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Použité zkratky
VA - vstupní aplikace (např. Klasifikace, PDZUŠ, iZUŠ...)
EOS - Elektronický systém soutěží ZUŠ
IDTVA - identifikátor transakce přidělený vstupní aplikací
IDTESS - identifikátor transakce přidělený EOS

Definice zpracování dat
1. Způsob přenosu dat

a. odeslání dat metodou POST (MIME type multipart/form-data) na adresu
https://www.soutezezus.cz/prihlaska_do_souteze/?import=xml

b. POST obsahuje parametr "import_xml", jehož hodnotou jsou veškeré údaje do přihlášky. Hodnotu
parametru je nutné zakódovat podle pravidel formátu application/x-www-form-urlencoded (např.
$post_data = "import_xml=".urlencode($xml);).

c. Soubory s přílohami se zadávají do samostatných parametrů s názvem
prihlasky_do_souteze_skladby_soubor[poradi_skladby][0][id_prilohy_souteze].

i. Poradi_skladby určuje, které skladby v importním XML (podstruktura <seznam_skladeb>) se
příloha týká. Pořadí je číslováno od 1.

ii. Id_prilohy_souteze identifikuje typ přílohy. Typy příloh jsou specifické pro jednotlivé
soutěže - přehled typů příloh lze získat z XML číselníku soutěží. Následuje popis údajů o typu
přílohy.

1. Maximální velikost přílohy (maximalni_velikost_prilohy) je uváděna v MB.
2. Povolené přípony souborů (pripony_souboru) jsou uváděny jako id_pripony_souboru

- seznam přípon lze získat v XML číselníku přípon souborů.
3. Údaj priloha_odkazem nabývá těchto hodnot:

1 - příloha se nahrává pouze formou souboru
2 - příloha se nahrává pouze formou odkazu (údaj URL v XML struktuře)
3 - příloha se nahrává formou souboru nebo odkazu

iii. Způsob zadávání souborů s přílohami k jednotlivým soutěžím si lze ověřit v Testu importu.
2. Formát dat

a. vstupní data i výstupní odpovědi (hlášení o chybách či úspěšném uložení) ve formátu XML
b. kódování UTF-8
c. Hodnoty je nutné zakódovat podle pravidel formátu XML

(např. $nazev_souboru = htmlspecialchars("Rock & Roll", ENT_XML1);)
d. „Struktura vstupních dat“ a „Struktura odpovědi“ viz níže
e. pro jednoznačnou identifikaci škol, stud�ních zaměření apod. jsou použity číselníky, viz níže. Ve

vstupních datech se odkazuje pouze pomocí ID (např. id_zus, id_stud�niho_zamereni atd.)
f. “Základní popis formátu jednotlivých údajů” je níže

3. Zpracování vstupních dat
a. vstupní data obsahují jednoznačný identifikátor transakce IDTVA pro následné zpracování odpovědi

v prostředí VA (aby bylo v případě asynchronního zasílání požadavků možné jednoznačně identifikovat
konkrétní odeslanou přihlášku)

b. data jsou zpracována pomocí EOS
c. EOS při zpracování přidělí svůj interní jednoznačný identifikátor transakce IDTESS

4. Odpověď
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a. po zpracování dat odeslaných metodou POST bude vrácena odpověď obsahující oba identifikátory - jak
IDTVA, tak IDTESS, pro opětovné zobrazení této odpovědi stačí zaslat GET požadavek s uvedením jen
IDTVA, např. https://www.soutezezus.cz/prihlaska_do_souteze/?idtva=14515-12481

b. odpověď bude dále obsahovat v dohodnuté formě „Potvrzení“ či „Zamítnutí zpracování přihlášky“ (viz
níže). V případě zamítnutí přihlášky bude vrácen i seznam chybových hlášení.

c. IDTESS i IDTVA bude možno použít k identifikaci jak vstupních dat, tak i odpovědi i kdykoli později
5. Případ užití

a. Uživatel ve VA označí žáky a pedagogy, kteří mají být na jedné Přihlášce do soutěže, případně u nich
dovyplní jejich osobní údaje.

b. Uživatel klikne na tlačítko pro odeslání údajů do Přihlášky do soutěže v EOS.
c. VA připojí ke stávajícím dajům žáků a pedagogů údaje ID ZUŠ (odkaz na číselník ZUŠ viz níže) a IDTVA a

odešle údaje POST požadavkem ve formátu XML do EOS.
d. EOS data př�me, zkontroluje a vrátí odpověď ve formátu XML.
e. Pokud je odpovědí Chyba a seznam chybových hlášení, Uživatel se vrací do bodu a), aby chyby opravil.
f. Pokud odpověď obsahuje tag idtess a současně obsahuje tag vysledek s textem OK, Doplnit údaje, VA

záodpovědi zjistí přidělený IDTESS, zašifruje jej domluvenou šifrovací funkcí a zobrazí uživateli
odkaz/tlačítko odkazující do EOS
(https://www.soutezezus.cz/prihlaska_do_souteze/?idtess=ZASIFROVANY_IDTESS)

g. Další činnosti uživatele se již odehrávají v EOS (dovyplnění údajů, kontrola údajů, odeslání Přihlášky do
soutěže, automatické odeslání potvrzujícího e-mailu uživateli s odkazem pro editaci Přihlášky do
soutěže).

h. Pokud VA potřebuje ověřit, zda Přihláška do soutěže byla dovyplněna a v pořádku odeslána, dotáže se
systému EOS GET požadavkem na URL
(https://www.soutezezus.cz/prihlaska_do_souteze/?idtva=IDTVA&idtess=ZASIFROVANY_IDTESS).

i. EOS zjistí stav dané Přihlášky do soutěže a odpoví ve formátu XML.
j. Pokud odpověď obsahuje tag idtess a současně obsahuje tag vysledek s textem OK, Doplnit údaje,

uživatel se vrací do bodu f).
k. Pokud odpověď obsahuje tag idtess a současně obsahuje tag vysledek s textem OK, V pořádku odesláno,

Přihláška do soutěže byla úspěšně doplněna a odeslána.
l. VA může do POST požadavku v XML volitelně přidat další údaje, které nejsou v popisu struktury

vstupních dat (ID soutěže, ID soutěžní kategorie…), jejich zpracování prostřednictvím EOS je však nad
rámec smlouvy provozovatele a objednatele EOS.
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Struktura vstupních dat
Pro validaci xml importu je možné použít následující XML schéma:
https://www.soutezezus.cz/souteze/prihlaska_do_souteze/xsd/2020/PrihlaskaDoSouteze.xsd

Toto schéma popisuje všechny elementy a jejich typy, které se mohou vyskytovat v přihlášce.

Zkušení ví, jak XML schema použít např. v kombinaci svého oblíbeného vývojového prostředí (pokud to umožňuje). Např. v Eclipse
je možné použít plugin Eclipse XML Editors and Tools. Rovněž je možné použít online nástroj pro validaci XML oproti XML
schématu, a to např. https://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html. Pokud je schéma uvedeno způsobem viz. níže,
tento nástroj si ho automaticky načte. Pokud není, je třeba vložit schéma zvlášť.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé soutěže obsahují různé kombinace parametrů, vytvořili jsme ukázkové příklady pro
jednotlivé soutěže. Tyto příklady naleznete ve veřejném GitLab repozitáři viz. odkaz níže, a to ve složce /examples.
https://gitlab.com/soutezezus/prihlaska_do_souteze/
Níže uvedená struktura je informativní, přehled všech elementů naleznete na výše uvedené adrese.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<prihlaska_do_souteze

xmlns="https://www.soutezezus.cz/souteze/prihlaska_do_souteze/xsd/2020/PrihlaskaDoSouteze"

xmlns:eos="https://www.soutezezus.cz/souteze/prihlaska_do_souteze/xsd/2020/eos"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="https://www.soutezezus.cz/souteze/prihlaska_do_souteze/xsd/2020/PrihlaskaDoSouteze

https://www.soutezezus.cz/souteze/prihlaska_do_souteze/xsd/2020/PrihlaskaDoSouteze.xsd">

<idtva>14515-12481</idtva>

<id_souteze>8</id_souteze>

<id_soutezni_kategorie>22</id_soutezni_kategorie>

<id_vekove_kategorie>71</id_vekove_kategorie>

<id_zus1>167</id_zus1>

<id_zus2>36</id_zus2> <!-- volitelné, pouze u kolektivních soutěží -->
<id_zus3>50</id_zus3> <!-- volitelné, pouze u kolektivních soutěží -->
<id_zus4>71</id_zus4> <!-- volitelné, pouze u kolektivních soutěží -->
<aktualni_tema>1</aktualni_tema> <!-- volitelné, pouze u soutěží VO; pokud výtvarná práce zpracovává

aktuální

téma =1 -->

<nazev_souboru>nazev_souboru</nazev_souboru> <!-- volitelné, pouze u kolektivních soutěží -->
<nazev_projektu>nazev_projektu</nazev_projektu> <!-- volitelné, pouze u soutěží VO -->
<nazev_sbirky>Můj dům</nazev_sbirky> <!-- volitelné, pouze u soutěží LDO -->
<seznam_soutezicich>

<soutezici>

<jmeno>Jiří</jmeno>
<prijmeni>Novák</prijmeni>

<rok_narozeni>2000</rok_narozeni>

<skola>Gymnázium Praha 1</skola>

<id_studijniho_zamereni>20</id_studijniho_zamereni>

<id_skoly>504</id_skoly>

<seznam_typu_nastroju>

<typ_nastroje>5</typ_nastroje>

<typ_nastroje>8</typ_nastroje>

<typ_nastroje>Korg Pa4045</typ_nastroje>

</seznam_typu_nastroju>

</soutezici>
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<soutezici>

<jmeno>Zdeněk</jmeno>
<prijmeni>Mladý</prijmeni>

<rok_narozeni>2008</rok_narozeni>

<skola>Gymnázium Praha 1</skola>

<id_studijniho_zamereni>20</id_studijniho_zamereni>

<id_skoly>504</id_skoly>

<seznam_typu_nastroju>

<typ_nastroje>5</typ_nastroje>

</seznam_typu_nastroju>

</soutezici>

</seznam_soutezicich>

<seznam_skladeb> <!-- povinné pouze u HO a TO -->

<skladba>

<seznam_autoru>

<autor>

<jmeno_autora>Karel</jmeno_autora>

<prijmeni_autora>Dvořák</prijmeni_autora>
<typ_autora>1</typ_autora>

</autor>

<autor>

<jmeno_autora>Bronislav</jmeno_autora>

<prijmeni_autora>Dvořák</prijmeni_autora>
<typ_autora>1</typ_autora>

</autor>

</seznam_autoru>

<nazev_skladby>Symfonie č. 9 Z Nového světa</nazev_skladby>
<casti_skladby>Allegro</casti_skladby>

<minutaz>00:05:30</minutaz>

<vek_minimalni>10</vek_minimalni>

<vek_maximalni>15</vek_maximalni>

<seznam_typu_zadavanych_akordu>

<typ_zadavanych_akordu>4</typ_zadavanych_akordu>

<typ_zadavanych_akordu>6</typ_zadavanych_akordu>

</seznam_typu_zadavanych_akordu>

<seznam_half_playbacku>

<half_playback>3</half_playback>

<half_playback>5</half_playback>

</seznam_half_playbacku>

<seznam_priloh>

<priloha>

<id_prilohy_souteze>3</id_prilohy_souteze>

<url>https://www.example.com/</url>

</priloha>

</seznam_priloh>

<poznamky>bez repetic</poznamky>

</skladba>

</seznam_skladeb>

<autor_choreografie>1</autor_choreografie>

<seznam_praci> <!-- povinné pouze u VO a LDO -->

<vytvarna_prace> <!-- u LDO <prace> -->

<nazev_prace>Jarní nálada</nazev_prace>
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<rok_vzniku>2018</rok_vzniku>

<odkaz_na_video>https://youtube.com/f=avb</odkaz_na_video> <!-- volitelné, jen u Multimediální tvorba

žáků -->
<minutaz>00:05:30</minutaz> <!-- volitelné, jen u Multimediální tvorba žáků -->
<technika_a>1</technika_a> <!-- volitelné, jen u Multimediální tvorba žáků; stop motion animace -->
<technika_b>0</technika_b> <!-- volitelné, jen u Multimediální tvorba žáků; počítačová animace (2D,

3D) -->

<technika_c>0</technika_c> <!-- volitelné, jen u Multimediální tvorba žáků; hraný film -->
<druh_a>1</druh_a> <!-- volitelné, jen u Multimediální tvorba žáků;animovaný film narativní -->
<druh_b>0</druh_b> <!-- volitelné, jen u Multimediální tvorba žáků;animovaný film nenarativní -->
<druh_c>0</druh_c> <!-- volitelné, jen u Multimediální tvorba žáků;videoklip -->
<druh_d>0</druh_d> <!-- volitelné, jen u Multimediální tvorba žáků;videoart a experimentace -->
<druh_e>0</druh_e> <!-- volitelné, jen u Multimediální tvorba žáků;jiné žánry a formy -->

</vytvarna_prace>

</seznam_praci>

<seznam_pedagogu>

<pedagog>

<tituly_pred_jmenem>MgA.</tituly_pred_jmenem>

<jmeno>Ivo</jmeno>

<prijmeni>Pospíšil</prijmeni>
<tituly_za_prijmenim />

<telefon>778080877</telefon>

<e_mail>pospisil@zus-123.cz</e_mail>

<uvazek>21</uvazek> <!-- povinné pouze u LDO -->

</pedagog>

</seznam_pedagogu>

<seznam_korepetitoru> <!-- volitelné, pouze u soutěže Hra na smyčcové nástroje -->
<korepetitor>

<tituly_pred_jmenem>MgA.</tituly_pred_jmenem>

<jmeno>Jana</jmeno>

<prijmeni>Prášková</prijmeni>
<tituly_za_prijmenim />

<telefon>778080123</telefon>

<e_mail>praskoval@zus-123.cz</e_mail>

<nastroj>klavír</nastroj>

<typ_korepetitora>1</typ_korepetitora>

</korepetitor>

</seznam_korepetitoru>

<anotace>Klasické dílo...</anotace> <!-- povinné pouze u LDO, jen u Dramatického výstupu -->

<technicke_pozadavky>2 reflektory</technicke_pozadavky>

<jeviste>Velké jeviště</jeviste>
<predstaveni>Představení je určeno pro diváky od 12 let do 99 let</predstaveni>

<poznamky>poznamky</poznamky>

<dalsi_poznamky1>Anotace choreografie.</dalsi_poznamky1>

<dalsi_poznamky2>Technické požadavky.</dalsi_poznamky2>
<dalsi_poznamky3>Text pro tiskový materiál.</dalsi_poznamky3>

<popis_strucne>popis_strucne</popis_strucne> <!-- volitelné, pokud se jedná o soutěž VO nebo LDO; u LDO -

technické požadavky -->
<popis_podrobne>popis_podrobne</popis_podrobne> <!-- volitelné, pokud se jedná o soutěž VO nebo LDO; u LDO

- jeviště -->
</prihlaska_do_souteze>
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Struktura odpovědi

Odpověď v případě úspěšného zpracování vstupních dat
<prihlaska_do_souteze_odpoved>

<idtva>14515-12481</idtva>
<idtess>94214141</idtess>
<vysledek id=”1”>OK, Doplnit údaje</vysledek>

</prihlaska_do_souteze_odpoved>

Odpověď v případě neúspěšného zpracování vstupních dat
<prihlaska_do_souteze_odpoved>

<idtva>14515-12482</idtva>
<idtess>94215252</idtess>
<vysledek id=”2”>Chyba</vysledek>
<seznam_chybovych_hlaseni>

<chyba id=”zus”>Parametr id_zus1 má chybný formát.</chyba>
<chyba id=”prihlasky_do_souteze_zaci_nastroj5”>Uvedli jste příjmení žáka,

ale neuvedli jste hudební nástroj.</chyba>
<chyba id=”prijmeni_vyucujiciho”>Příjmení musí být vyplněno.</chyba>

</seznam_chybovych_hlaseni>
</prihlaska_do_souteze_odpoved>
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Základní popis formátu jednotlivých údajů
Jak je uvedeno ve sloupci Upřesnění kritérií, některé údaje je možné nebo povinné vyplnit pouze pro soutěže s
určitými parametry. Parametry jednotlivých soutěží lze zjistit v XML číselníku soutěží
(https://www.soutezezus.cz/ws/souteze/souteze/export/xml).

Údaj Tag Počet
znaků

Povolené znaky Upřesnění kritérií

Min Max

IDTVA idtva 1 50 písmena bez diakritiky, čísla,
pomlčky

Soutěž id_souteze 1 3 číslice Číselník zde:
https://www.soutezezus.
cz/ws/souteze/souteze/e
xport/xml

Soutěžní
kategorie

id_soutezni_ka
tegorie

1 3 číslice Číselník zde:
https://www.soutezezus.
cz/ws/souteze/soutezni_k
ategorie/export/xml

Věková
kategorie

id_vekove_kate
gorie

1 4 číslice Číselník zde:
https://www.soutezezus.
cz/ws/souteze/vekove_ka
tegorie/export/xml

ID ZUŠ id_zus1,
id_zus2,
id_zus3,
id_zus4

1 3 číslice Číselník zde:
https://www.soutezezus.
cz/kontakt/seznam_zakla
dnich_umeleckych_skol_v
_cr/?xml=1

Název souboru nazev_souboru 1 255 libovolné znaky

Název projektu nazev_projektu 1 255 libovolné znaky

Název sbírky nazev_sbirky 1 255 libovolné znaky

Tituly před
jménem

tituly_pred_jm
enem

0 50 písmena včetně diakritiky,
mezery, tečky

tituly odděleny mezerou
nebo řetězcem " et ";
seznam povolených titulů
viz níže

Jméno jmeno 2 50 písmena včetně diakritiky, mezery - první písmeno velké,
ostatní malá

- jmen může být libovolný
nenulový počet, musí být
oddělena mezerou

- cizojazyčná jména (na
dotaz uživatele) mají
povoleny výjimky
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- písmena s diakritikou
cizích abeced (viz níže)
povolena pouze pro
cizojazyčná jména

Příjmení pr�meni 2 50 písmena včetně diakritiky,
mezery, pomlčky

- první písmeno velké,
ostatní malá

- příjmení může být
libovolný nenulový
počet, musí být
oddělena mezerou

- příjmení může být
složené s pomlčkou
(např. "Nováková-Marná")

- cizojazyčná příjmení (na
dotaz uživatele) mají
povoleny výjimky

- písmena s diakritikou
cizích abeced (viz níže)
povolena pouze pro
cizojazyčná jména

Tituly za
příjmením

tituly_za_pr�m
enim

0 50 písmena včetně diakritiky,
mezery, tečky, čárky

tituly odděleny řetězcem ",
"
seznam povolených titulů
viz níže

Rok narození rok_narozeni 4 4 číslice YYYY

Škola (ZŠ, SŠ) skola 3 255 písmena včetně diakritiky, číslice,
mezery, pomlčky, tečky, čárky

první písmeno velké nebo
číslo
písmena s diakritikou
cizích abeced (viz níže)
povolena

ID stud�ního
zaměření

id_stud�niho_z
amereni

1 9 číslice Číselník zde:
https://www.soutezezus.
cz/souteze/prihlaska_do_
souteze/popis_importu/ci
selnik_id_stud�niho_zam
ereni/?xml=1

ID školy (ZUŠ) id_skoly 1 3 číslice Číselník zde:
https://www.soutezezus.
cz/kontakt/seznam_zakla
dnich_umeleckych_skol_v
_cr/?xml=1

Pokud žák nenavštěvuje
žádnou ZUŠ, zadá se ID
školy “0”.

Vyplňuje se pouze, je-li
přihláška podána pro žáky
z různých ZUŠ nebo je-li
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parametr soutěže
povinne_procent_zaku_zu
s větší než 0 a přitom je
vyplněn více než 1
soutěžící. Povinně se
vyplňuje pouze, je-li
parametr soutěže
povinne_procent_zaku_zu
s větší než 0.

Je-li parametr soutěže
povinne_procent_zaku_zu
s větší než 0, musí být
procento soutěžících,
kteří jsou žáky nějaké ZUŠ
(tj. nemají vyplněno ID
školy “0”), větší nebo rovno
tomuto parametru.

Telefon telefon 9 13 číslice, “+” automatické odstraňování
mezer

E-mail e_mail 6 50 písmena bez diakritiky, čísla,
pomlčky, tečky, podtržítka, “@”

Úvazek uvazek 1 4 buď celé číslo nebo desetinné s
desetinnou tečkou v rozmezí
0.5-21

Nástroj nastroj 3 50 libovolné znaky

Typ
korepetitora

typ_korepetito
ra

1 2 číslice 1 - pedagog
2 - žák
3 - jiný

Typ autora typ_autora 1 2 číslice Číselník zde:
https://www.soutezezus.
cz/ws/souteze/typy_autor
u/export/xml
Typ autora je povinný, je-li
u dané skladby zadáno
více autorů nebo je-li
parametr soutěže
typ_autora_vzdy_povinny
nastaven na 1. Je-li navíc
parametr soutěže
zobrazit_autora_choreogr
afie nastaven na 1, musí
být alespoň u 1 z autorů
každé skladby nastaven
typ autora na hodnotu 8
(choreograf).

Jméno autora jmeno_autora 2 50 písmena včetně diakritiky, mezery - první písmeno velké,
ostatní malá
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- jmen může být libovolný
nenulový počet, musí být
oddělena mezerou

- cizojazyčná jména (na
dotaz uživatele) mají
povoleny výjimky

- písmena s diakritikou
cizích abeced (viz níže)
povolena pouze pro
cizojazyčná jména

Dané kontroly jsou
potlačeny, je-li parametr
soutěže
kontrolovat_pr�meni_a_j
meno_autora nastaven na
0.

Příjmení autora pr�meni_autor
a

2 50 písmena včetně diakritiky,
mezery, pomlčky

- první písmeno velké,
ostatní malá

- příjmení může být
libovolný nenulový
počet, musí být
oddělena mezerou

- příjmení může být
složené s pomlčkou
(např. "Nováková-Marná")

- cizojazyčná příjmení (na
dotaz uživatele) mají
povoleny výjimky

- písmena s diakritikou
cizích abeced (viz níže)
povolena pouze pro
cizojazyčná jména

Dané kontroly jsou
potlačeny, je-li parametr
soutěže
kontrolovat_pr�meni_a_j
meno_autora nastaven na
0.

Autor
choreografie

autor_choreog
rafie

1 2 číslice Číselník zde:
https://www.soutezezus.
cz/ws/souteze/autori_cho
reografie/export/xml
Vyplňuje se pouze, je-li
parametr soutěže
zobrazit_autora_choreogr
afie nastaven na 1.

Přesný název
skladby

nazev_skladby 3 255 písmena včetně diakritiky, číslice,
mezery, pomlčky, tečky, čárky

první písmeno velké nebo
číslo
písmena s diakritikou
cizích abeced (viz níže)
povolena
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Názvy částí
nebo vět

casti_skladby 3 255 písmena včetně diakritiky, číslice,
mezery, pomlčky, tečky, čárky

první písmeno velké nebo
číslo
písmena s diakritikou
cizích abeced (viz níže)
povolena

Typ
zadávaných
akordů

typ_zadavanyc
h_akordu

1 3 číslice Číselník zde:
https://www.izus.cz/sout
eze/typy_zadavanych_ako
rdu/?export=ano

Vyplňuje se a je povinné
pouze, je-li parametr
soutěže
zobrazit_typy_zadavanych
_akordu nastaven na 1.

Použitý
half-playback

half_playback 1 3 číslice Číselník zde:
https://www.izus.cz/sout
eze/half_playback/?expor
t=ano

Vyplňuje se a je povinné
pouze, je-li parametr
soutěže
zobrazit_half_playback
nastaven na 1.

URL url 1 255 Webová URL, např.
http://www.example.com
nebo www.example.com.

Postava/y postava 1 255 písmena včetně diakritiky, číslice,
mezery, pomlčky, tečky, čárky

první písmeno velké nebo
číslo
písmena s diakritikou
cizích abeced (viz níže)
povolena

Minutáž minutaz 8 8 číslice, “:” HH:ii:ss

Minimální věk vek_minimalni 1 9 číslice Vyplňuje se pouze, je-li
parametr soutěže
zobrazit_min_max_vek
nastaven na 1.

Maximální věk vek_maximalni 1 9 číslice Vyplňuje se pouze, je-li
parametr soutěže
zobrazit_min_max_vek
nastaven na 1.

Typ nástroje/ů typ_nastroje 1 3 číslice, libovolné znaky Číselník zde:
https://www.izus.cz/sout
eze/typy_nastroju/?expor
t=ano

Vyplňuje se a je povinné
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pouze, je-li parametr
soutěže
zobrazit_typ_nastroje
nastaven na 1.

Není-li nástroj v číselníku
obsažen, uvede se jeho
textový název (velkým
písmenem).

Rok vzniku rok_vzniku 4 4 číslice rok

Odkaz na video odkaz_na_vide
o

1 255 libovolné znaky Povinné jen pro
Multimediální tvorbu

Technika technika_a,
technika_b,
technika_c

1 1 číslice 1 nebo 0

Druh projektu druh_a,
druh_b,
druh_c,
druh_d,
druh_e

1 1 číslice 1 nebo 0

Poznámky poznamky 0 ∞ libovolné znaky Jedná se o poznámky k
repertoáru (<skladba>)

Anotace anotace 1 ∞ libovolné znaky Povinné jen pro
Dramatický výstup

Technické
požadavky

technicke_poz
adavky

1 ∞ libovolné znaky Povinné jen pro LDO

Jeviště jeviste 1 ∞ libovolné znaky Povinné jen pro LDO

Představení
určeno pro

predstaveni 1 ∞ libovolné znaky Povinné jen pro LDO

Poznámky poznamky 0 ∞ libovolné znaky

Další poznámky
1

dalsi_poznamk
y1

0 ∞ libovolné znaky Vyplňuje se pouze, je-li
parametr soutěže
zobrazit_dalsi_poznamky1
nastaven na 1. Povinné
pouze, je-li parametr
soutěže
dalsi_poznamky_povinne1
nastaven na 1.

Další poznámky
2

dalsi_poznamk
y2

0 ∞ libovolné znaky Vyplňuje se pouze, je-li
parametr soutěže
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zobrazit_dalsi_poznamky2
nastaven na 1. Povinné
pouze, je-li parametr
soutěže
dalsi_poznamky_povinne2
nastaven na 1.

Další poznámky
3

dalsi_poznamk
y3

0 ∞ libovolné znaky Vyplňuje se pouze, je-li
parametr soutěže
zobrazit_dalsi_poznamky3
nastaven na 1. Povinné
pouze, je-li parametr
soutěže
dalsi_poznamky_povinne3
nastaven na 1.

Popis stručně popis_strucne 0 ∞ libovolné znaky

Popis
podrobně

popis_podrobn
e

1 ∞ libovolné znaky Povinné jen pro VO
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Povolená písmena s diakritikou cizích abeced:
ÀÁÂÄĂĄĆČÇĎĐÈÉÊËĘĚÍÎÏĽŁŃŇÓÔÖŐƠŔŘŚŠßŤÙÚÛÜŮŰƯÝŸŹŻŽàáâäăąćčçďđèéêëęěíîïľłńňóôöőơŕřśšßťùúûüůűưýÿ
źżž
Povolené tituly před jménem: akad. arch., akad. mal., akad. soch., Bc., BcA., Diplom-Kirchenmusiker,
Diplom-Musiker, doc., Dr., ICDr., ICLic., Ing., Ing. arch., JUDr., lic., MDDr., MgA., Mgr., Mgr. art., MSDr., MUDr., MVDr.,
PaedDr., PharmDr., PhDr., PhMr., prof., RNDr., RSDr., ThDr., ThLic.
Povolené tituly za příjmením: ArtD., B. M., B.A., B.Mus., B.Th., BA, BBA, BPA, CSc., dipl. spec., dipl. um., DiS., DiS.
art., dr. h. c., DSc., LL.M., M. M., M.A., M.Mus., MA, MBA, MPA, Mus.B., Mus.M., Ph.D., Th.D.
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Popis použití domluvené šifrovací funkce
Domluvená šifrovací funkce se používá pro zakódování IDTESS zasílaného v požadavku VA do EOS.

Šifrovací funkce je implementována v jazyce PHP a určena pro verzi PHP 7.

function zasifruj_parametr($parametr, $key) {

return urlencode(base64_encode(encrypt($parametr, $key)));

}

Funkce encrypt() bude z bezpečnostních důvodů sdělena přímo výrobci VA. Taktéž hodnota proměnné $key.

Před vložením parametru zašifrovaného funkcí zasifruj_parametr() do URL již není nutné převádět parametr do
URL kódování (např. funkcí urlencode()), protože URL zakódování se provádí již ve funkci zasifruj_parametr().
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Seznam chybových hlášek
XXX = číslo řádku soutěžícího v rozmezí 1-99, např. prihlasky_do_souteze_zaci_nastroj5
YYY = číslo řádku položky repertoáru v rozmezí 1-99, např.
prihlasky_do_souteze_skladby_typ_zadavanych_akordu5

ID Chybová hláška

97 Chybný vstupní parametr!

96 Vstupní parametr není korektní číslo přihlášky!

94 Přihlášku není možné smazat, již byla smazána.

93 Již je po uzávěrce přihlášek...

95 Přihláška nebyla smazána.

jmeno_reditele Nebylo možné zjistit ředitele ZUŠ.

zus Parametr id_zus1 má chybný formát.

zus, zus2, zus3, zus4 Vyberte ZUŠ ze seznamu.

zus, zus2, zus3, zus4 ZUŠ nemá požadovaný formát (musí být vybrána ze seznamu).

prihlasky_do_souteze_zaci_nastrojXXX Uvedli jste příjmení žáka, ale neuvedli jste hudební nástroj.

prihlasky_do_souteze_zaci_nastrojXXX Hudební nástroj má chybný formát, vyberte ho ze seznamu.

prihlasky_do_souteze_zaci_jmenoXXX Jméno musí být vyplněno.

prihlasky_do_souteze_zaci_jmenoXXX Jméno nemá požadovaný formát (první písmeno velké, ostatní
malá, více jmen odděleno jednou mezerou atd.).

prihlasky_do_souteze_zaci_nazev_skolyXXX Uvedli jste příjmení žáka, ale neuvedli jste název školy.

prihlasky_do_souteze_zaci_nazev_skolyXXX Škola nemá požadovaný formát (první písmeno musí být velké,
po tečce musí následovat mezera).

prihlasky_do_souteze_zaci_id_skolyXXX Uvedli jste příjmení žáka, ale neuvedli jste ZUŠ.

prihlasky_do_souteze_zaci_id_skolyXXX ZUŠ nemá požadovaný formát (vyberte ji ze seznamu).

prihlasky_do_souteze_zaci_pr�meniXXX Neuvedli jste příjmení žáka.

prihlasky_do_souteze_zaci_pr�meniXXX Příjmení nemá požadovaný formát (první písmeno velké,
ostatní malá, více příjmení odděleno pomlčkou bez mezer atd.).

prihlasky_do_souteze_zaci_XXX_datum_naroz
eni

Nemohou soutěžit žáci mladší 5 let.

prihlasky_do_souteze_zaci_XXX_datum_naroz
eni

Nemohou soutěžit žáci starší 26 let.

prihlasky_do_souteze_zaci_XXX_datum_naroz Vyplňte Rok narození.

18



Sensio.cz s.r.o.
Interbrigadistů 590/6, 750 02 Přerov
IČ: 04004621 Web: www.sensio.cz

eni

prihlasky_do_souteze_zaci_typ_nastrojeXXX Uvedli jste příjmení žáka, ale neuvedli jste typ nástroje.

prihlasky_do_souteze_zaci_typ_nastrojeXXX Typ nástroje nemá požadovaný formát (první písmeno musí být
velké).

prihlasky_do_souteze_zaci Uveďte jména soutěžících.

prihlasky_do_souteze_zaci Maximální počet soutěžících je 99.

prihlasky_do_souteze_skladby_typ_zadavanyc
h_akorduYYY

Neuvedli jste typ zadávaných akordů.

prihlasky_do_souteze_skladby_typ_zadavanyc
h_akorduYYY

Typ zadávaných akordů nebyl vybrán ze seznamu.

prihlasky_do_souteze_skladby_half_playbackY
YY

Neuvedli jste použitý half-playback.

prihlasky_do_souteze_skladby_half_playbackY
YY

Použitý half-playback nebyl vybrán ze seznamu.

jmeno_vyucujiciho Jméno musí být vyplněno.

jmeno_vyucujiciho Jméno nemá požadovaný formát (první písmeno velké, ostatní
malá, více jmen odděleno jednou mezerou atd.).

pr�meni_vyucujiciho Příjmení musí být vyplněno.

pr�meni_vyucujiciho Příjmení nemá požadovaný formát (první písmeno velké,
ostatní malá, více příjmení odděleno pomlčkou bez mezer atd.).

tituly_pred_jmenem_vyucujiciho Tituly před jménem nemají požadovaný formát (velká a malá
písmena, tečka, více titulů odděleno mezerou).

tituly_za_pr�menim_vyucujiciho Tituly za příjmením nemají požadovaný formát (velká a malá
písmena, tečka, více titulů oddělit čárkou).

kontaktni_telefon Telefonní číslo musí být vyplněno.

kontaktni_telefon Telefonní číslo nemá požadovaný formát (9 číslic bez mezer
nebo znaménko + a 12 číslic bez mezer).

kontaktni_e_mail Kontaktní e-mail musí být vyplněn.

kontaktni_e_mail E-mail neodpovídá standardnímu formátu (neco@domena.cz).
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Mazání přihlášek
Mazání se provádí zasláním GET požadavku na určenou URL. IDTESS se předává v parametru
idtess_smazat_prihlasku a je zašifrovaný domluvenou šifrovaci funkcí.
Pokud se při zpracování požadavku zjistí zásah do zašifrovaného parametru nebo nesedí IDTVA s dešifrovaným
IDTESS, tak se nic nesmaže a vrátí se příslušná chyba v XML formátu dle stávající logiky.
Po úspěšném smazání přihlášky se vrátí XML se standardní odpovědí OK.
Při snaze smazat již smazanou přihlášku se vrátí XML s příslušnou chybou.

Příklad URL pro smazání přihlášky
https://www.soutezezus.cz/souteze/prihlaska_do_souteze/?idtva=1123-klasf&idtess_smazat_prihlasku=dEExRjA
4eUZoQUVlODZMaFBBQnkvTko4aW05ZkM0ZnlkRGZhWWhVSzJiZz0%3D
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Sensio.cz s.r.o.
Interbrigadistů 590/6, 750 02 Přerov
IČ: 04004621 Web: www.sensio.cz

Test importu
https://www.soutezezus.cz/souteze/prihlaska_do_souteze/test_importu/

Nejdříve se volí soutěž z rozbalovacího seznamu, načež strana reaguje případným zobrazením vstupních polí pro
vložení souborů (příloh).

Pozn. Do textarea se zadává XML v UTF-8, nikoli doslovná data POST požadavku (poměnná import_xml,
x-www-form-urlencoded).

21

https://www.soutezezus.cz/souteze/prihlaska_do_souteze/test_importu/

