
Specifikace služby IZR_CHIZZ01B v 1.0 
(CHYBNIKY_INDIVIDUALNE_ZNACENYCH_ZVIRAT) 

 
Popis funkcionality: 
Jedná se o veřejnou webovou službu s autentizací uživatele – autentizace uživatele je realizována 
buď pomocí digitálního podpisu (XML signature) nebo hashovanou zprávou obsahující jméno a heslo 
uživatele. 
 
Cílem služby je pro konkrétní provozovnu chovatele a datumový interval poskytnout chybníky 
individuálně značených zvířat ze zpracování hlášení pohybů zvířat 
 
Pro každé datum zpracování-chybníku je prověřováno zda-li provozovna byla daným subjektem 
k tomuto datu vlastněna. 
 
Službu poskytuje uživatelům komerčního SW EPO – služba je zveřejněna na URL: 

TEST:           https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/Online/vOKOsrv.aspx?SERVICEID=IZR_CHIZZ01B 
 

PRODUKCE: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/Online/vOKOsrv.aspx?SERVICEID=IZR_CHIZZ01B 

 

 
 Délky, datové typy a případné další restrikce jsou specifikovány v rámci 
publikovaného XSD. 

 

 Datová struktura request 

Parametr  Význam Req 

SZRID Jednoznačný identifikátor chovatele dle SZR (desetimístné 
číslo) 

ano 

PROVOZOVNA CZ provozovny, za kterou jsou data poskytována ne 

DRUHZVIRETE Možné omezení jen na data konkrétního druhu zvířat ne 

DATUMOD Začátek intervalu pro získání chybníku ano 

DATUMDO Konec intervalu pro získání chybníku ano 

GETDATA Jen datum vytvoření posledního chybníku/chybníky dle 
zadaných parametrů 

ano 

 

 

 

 Datová struktura response 

   
Element 

DATA  

 Atribut  Význam Req 

 SZRID Identifikátor chovatele dle SZR (převzato z Request) Ano 

 PROVOZOVNA CZ provozovny chovatele (převzato z Request) Ano 

 DATZMENY Datum vytvoření posledního chybníku (vrací se jen při 
GETDATA = false) 

Ne 

   Element DRUHZVIRETE 0-N 

  Atribut Význam  

 

 NAZEVDRUHU Druh zvířat – povolený výčet: 
TUR – tuři 
OVC – ovce 
KOZ – kozy 
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BEZ – běžci 

    Element DATUMZPRACOVANI 0-N 

    Atribut Význam  

 
  PORADI Pořadové číslo řádky v rámci chybníku. Pořadí je 

dáno dle seřazení dle UZ zvířete a kódu chyby 
Ano 

    KODCHYBY Povolený výčet dle číselníku kódu chyb Ano 

 

  ZAVAZNOST Závažnost chyby – povolený výčet: 

 Tvrdá chyba 

 Měkká chyba 

Ano 

 

  KODPOHYBU Výčet dle číselníku pohybů, hodnota ale může být i 
mimo rozsah číselníku (situace kdy uživatel vepsal do 
hlášení špatný kód) 

Ne 

   DATUMHLASENI Datum hlášení Ne 

   ZVIRE Ušní známka zvířete Ne 

   MATKA Ušní známka matky Ne 

   PROVOZOVNA Provozovna přesunu Ne 

   ZEME Země – kódy dle číselníku zemí Ne 

   TEXTCHYB Textový popis chyby Ano 

 
 

 


