
IZR_CHPP01A (CHYBNIKY_PRIROZENAPLEMENITBA) 
 
Specifikace služby: 
Jedná se o veřejnou webovou službu s autentizací uživatele pomocí PF  
Cílem služby je pro konkrétní provozovnu, nebo za celý subjekt a datumový interval poskytnout 
chybníky z hlášení přirozené plemenitby 

 Pro každé datum zpracování-chybníku bude prověřováno zda-li provozovna byla daným 
subjektem k tomuto datu vlastněna. 

 Jednotlivé chybníky jsou řazeny dle data sestupně 
 

Obecné údaje služby: 
Název služby: CHYBNIKY_PRIROZENAPLEMENITBA; na ESB serveru IZR_CHPP01A 
Režim poskytování odpovědi: on-line – synchronní služba  
Platforma: XML (standard W3C); WSDL (standard W3C) 
Konzument: EPO (klientské aplikace farmářů) 
Zdroj dat: IZR 
Frontování: bez frontování 
Režim nasazení na ESBserveru: plnohodnotný 

Chybové stavy: 

Kód  Text  Příčina  

10  Subjekt s IDSZR XXX nebyl v IZR nalezen.  Subjekt s daným IDSZR nebyl nalezen v 
tabulce chovatelů v databázi IZR.  

11  Neplatná hodnota pro údaj PROVOZOVNA. 
Délka musí být právě 8 znaků.  

V parametru PROVOZOVNA byl předán jiný 
počet znaků než 8.  

12  Neplatná hodnota pro údaj PROVOZOVNA. 
Provozovna s registračním číslem XXX 
neexistuje.  

Provozovna s daným registračním číslem 
nebyla nalezena v tabulce provozoven v 
databázi IZR.  

14  Provozovna XXX není vlastněna subjektem 
YYY.  

Daná provozovna má v databázi IZR v 
současnosti vazbu na jiný subjekt, než byl 
předán.  

 
Struktura request IZR_CHPP01A: 

Element  Význam Výskyt Typ  

SZRID 
Jednoznačný identifikátor chovatele dle SZR 
(desetimístné číslo) 

1  N10 

PROVOZOVNA 
Registrační číslo provozovny. Pokud není vyplněno, pak 
systém vrátí data za všechny registrované provozovny k 
datu počátku zaslaného intervalu 

0..1  C8 

GETDATA 
Číselník nabývající hodnot  
0 – jen datum poslední změny 
1 – seznam chyb za zadané období 

1  bool 

DATUMOD Začátek intervalu pro získání chybníku 1  date 

DATUMDO Konec intervalu pro získání chybníku 1  date 

 
Struktura response IZR_CHPP01A: 

Element  Význam Výskyt Typ  

SZRID Identifikátor chovatele dle SZR (převzato z Request) 1  N10 

DATZMENY 

Datum poslední změny v datech daného chovatele dle 
parametrického omezení z dotazu. Atribut je vyplňován 
pouze za předpokladu volání s parametrem 
GETDATA=0 

0..1  date 

PROVOZOVNY Kolekce provozoven 0..N  pole 

 
Element Význam Výskyt Typ  

 PROVOZOVNA CZ provozovny chovatele 1 C8 

 ZPRACOVANI Kolekce zpracování 0..N pole 



 
 Element Význam Výskyt Typ  

  DATUMZPRACOVANI Datum zpracování 1 date 

  CHYBY Kolekce chyb 0..N pole 

 
  Element Význam Výskyt Typ  

   KODCHYBY Povolený výčet dle číselníku kódu chyb 1 C10 

   ZAVAZNOST Povolený výčet dle číselníku kódu chyb 1 enum 

   ZRUSENI 
Příznak, zda se jedná o hlášení zařazení do PP, nebo 
zrušení: 1 – zrušení, 0 - zařazení 

1 bool 

   PLEMENICE Ušní známka plemenice 0..1 C15 

   SAMECURP 
Linie a registr býka ve tvaru LLL-RRR, kde LLL je linie 
a RRR registr býka 

0..1 C7 

   POCATEKPP 
Datum zařazení býka do stáda s přirozenou 
plemenitbou 

0..1 C6 

   KONECPP 
Datum vyřazení býka ze stáda s přirozenou 
plemenitbou 

0..1 C6 

   TEXTCHYBY Textový popis chyby 1 C1000 

 


