
Specifikace služby IZR_GAZ01A  (GET_AKTUAL_ZVIRATA) 
 

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 (zjednodušená autentizace) 
 

 Službu poskytuje uživatelům komerčního SW  EPO – služba je zveřejněna na URL:  
 

o TEST:  https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/Online/vOKOsrv.aspx   
o PRODUKCE: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/Online/vOKOsrv.aspx 
 

 Služba má 2 varianty: 
a. Volání na datum poslední změny v datech zvířat daného subjektu 
b. Volání na data aktuálního seznamu zvířat 

 
 Služba poskytuje pouze data individuálně evidovaných zvířat a má následující 

parametrizaci: 
a. Za celý subjekt 
b. Za provozovnu 
c. Za příslušný druh zvířat 

 
 Služba logicky nahrazuje stahování dat pro stájový registr. 

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

Datová struktura request IZR_GAZ01A 
Parametr  Význam Req 
SZRID Jednoznačný identifikátor chovatele dle SZR (desetimístné číslo) ano 
PROVOZOVNA CZ provozovny, za kterou jsou data poskytována ne 
DRUH Druh zvířat – povolený výčet: 

TUR – tuři 
OVC – ovce 
KOZ – kozy 
BEZ – běžci 

ne 

GETDATA Číselník nabývající hodnot 0/1 –  
0 – jen datum poslední změny,  
1 – Kompletní historie PB 

ano 

DATUM Datum ke kterému dni byla zvířata na hospodářství umístěna. 
Pokud datum není vyplněn jedná se o aktuální (dnešní) datum 
V případě že je parametr GETDATA=0, parametr datum se ignoruje 

ne 

 
 



Datová struktura response IZR_GAZ01A 
   

Element DATA  

 Atribut  Význam Req 
 STATUS Může nabývat hodnoty 1/0 – 1- subjekt je evidován v IZR, 

0-subjekt není evidován v IZR 
Ano 

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

Ne 

 PROVOZOVNA Element Ne 
   Element PROVOZOVNA 0-N 
   Atribut  Význam  
  CZ Číslo provozovny Ano 
  STAJ Element Ne
  Element STAJ  
  Atribut  Význam  

 
 CISLO 2-ciferné číslo stáje. Pokud provozovna nemá stáje je zde 

uvedeno „00“ 
 

  DRUH Element  
    Element Druh 1-N 
    Atribut  Význam  

  

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

Ano 

    ZVIRE Element Ne
     Element ZVIRE 0-N 
     Atribut  Význam  
     USNI ZNAMKA Ušní známka Ano 
     POHLAVI M/F/X Ano 
     PLEMENO Pouze pro skot Ne 
     DATUMNAROZENI Datum narození Ne 
    DATUMZAVEDENI Datum zavedení do ústřední evidence Ne 
    HOSPODARSTVINAROZENI CZ hospodářství narození Ne 
    DUVODZAVEDENI Kód z číselníku kódu pohybu Ano 
    DOJENYSTATUT Zařazení zvířete do dojeného systému A/N/X Ano 
    CISLOMATKY Ušní známka matky Ne 
    CISLOOTCE Číslo otce dle ÚRP Ne 
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