
Specifikace služby: IZR_OZS01A v 1.0 (OVERENI_ZASLANI_HLASENI_SKUPINOVA) 
 
Popis funkcionality: 
Jedná se o veřejnou webovou službu s autentizací uživatele – autentizace uživatele bude realizována 
buď pomocí digitálního podpisu (XML signature) nebo hashovanou zprávou obsahující jméno a heslo 
uživatele. 
 
Hodnotu elementu SZRID v requestu služby, tj. ID subjektu ke kterému se volání služby vztahuje, 
doplňuje systém EPO MZE.“ 
 

Specifikace služby: 
Služba umožňuje ověřit nebo přímo zaslat hlášení pohybů skupinově evidovaných druhů do ústřední 
evidence zvířat (IZR). 

 Jedná se o veřejnou webovou službu s autentizací uživatele pomocí PF 

 Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení pro druhy:  
o PRA – prasata 
o PRD – divoká prasata 
o MUF – mufloni 
o DAN – daňci 
o JEL - jelenovití 

 Pokud je parametr jenOverit nastaven na true, provede se pouze ověření validity hlášení, v 
opačném případě se hlášení odešle. Hlášení se odešle pouze v případě, že ověření validity 
nevrátí žádnou chybu 

 V případě že validace není pořádku, tak vrací chybový stav 5, který obsahuje kolekci 
validačních chyb 

 V případě že je validace v pořádku a odeslání neselže (pokud je zvoleno odeslání), tak služba 
vrací true 

 parametr Email - pokud bude tento parametr vyplněn, pak systém po zpracování volání služby 
s parametrem JenOverit = false odešle na uvedenou e-mailovou adresu mail potvrzující přijetí 
hlášení do systému IZR a v případě, že bude zpracování hlášení WEB službu v režimu on-
line, pak i výsledek zpracování (stejně, jako se např. zasílá při zpracování hlášení z portálu 
farmáře). 

 

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

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

 

Chybové stavy: 

Typ (kód) Text Příčina 

6 (chybí vazba) Subjekt s IDSZR XXX nebyl v 
IZR nalezen. 

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

1 (validace) Neplatná hodnota pro údaj 
PROVOZOVNA. Délka musí 
být právě 8 znaků. 

V parametru PROVOZOVNA byl předán jiný 
počet znaků než 8. 

2 (chybí vazba) Neplatná hodnota pro údaj 
PROVOZOVNA. Provozovna s 
registračním číslem XXX 
neexistuje. 

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

4 (validace) Provozovna XXX není 
vlastněna subjektem YYY. 

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

5 (validace) Chyba validace vstupních dat  Ověřované hlášení není validní 

3 (validace) Počet prasnic je povinný pro 
druh prasata 

V hlášení pro druh PRA musí mít vyplněný 
počet prasnic v elementu PRASNICE 

 

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


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

 
Struktura request IZR_OZS01A: 

 Parametr Význam Výskyt  Typ 

SZR ID ID SZR subjektu 1  

JenOverit Příznak zda se pouze ověřuje validita nebo i 
zasílá hlášení 

1 Boolean 

DRUH Druh zvířat za který se zasílá hlášení, výčet: 
   PRA – prasata 
   JEL – jeleni 
   MUF – mufloni 
   DAN – daňci 
   PRD – divoká prasata 

1 C3 

EMAIL E-mailová adresa, na kterou má systém 
odeslat potvrzení o přijetí hlášení a výsledek 
On-line zpracování 

0..1 
C100 

ZasilaneHlaseni Validované / zasílané hlášení 0  

 Element Význam   Výskyt Typ  

 HLASENI  Kolekce hlášení 1..N  

   Element Význam   Výskyt Typ  

  PROVOZOVNA CZ hospodářství  (bez CZ), tj. např. 
jen 21016190.  Seznam provozoven 
je ke stažení WEB službou 
IZR_PRO01. 

1 C8 

  ROK Rok hlášení 1 N4 

  MESIC Měsíc hlášení 1 N2 

  PREVOD Převod konečného stavu zvířat 
z předchozího měsíce 

1 N6 

  PRASNICE Počet prasnic na konci měsíce 
Je povinné jen pro druh Prasata 

0..1 N6 

    Element Význam Výskyt Typ  

   HLASENIRADEK Řádek hlášení 1-N N6 

    Element Význam Výskyt Typ  

    PORADI Pořadí řádku hlášení 1 N2 

    Datum Datum události 1 Date 

    KOD Kód události – dle pokynů pro 
chovatele prasat a zvěře ve farmovém 
chovu. 

1 N2 

    POČET Počet zvířat jichž se změna týká 1 N6 

    PROVOZOVNA Hospodářství odkud/kam byla zvířata 
přemístěna bez CZ. Seznam 
provozoven je ke stažení WEB 
službou IZR_PRO01.  

0..1 C11 

    ZEMĚ Kód země v případě exportu. Číselník 
je ke stažení WEB službou 
IZR_GCZ01A nebo je k dispozici  ve 
veřejné aplikaci „Data ke stažení“.  

0..1 N3 

    KONECNY STAV Konečný stav zvířat 1 N6 

 
Struktura response IZR_OZS01A: 

Element  Význam Výskyt Typ  

 
V response je vraceno true, v případě že je validace v pořádku a odeslání neselže (pokud je 
zvoleno odeslání). Jinak se vrací chybový stav 5, který obsahuje kolekci validačních chyb. 

 



 


