
Specifikace služby: IZR_OZT01A v 1.2 (OVERENI_ZASLANI_HLASENI_TURI) 
 
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.“ 
 
Služba umožňuje ověřit nebo přímo zaslat hlášení pohybů běžců do ústřední evidence zvířat (IZR). 

 Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení pro druh TUR (tuři) 

 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). 

o Pokud parametr vyplněn není a zaslané hlášení je zpracováno On-line, pak je 
výsledek tohoto on-line zpracování odeslán na e-mailovou adresu, kterou má subjekt 
na portálu farmáře nastavenu v konfiguraci o odesílání mailů po on-line zpracování. 

 

 
  
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_OZT01A 

 PRODUKCE: 
 

Chybové stavy: 

Typ (kód) Text Příčina 

2 (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. 

1 (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 

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

 
 
Struktura request IZR_OZT01A: 

Parametr  Význam Req 

JenOverit Příznak zda se pouze ověřuje validita nebo i zasílá hlášení Ano 

https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/Online/vOKOsrv.aspx?SERVICEID=IZR_OZT01A


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

Ne 

ZasilaneHlaseni Validované / zasílané hlášení Ano 

 
Element Význam  

 Provozovna Provozovna hlásící Ano 

 Staj Stáj hlásící provozovny Ne 

 Hlaseni Kolekce hlášení zvířete Ano 

 
 Element Význam 

 
  UsniZnamka Ušní známka zvířete Ano 

  KodPohybu 
Kód pohybu - položka určuje i druh pohybu - zda zvíře 
přichází nebo odchází 

Ne 

  Datum Datum pohybu Ne 

  Provozovna Ze které/do které Provozovny zvíře příchází/směřuje Ne 

  Matka Při hlášení narození zvířete je zde uložen odkaz na matku Ne 

  Zeme Ze/do které které země zvíře přichází/směřuje Ne 

  PrubehPorodu 

Položka určuje průběh porodu 
Hodnoty výčtu: 

• Normalni 
• Tezsi 
• SKomplikacemi 
• PrubehNeuvedeny 
• CisarskymRezem 

Ne 

 
 
Struktura response IZR_OZT01A: 
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. 
 


