
IZR_PPT01A (PRIROZENA_PLEMENITBA_TURU) 
 
Specifikace služby: 
Jedná se o veřejnou webovou službu s autentizací uživatele pomocí PF. Služba umožňuje ověřování 
validity hlášení a zasílání nových hlášení přirozené plemenitby 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 v 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  

 
Chybníky k hlášení přirozené plemenitby se stahují prostřednictvím služby IZR_CHPP01A.  
 

Obecné údaje služby: 
Název služby: PRIROZENA_PLEMENITBA_TURU; na ESB serveru IZR_PPT01A 
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.  

21  Hlášení obsahuje nepovolený druh zvířete. 
Povoleny jsou druhy TUR, OVC a KOZ. 

Ve vstupních datech je uveden nepovolený 
druh zvířat.  

5  Chyba validace vstupních dat  Ověřované hlášení není validní  

 
Struktura request IZR_PPT01A: 

Element  Význam Výskyt Typ  

SZRID IDSZR subjektu 1  N10 

JENOVERIT Příznak zda se pouze ověřuje validita nebo i zasílá hlášen 1  bool 

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

0..1  C50 

HLASENI Hlášení 1   

 
Element Význam Výskyt Typ  

 PROVOZOVNA Provozovna hlásící 1 C8 

 DATUMOD Začátek intervalu přirozené plemenitby 1 date 

 DATUMDO Konec intervalu přirozené plemenitby 1 date 

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

1 bool 

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

1 C7 



 PLEMENICE Řádky hlášení 1..N pole 

 
 Element Význam Výskyt Typ  

  USNIZNAMKA Ušní známka zvířete 1 C15 

 
Struktura response IZR_PPT01A: 

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. 

 


