
Specifikace služby IZR_PRO01A v 1.1 (GET_PROVOZOVNY) 
 
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. 
 
Služba má 2 varianty: 

 Volání na existenci změny v provozovnách registrovaných v IZR dle zadaných podmínek 

 Volání na stažení provozoven registrovaných v IZR dle zadaných podmínek 
 
Vrácené provozovny lze omezit podle následujících podmínek: 

 Stav provozovny – aktivní / zrušená 

 Typ provozovny – v současné době existují tyto typy provozoven: 
o H - Hospodářství chovatele 
o O - Obchodník 
o A - Asanační podnik 
o S - Shromažďovací středisko 
o J - Jatky 
o L - Líheň 
o U - Uživatelské zařízení 

 
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_PRO01A 
 PRODUKCE: 

Chybové stavy: 

Kód  Text  Příčina  

10  Nelze použít DATUM při GETDATA=false.  Zadána neplatná kombinace vstupních 
parametrů.  

11  Nelze určit datum poslední změny Podle zadaných podmínek nelze určit datum 
poslední změny.  

12  Zadaný typ provozovny neexistuje v 
číselníku typů provozoven 

Zadaný typ provozovny nebyl nalezen 
v číselníku typů provozoven. 

14  Provozovny neobsahují data nebo nemají 
žádné změněny od uvedeného data 

Tabulka provozoven pro dané podmínky 
neobsahuje data.  

 
Délky, datové typy a případné další restrikce jsou přesně specifikovány v rámci 
publikovaného XSD. 
 
Struktura request IZR_PRO01A: 

Parametr  Význam Req 

GETDATA 0 - jen datum poslední změny / 1 - kompletní číselník Ano 

DATUM 
Změněné položky od zadaného data (pro číselník 
'Provozovny' se nepoužívá) 

Ne 

STAVPROVOZOVNY 

Stav provozovny (aktivní/zrušená/bez rozližení) 
A=aktivní 
Z=zrušené 
X=bez rozlišení 

Ano 

TYPPROVOZOVNY 
Typ provozovny (H - Hospodářství chovatele, O - 
Obchodník, A - Asanační podnik, S - Shromažďovací 
středisko, J - Jatky, L - Líheň, U - Uživatelské zařízení) 

Ano 

 
Struktura response IZR_PRO01A: 

Element  Význam Req 

DATUM Datum změny Ne 

PROVOZOVNY Kolekce provozoven Ne 

 
Element Význam 

 
 REGCIS Registrační číslo provozovny Ano 

https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/Online/vOKOsrv.aspx?SERVICEID=IZR_PRO01A


 NAZEV Název provozovny Ne 

 DATUMPOSLEDNIZMENY Datum poslední změny Ne 

 TYPPROVOZOVNY Typ provozovny  Ne 

 ZRUSENIREGISTRACE Datum zrušení registrace provozovny v ÚE Ne 

 


