
Specifikace služby IZR_SEP01A 
 
IZR_SEP01A (SEurop hlášení Prasata) 

 
Specifikace služby 
 
A. Popis služby: 

 Služba se dotazuje do IZR na výsledky klasifikace prasat. 
 Request se ptá na  specifikaci jatečně opracovaných prasat, response odesílá 

zdali je výsledek klasifikace uložený v IZR. 
 

 

Chybové stavy: 
Typ 
(kód) 

Text Příčina 

10 Neplatná hodnota pro údaj 
PROVOZOVNA JATKY. Provozovna s 
registračním číslem XXXX neexistuje. 

V parametru ProvozovnaChovatele byl 
předán jiný počet znaků než 8 anebo 
neexistující číslo provozovny. 

11 Neplatná hodnota pro údaj 
PROVOZOVNA JATKY. Provozovna s 
registračním číslem XXXX nejsou 
jatka. 

Provozovna s daným registračním číslem 
nebyla k aktuálnímu dni nalezena v tabulce 
provozoven v databázi IZR s typem činnosti 
jatka. 

30 Druh zvířete XXXX nelze skupinově 
evidovat. 

V parametru DruhZvirete byl zaslán jiný 
druh než PRA. 

31 Vyplňte alespoň jeden z údajů: 
Provozovna chovatele, Provozovna 
obchodník, Země. 

V parametru ProvozovnaChovatele, 
ProvozovnaObchodnik anebo Zeme nebyla 
vyplněná odpovídající data. 

 
B. Obecné údaje: 

Názvy služeb: IZR_SEP01A, 
Režim poskytování odpovědi: on-line – synchronní služba; typ „proxy“ 
Platforma: XML (standard W3C); WSDL (standard W3C) 
Konzument: EPO (klientské aplikace farmářů) 
Zdroj dat: IZR 
Typ služby: Autentizovaná služba 
Frontování: bez frontování 

 
C. Specifikace request a response 
Request 

  Element Hlavicka 1 

 Atribut  Význam Req 

 DatumKlasifikace (Date) Datum klasifikace. ano 

 Klasifikator (string) Klasifikátor (6 znaků). ano 

 Klasifikační metoda (int 0…9) Klasifikační metoda ano 

 ProvozovnaChovatele (string) 
Provozovna chovatele  
(8 znaků provozovna, 2 znaky číslo stáje). 

ne 

 ProvozovnaObchodnika (string) 
Provozovna obchodníka  
(8 znaků provozovna, 2 znaky číslo stáje) 

ne 

 Zeme (int 0..999) 
Země  
(numerický kód země, pro hlášení přímého importu zvířat)  

ne 

 JatkySZRID (int 0..9999999999) IDSZR jatky ano 

 ProvozovnaJatky (string) 
Provozovna jatky  
(8 znaků provozovna, 2 znaky číslo stáje) 

ano 

 DruhZvirete(enum) Druh zvířete (povoleno PRA) ano 

 Radky Řádek hlášení - hromadně evidované ano 

  Poradi (int 1…9999) Pořadí ano 



  PodilSvaloviny (decimal 3,1) Podíl svaloviny (v procentech, jedno desetinné místo) ano 

  TloustkaSadla (decimal 3,1) Tloušťka sádla (v milimetrech) ano 

  TloustkaSvalu (decimal 4,1) Tloušťka svalu (v milimetrech) ano 

  HmotnostKruponku (decimal 2,1) Hmotnost kruponu (v kilogramech) ano 

  HmotnostJutZaStudena (decimal 4,1) 
Hmotnost JUT za studena (přejímací hmotnost - v 
kilogramech) 

ano 

  Země (string) Země (alfabetický kód země z číselníku zemí) (2 znaky) ano 

  TridaJakosti (string) Třída jakosti prasete (1 znak) ano 

 
Response 

  Element SeuropHlaseniSkupinoveEvidovanychZviratResult 1 

 Atribut  Význam Req 

 Vysledek (boolean) Výsledek ano 

 Popis (string) Popis (max. 500 znaků) ne 

 Identifikator (string) Identifikátor (přidělené číslo dávky) (max. 32 znaků) ne 

 
 


