odbor ústřední evidence

Elektronická hlášení seznamu dočasných hospodářství prasat
Dokument je k předání dodavatelům komerčních aplikací pro vedení registru prasat.
V zasílání elektronických hlášení se seznamem dočasných hospodářství (soubory s příponou „DH“) se vyskytují
chyby. V tomto dokumentu je uveden výčet nejčastějších chyb:
1. Soubor není v kódování UTF-8
2. Soubor neobsahuje kořenový element: <HLASENIPRADH> </HLASENIPRADH>
• informace o rozšíření struktury byla vystavena jako novinka na WEB ČMSCH dne 26.11.2019
https://www.cmsch.cz/novinky/upozorneni-pro-chovatele-prasat/
3. Čísla OP jsou uváděna s předsazením „0“
• chybně je uvedeno např. „00000206203053“ má být jen „206203053“
• informace o úpravě MAX délky čísla OP je také uvedena ve zmíněné novince a je to 10 znaků
• délka je MAX, nikoliv že má být 10 znaků, takže nechť Váš systém nedoplňuje „0“ ani na 10 znaků,
4. V souboru jsou chybně použity elementy :
<PROVOZOVNA>
<MESIC>
<ROK>
• mají být v souboru uvedeny uvnitř elementu <SEZNAMDH> jen jednou, na začátku
• nesmějí se opakovat před každým elementem <DOCASNEH>
Příklad obsahu zaslaného souboru, chyby jsou zvýrazněny :
<HLASENIPRADH>
<SEZNAMDH>
<PROVOZOVNA>12345678</PROVOZOVNA>
<MESIC>12</MESIC>
<ROK>2019</ROK>
<DOCASNEH>
<PORADI>1</PORADI>
<CISLOOP>123456789</CISLOOP>
<JMENO>Jan</JMENO>
<PRIJMENI>Novák</PRIJMENI>
</DOCASNEH>
<PROVOZOVNA>12345678</PROVOZOVNA>
<MESIC>12</MESIC>
<ROK>2019</ROK>
<DOCASNEH>
<PORADI>2</PORADI>
<CISLOOP>2222222222</CISLOOP>
<JMENO>Marie</JMENO>
<PRIJMENI>Nováková</PRIJMENI>
</DOCASNEH>
</SEZNAMDH>
</HLASENIPRADH>

sídlo společnosti:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Benešovská 123, 252 09 Hradištko

tel.: +420 257 896 444
fax: +420 257 740 491
datová schránka: 4vndkx2
http: www.cmsch.cz
e-mail: cmsch@cmsch.cz

IČ: 261 62 539
DIČ: CZ26162539
OR: MS v Praze, oddíl B, vložka č. 6442
bankovní spojení:
KB Benešov; č. ú.: 501 290 237/0100

odbor ústřední evidence

Opravený soubor:
<HLASENIPRADH>
<SEZNAMDH>
<PROVOZOVNA>12345678</PROVOZOVNA>
<MESIC>12</MESIC>
<ROK>2019</ROK>
<DOCASNEH>
<PORADI>1</PORADI>
<CISLOOP>123456789</CISLOOP>
<JMENO>Jan</JMENO>
<PRIJMENI>Novák</PRIJMENI>
</DOCASNEH>
<DOCASNEH>
<PORADI>2</PORADI>
<CISLOOP>2222222222</CISLOOP>
<JMENO>Marie</JMENO>
<PRIJMENI>Nováková</PRIJMENI>
</DOCASNEH>
</SEZNAMDH>
</HLASENIPRADH>

5. Soubor obsahuje jen kořenový element:
<HLASENIPRADH>
</HLASENIPRADH>
Takové soubory nezasílejte.
6. Soubor neobsahuje povinné elementy:
<JMENO> a <PRIJMENI>
Pokud údaje neznáte, uveďte do souboru tyto elementy prázdné, takto:
<JMENO></JMENO>
<PRIJMENI></PRIJMENI>
7. Soubor obsahuje na konci znaky navíc:
Např:
--000_DDF6693E-83B8-46BA-143E-2C0572000000—
--000_BE57E103-8865-4528-6033-A60572000000—
8. Chybné názvy elementů:
Je chybě uveden název elementu např. <mesic>11</mesic>
Má být uvedeno: <MESIC>11</MESIC>
9. Nepovinná adresa:
Soubor obsahuje nevyplněné elementy adresy, např: „DH_PSC“.
Chybně uvedeno:
<DH_PSC></DH_PSC>
Pokud hodnotu neznáte, pak do výstupu tento element neuvádějte.
Adresa má být v seznamu vyplněna jen v případě, že se liší od adresy uvedené v OP.
(např. chovatel si prase odebírá na domácí porážku na chalupu)
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10. Soubor má obsahovat seznam dočasných hospodářství jen za jeden měsíc.
V názvu souboru se seznamem dočasných hospodářství se uvádí měsíc, za který soubor je.
Do souboru tedy zapisujte jen dočasná hospodářství za daný měsíc.
Seznam dočasných hospodářství se neposílá za posledních 12 měsíců – jako v elektronických hlášení
pohybů prasat!
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