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Specifikace služby LPI_GCL01A  (GET_CHANGE_LPIS) 
 

Popis funkcionality  
 Jedná se o veřejnou webovou službu bez autentizace, avšak identifikovanou na subjekt 

(subjekt definuje jednoznačný identifikátor Společného zemědělského registru - ID SZR). 

 Službu poskytuje uživatelům komerčního SW EPO – služba je zveřejněna na URL: 
o test:  https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/Online/vOKOsrv.aspx   
o produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/Online/vOKOsrv.aspx 

 K danému ID SZR služba vrátí informaci, zda od daného data z parametru dotazu do dnešního 
dne neproběhla u subjektu v LPIS změna v příslušných oblastech odpovídajících budoucím 
dílčím webovým službám pro stažení dat. 

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

Datová struktura request LPI_GCL01A 
Parametr  Význam Req 
SZRID Jednozančný identifikátor subjektu dle SZR (desetimístné číslo) ano 
NAZEV Název subjektu (obchodní jméno) či jméno a příjmení subjektu – 

nepovinná položka sloužící jen k fakultativní kontrole 
ano 

DATOD Datum od kdy v minulosti se má změna v LPIS zkoumat – datum 
nesmí být starší než SYSDATE mínus 12 měsíců 

ano 

 

Datová struktura response LPI_GCL01A 
  
Element DATA  

Atribut  Význam Req 
SZRID Jednoznačný identifikátor subjektu dle SZR (desetimístné číslo) Ano 

NAZEV Název subjektu (obchodní jméno) či jméno a příjmení subjektu dle LPIS 
!!!–povinná položka sloužící ke kontrole na straně příjemce 

Ano 

ZMENA Element  
   

Element ZMENA 1…N 

 Atribut  Význam Req 
 TYPZMENY  Číselník (pro každou následnou webovou službu, resp. druh dat bude 

jedna hodnota). Navržený číselník: 
1 – Změna u PB (nabytí účinnosti nové verze PB/DPB) 
2 – Změna u AZP (zaevidování nových výsledků AZP měření  u PB 
příslušného subjektu) 
3 – Změna u ENVIRO-luk (změna překryvu s ENVIRO-loukami u PB 
příslušného subjektu) 
4 – Změna u překryvu s K.ú. (změna překryvu s KU u PB příslušného 
subjektu) 
5 – Změna u překryvu s GMO (změna překryvu s GMO u příslušného 
subjektu 

Ano 

 ZMENAEXIST Položka typu boolean - True – změna nastala, False – změna v daném 
období nenastala. 

Ano 

 DATPOSLZMENY Formální položka – datum poslední změny za danou oblast. Slouží ke 
kontrole, zda odpověď je konzistentní. 

Ano 
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