Postup instalace EPV a EPV-WEB
Tento postup zachycuje jednotlivé kroky stažení a instalace výkazů typu EPV a EPV-WEB na operačních
systémech rodiny Windows. U EPV jsou kroky popisovány při použití prohlížeče Internet Explorer, u EPV-WEB
pak navíc i při použití prohlížeče Mozilla Firefox.
Upozornění: Názvy souborů v obrázcích jsou pouze ilustrační a od Vámi požadovaného výkazu se mohou lišit.

Instalace EPV

Na instalátory EPV odkazují „X“ ve světlemodrém sloupečku.
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Po kliknutí na „X“ si můžete vybrat, zda chcete instalátor rovnou spustit, nebo si jej přejete uchovat k
pozdějšímu použití. Přejete-li si spuštění, přeskočte následující dva obrázky.

Chcete-li instalační soubor uložit, stiskněte příslušné tlačítko a vyberte složku, kam se program uloží.
Umístění potvrďte tlačítkem Uložit.

Instalátor pak spusťte.

Zobrazí se upozornění s informací o vydavateli, volte Spustit.
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Od uvítacího textu pokračujte tlačítkem Další.

Vyberte si typ instalace. Doporučujeme volit první možnost, kterou se vyhnete požadavkům na
administrátorská oprávnění a možným komplikacím s exportem dat.
Druhá možnost uloží data a program na stejné místo, do složky „Application Data“ pod příslušného
uživatele (přesná adresa je dána konkrétním nastavením počítače). Exportovaná data jsou pak uložena do
skryté podsložky.
Poslední možnost nese nevýhodu uložení exportů do skryté podsložky „Application Data“ a požadavek na
administrátorská práva. Program se uloží do složky „Program Files“ a bude přístupný pro všechny uživatele
počítače.
Po výběru klikněte na Další.
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Na základě předchozího výběru Vám budou předvyplněny instalační cesty, které tu lze případně dodatečně
měnit. Toto však zpravidla není potřeba.

Tlačítkem Další se zobrazí možnost změny cesty k zástupci v nabídce Start. Opět zde obvykle není nutné
nic měnit. Stiskněte Další.
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Pokud si nepřejete vytvořit zástupce na pracovní ploše, zrušte zaškrtnutí příslušné položky a pokračujte
Další.

Instalátor Vám nabídne shrnutí zadaných informací a poslední možnost změny stiskem tlačítka Zpět. Zdá-li
se být vše v pořádku, volte Instalovat.
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Zaškrtávací políčko v posledním okně instalátoru umožňuje spuštění EPV hned po stisknutí tlačítka
Dokončit.
Program se jinak spouští zástupcem na ploše nebo v nabídce Start > Programy > Elektronické výkaznictví
ČSÚ > název výkazu.
Program lze odinstalovat přes systémovou nabídku „Ovládací panely“ a ikonu „Přidat nebo odebrat
programy“. Upozorňujeme, že soubory, které vznikly použitím nainstalovaného programu (datové
soubory), se tím neodstraní a je třeba je manuálně smazat v adresáři instalace.

Instalace EPV-WEB
Před vlastní instalací si založte adresář, kam se budou data na lokálním PC ukládat (jeho umístění je
libovolné). Při instalaci je třeba tento adresář vybrat.
Funkce EPV-WEB je zajištěna programovou komponentou, která se při návštěvě příslušné stránky
automaticky stáhne a nainstaluje tak, aby běžela v rámci internetového prohlížeče jako jeho součást.
Pro aplikaci jsou podporovány prohlížeče Internet Explorer a Mozilla Firefox. Na použití prohlížeče závisí i
stahování potřebné komponenty. Zprovoznění EPV-WEB pod Firefoxem je výrazně jednodušší a
doporučujeme jej.
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Instalace v prohlížeči Internet Explorer, který je součástí Windows
Pokud jste výkazy nevyplňovali v loňském roce, neobejdete se bez instalace certifikátu ověřujícího
bezpečnost doplňku pro EPV-WEB. Pokud už certifikát máte z minula, přeskočte do následující části.

Certifikát naleznete pod Seznamem statistických zjišťování. Kliknete na „INSTALUJ“ a „Otevřít“.

Zobrazí se Vám informace o certifikátu, kde stisknete tlačítko „Nainstalovat certifikát…“. Objeví se
Průvodce importem certifikátu, v němž stiskente tlačítka „Další“, pak „Další“ a „Dokončit“. Systém Vás
informuje o úspěšném importu, což potvrdíte volbou „OK“, čímž zavřete otevřené dialogy. Následuje
postup platný pro všechny uživatele EPV-WEB.
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Před spuštěním EPV-WEB v tomto prohlížeči je potřeba provést následující úpravy nastavení.

Povolení umožníte v Internet Exploreru – tlačítko „Nástroje (Tools)“ – „Možnosti Internetu (Internet
Options)“ – zvolte kartu „Zabezpečení (Security)“ – ikonu „Důvěryhodné servery (Trusted sites)“ – tlačítko
„Servery (Sites)“.
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V novém stejnojmenném okně nejprve zrušte zaškrtnutí u „Požadovat ověření všech serverů v této zóně
serverem… (Require server verification…)“. Pod nápis „Přidat tento web k zóně (Add this website to the
zone)“ napište „http://*.czso.cz“ (bez uvozovek), potvrďte tlačítkem „Přidat (Add)“ a dialogová okna
pozavírejte.

Na výkazy EPV-WEB pak odkazují „X“ ve světlečerveném sloupečku. Klikněte na „X“ u výkazu, jejž si
přejete vyplňovat.
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Při prvním spouštění výkazu tohoto typu je nutno nainstalovat doplňek s názvem „www.czso.cz“, k čemuž
jsou nutná administrátorská práva. Klikněte na informační panel, který se objeví při otevření nového okna,
a zvolte „Nainstalovat tento doplněk… (Install This Add-On…)“

Poté Vás na Windows Vista nebo 7 může Řízení uživatelských účtů požádat o administrátorské povolení
akce. Po povolení volte v posledním okně „Nainstalovat (Install)“, což spustí výkaz.
Při příštím spouštění výkazu už budete po kliknutí na „X“ rovnou přesměrováni do editoru a nepotřebujete
administrátorská práva.

– 10 –

Instalace v prohlížeči Mozilla Firefox
Komponenta pořizovače výkazů je vydávána ve formě plugin modulu (dynamická knihovna
NPDmanED.dll).

Pro nové uživatele (ty, kteří v prohlížeči zatím plugin nemají): Výkaz nainstalujete (a při dalších použitích
spustíte) kliknutím na „X“ ve světlečerveném sloupečku (viz obrázek výše). Otevře se nové okno. V něm
klikněte na podtržený odkaz a pod adresním řádkem zvolte „Povolit“. Objeví se okno, ve kterém klikněte
na „Instalovat nyní“ a po dokončení restartujte prohlížeč.
– 11 –

Pro uživatele starších verzí: Odeberte starý plugin přes „Nástroje“ – „Správce doplňků“ – „Rozšíření“ –
„Dman Data Editor“ – „Odinstalovat“ a restartujte. Poté postupujte jako noví uživatelé.
Pokud v panelu „Rozšíření“ položku „Dman Data Editor“ nevidíte, přejděte do panelu „Zásuvné moduly“,
vyberte „Dman Data Editor Plugin“ a zvolte „Zakázat“. Zavřete okno a postupujte jako noví uživatelé.
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Dotazy instalace Pořizovače statistických výkazů
Chcete instalovat a spustit „Pořizovač statistických výkazů“?
Odpověď: Ano
Co se staženým souborem?
Přejete si ukládat stažené soubory k dalšímu použití?
Odpověď: Ano
Nevím, kam uložit data!
Požadovanou funkci nelze provést bez zadání adresáře, kam mají být ukládány soubory!
Přejete si zadat tento adresář?
Odpověď: Ano
Objeví se obrazovka volby adresáře.
Zde zvolte adresář, který jste si založili.
Nyní již do zobrazeného výkazu můžete vyplňovat data.
Postup při pořizování výkazu
1. Otevřete si příslušný výkaz kliknutím u výkazu na odkaz „X“ ve sloupci EPV-WEB (růžově
podbarven).
2. Pořiďte data do zobrazeného výkazu.
3. V horní liště menu klikněte na tlačítko „Kontrola, odeslání, úschova“.
Objeví se „Protokol o kontrole“. Opravte případné chyby (volba tlačítka „Pořízení dat“) a proveďte
znovu kontrolu.
Odeslání výkazu
V dolní liště jsou umístěna 4 tlačítka:
„Odeslat pořízená data na ČSÚ“ – zvolte jednu ze 4 nabízených možností a soubor s koncovkou .mai
(zakódovaná data) odešlete na ČSÚ. Chcete-li odeslat pořízená data přímo z pořizovače, je třeba
nejprve provést nastavení pro přímé odeslání souborů e-mailem. Jiné nastavení než MAPI (tj. Váš
obvyklý poštovní klient s jeho obvyklými nastaveními) je určeno pouze pro zkušené uživatele!
„Vytisknout výkaz“
„Nastavit tiskárnu“ (během práce s EPV-WEB je možné zavést volbu tiskárny a jejích parametrů)
„Uschovat data na disk“ slouží k uložení dat na Váš disk. Program umožňuje takto uschovaná data znovu
načíst do výkazu (viz instalace Pořizovače statistických výkazů).

