Postup instalace EPV (Elektronické pořizování výkazů)
Tento postup zachycuje jednotlivé kroky stažení a instalace výkazů typu EPV při použití prohlížeče
Internet Explorer 8 na operačních systémech rodiny Windows.
Upozornění: Názvy souborů v obrázcích jsou pouze ilustrační a od Vámi požadovaného výkazu se mohou lišit.

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.

-6-

