
Aktualizace programu Organizace – listopad 2017
Návod na provedení aktualizace programu Organizace je ZDE.

Nový vzorový dokument Sledování nakládání s odpady
Připravili jsme nový vzorový dokument pro průběžnou evidenci sledování nakládání s odpady dle
přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

Aktualizace zákona 561/2004 sb. Školský zákon
Provedli jsme aktualizaci zákona 561/2004 sb. Školský zákon podle aktuálního platného znění.

Aktualizace vzorového dokumentu Oznámení o přidání alergenů
Upravili jsme číslování alergenů dle aktuálního platného znění.

Aktualizace předpisu Odkazy na právní normy
Do předpisu jsme vložili nové odkazy na tyto právní normy:

Zákon č. 340/2015 Sb. - Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679 -  o  ochraně  fyzických  osob  v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (GDPR).



Návod na provedení aktualizace programu Organizace

Pozor! Při aktualizaci program načítá vždy stejné soubory dat. Pokud si upravíte
Příručku HACCP nebo Provozní řád, program při OPAKOVANÉ aktualizaci „pozná“

Vámi provedené změny a upozorní na ně tím, že u nich NEPROVEDE zatržení ve
sloupci Provést. Porovnání obsahu aktuálních a stahovaných souborů provedete pomocí

tlačítka Zobraz ve sloupci Detaily.

Pokud NECHCETE přepsat Vámi provedené úpravy formulářů, ponecháte políčko ve
sloupci Provést nezatržené.

Ukázka

1. Provedeme zálohu dat.

2. Provedeme aktualizaci programu na poslední opravnou verzi volbou v menu programu (dále se 
řídíme pokyny na obrazovce).

3. V programu Organizace ťukneme myší na tlačítko Aktualizace dat.

4. Zobrazí  se  okno  s  popisem  připravených  aktualizací.  Přečteme  si  uvedené  informace
a potvrdíme tlačítko Aktualizovat.



5. V  dalším  kroku  SE  MŮŽE zobrazit  nabídka  pro  úpravu  tzv.  Provozního  řádu.  Pokud
Provozní řád nepoužíváme, potvrdíme rovnou tlačítko OK. Pokud Provozní řád používáme
nebo si nejsme jisti, zvolíme tlačítko Vypnout vše a až po té tlačítko OK.

6. V dalším kroku se zobrazí nabídka pro úpravu tzv.  Příručky pro evidenci HACCP. Pokud
požadujeme zavést nové kapitoly do příručky HACCP,  potvrdíme rovnou tlačítko OK. Pokud
nechceme novinky nebo si nejsme jisti, zvolíme tlačítko Vypnout vše a až po té tlačítko OK.

7. Zobrazí se informace o provedené aktualizaci. Zvolíme tlačítko OK a můžeme začít pracovat 
s programem.


