
NOVÁ PRAVIDLA OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÝCH PASŮ V EU

V říjnu 2019 byly vytvořeny nové šablony pro tisk ovocnářských etiket. V agendě ´Tisk eti-
ket´ přibyla nová sestava ́ Provlékací etikety 202x25 mm TERMO - ÚKZÚZ cert.´ (čtyřprodukce). 
Tento typ etiket odpovídá novým pravidlům, která zavádí ÚKZÚZ pro tisk ovocnářských etiket. 
Přibyla také sestava ´Provlékací etikety 202x17 mm TERMO - ÚKZÚZ cert.´ (šestiprodukce). 
Šestiprodukce je prozatímním řešením pro přechodné období do konce roku 2019. V roce 2020 
bude pravděpodobně možné tisknout pouze na čtyřprodukci (202x25 mm).

Analýza řešení nových pravidel probíhá také pro okrasné a lesní školky. V tomto okamžiku 
zpracováváme nové formáty tisku rostlinolékařských pasů pro okrasné školky a průvodních lis-
tů pro lesní školky. Vše by mělo být připraveno tak, aby od 14. prosince 2019 platila již nová 
pravidla. Zatím ale ještě čekáme na dořešení legislativních detailů. 

OBNOVA EET CERTIFIKÁTŮ

Od 1. března 2017 se EET stalo povinností pro maloobchod i velkoobchod. V roce 2017 si tak 
firmy, které podléhaly EET, zřídily certifikát. Protože certifikát má omezenou platnost, nyní 
přichází období, kdy bude třeba certifikát obnovit. Doporučujeme se přihlásit na stránky  
https://adiseet.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/auth/LoginPage.faces a zkontrolovat plat-
nost Vašeho certifikátu. S vygenerováním a nasazením nového certifikátu Vám můžeme pomo-
ci, musíte však mít přístupové údaje do portálu finanční správy.

KONČÍ PODPORA WINDOWS 7

Pokud na Vašich počítačích běží Windows 7, je třeba si uvědomit, že pro tento operační systém 
v lednu 2020 firma Microsoft ukončí podporu. V praxi to znamená, že přestane vydávat aktua-
lizační balíčky. Windows 7 tedy nebude po určité době dobré připojovat z důvodu bezpečnosti 
k internetu. Řešení jsou dvě. Pokud počítač bude výkonově stačit, je možné pro něj zakoupit a 
nainstalovat Windows 10. V tom případě je nezbytné zálohovat a přeinstalovat všechny progra-
my včetně Zeleného software. Pokud je počítač již starší, je dobré se začít zamýšlet nad koupí 
nového.

Svět informačních technologií se vyvíjí velmi rychle a většina uživatelů z této rychlosti není úpl-
ně nadšená. :(( Snažíme se proto pomocí tohoto newsletteru upozornit na nejžhavější novinky 
ze světa informačních technologií a přidat uživatelům trochu optimismu, protože vývoj zastavit 
nejde. :))
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