
 

 

NÁVOD K APLIKACI PRO STAHOVÁNÍ DAT 

Z KARET ŘIDIČŮ A TACHOGRAFŮ 

Aplikace ONI Tacho Download slouží pro automatizaci ukládání dat z karet řidičů a 

tachografů ze serveru ONI system do PC uživatele. Aplikaci lze nastavit tak, aby se 

sama v nastavený interval spustila na pozadí, stáhla potřebná data z karet řidičů a 

tachografu ze serveru ONI do PC uživatele, a poté se opět na danou dobu uspala. 

Mimo tuto dobu aplikace neběží na pozadí a nespotřebovává tak žádné prostředky PC 

uživatele. Mimo to lze také pomocí aplikace stahovat data ze serveru ONI do PC 

uživatele jednorázově, manuálně. Aplikace neslouží pro nastavení automatického 

stahování dat z vozidla na server, pro tyto účely je potřeba přejít na webový portál 

www.onisystem.net a provést patřičná nastavení (viz kapitola 3). 

 

1. Instalace aplikace ONI Tacho Download 

a) Instalaci aplikace spustíme dojitým kliknutím na ikonu instalačního balíčku 

„ONITachoDownload-install.exe“ 

 

b) Zvolíme jazyk instalace 

 

 

c) Následně vybereme cestu, kam chceme aplikaci nainstalovat, popřípadě 

ponecháme defaultně přednastavenou cestu. Poté klikneme na tlačítko „Další“ 

http://www.onisystem.net/


 

 

d) Poté nastavíme, zda chceme vytvořit ikonu zástupce na ploše či nikoliv a 

klineme na tlačítko „Další“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



e) Na dalším okně překontrolujeme požadované nastavení a klikneme na tlačítko 

„Instalovat“ 

 

 

f) Během několik málo sekund proběhne instalace aplikace, po níž se objeví 

dokončovací okno. Zde zaškrtneme, zda chceme aplikaci ihned spustit a 

klikneme na tlačítko „Dokončit“ 

 

 

 

Poznámka: V případě, že je již aplikace v PC nainstalována, zobrazí se vám 

během instalace následující varovné okno (typicky například během aktualizace 

programu na novější verzi). Vždy je lepší odinstalovat nejprve starou verzi 

programu a teprve potom instalovat novější verzi. 



 

  



 

2. Práce s aplikací ONI Tacho Download 

a) Spuštění aplikace 

Aplikaci spustíme dvojitým kliknutím na ikonu nainstalované aplikace (na ploše, 

nebo v nabídce Start). 

 

Po spuštění aplikace se zobrazí následující uživatelské rozhraní: 

 

b) Nastavení přihlášení uživatele 

Kliknutím na ikonu „Přihlášení“ odkryjeme volby pro vyplnění přihlašovacích údajů. 

Po spuštění aplikace je vždy tlačítko odškrtnuté a vstupní buňky neaktivní, aby 

nedošlo k omylnému přepsání přihlašovacích údajů. Údaje vyplníme tak, jako jsou 

uvedeny ve vaší smlouvě o poskytování služeb ONI system. 

 

 

Otevření návodu k aplikaci na webu 

Kliknutím na logo lze jednoduše přejít 

na webový portál www.onisystem.net 

 

Nastavení přihlášení uživatele 

Nastavení cesty pro ukládání 

datových souborů z tachografu 

Nastavení cesty pro ukládání 

datových souborů z karet řidičů 

 Nastavení pro automatické stahování dat 

Ruční stažení dat Potvrzení nastavení automatické stahování dat 

http://www.onisystem.net/


c) Nastavení cesty pro ukládání stažených souborů 

Defaultně je aplikace nastavena tak, aby se data z karet řidičů ukládaly do 

dokumentů v PC a to do samostatné složky „Driver“. Stejně tak se do dokumentů 

do samostatné složky „Tacho“ ukládají data z tachografů.  

Obě cesty je možné změnit, a to kliknutím na tlačítko „Vybrat“. Následně si můžeme 

nalistovat a nastavit libovolnou cestu, kam chceme stažené soubor ukládat. 

 

 

 

d) Nastavení času pro automatické stahování dat ze serveru ONI do PC 

uživatele 

Pro automatické ukládání dat do PC lze nastavit, v kolik hodin ukládání dat 

proběhne a od kterého data se budou soubory stahovat a ukládat. Popřípadě lze 

automatické ukládání dat zcela vypnout, a to vybráním možnosti „Nestahovat 

automaticky“. Aplikace se vždy v nastavenou dobu spustí na pozadí, uloží 

požadované soubory a poté se opět ukončí. V případě, že nebude datum vybráno, 

stáhnout se a uloží do PC všechny soubory dostupné na serveru ONI. 

 

 

POZOR: To, jak často se budou soubory stahovat z tachografu a karet řidičů na 

server, nelze ovlivnit nastavením aplikace. Pro tyto účely je zapotřebí přejít do 

webového portálu www.onisystem.net a provést patřičná nastavení (viz kapitola 3). 

 

http://www.onisystem.net/


e) Uložení požadovaného nastavení 

Všechna provedená nastavení je zapotřebí před ukončením aplikace potvrdit. Toto 

se provádí kliknutím na tlačítko „Nastavit“ v zápatí aplikace. Následně je možné 

aplikaci ukončit kliknutím na tlačítko „Zavřít“. 

 

f) Ruční stažení a uložení dat ze serveru ONI do PC uživatele 

V případě, že nechceme data stahovat automaticky, ale pouze je chceme 

jednorázově stáhnout manuálně, vybereme volbu „Nestahovat automaticky“ a 

následně vybereme datum, o kterého chceme data stáhnout. V případě, že není 

datum vybráno, stáhnout se a uloží do PC uživatele všechna data dostupná na 

serveru ONI. 

 

Manuální stažení potvrdíme kliknutím na tlačítko „Stáhnout“ ve spodní části 

aplikace.  

 

Následně se nám zobrazí, jaká data a v jakém množství byla stáhnuta a uložena 

do PC. 

 

g) Práce se staženými daty 

Stažená data nalezneme ve složce, jež jsme si nastavili jako výstupní (defaultně 

složka Dokumenty). S těmito soubory můžeme následně pracovat obdobným 

způsobem, jako kdybychom soubory stahovaly ručně přímo z tachografu. 

 

3. Nastavení periody automatického stahování dat z karet řidičů a tachografů na 

server ONI 

Pro nastavení četnosti stahování dat z tachografu a karet řidičů přejdeme na webový 

portál www.onisystem.net a přihlásíme se svými údaji ze smlouvy o poskytování 

služeb ONI system. 

Po přihlášení přejdeme do sekce Správce -> Majitel -> Tachografy a na záložce 

Nastavení nastavíme periodu (v počtech dnů) pro vyčítání dat z tachografu a periodu 

pro vyčítání dat z karet řidičů. 

http://www.onisystem.net/


 

 

POZOR: Nezapomeňte, že data z karet řidičů musíte dle nařízení EU č. 156/2014 

stahovat každých 28 dnů a data z tachografů pak dle nařízení EU č. 581/2010 každých 

90 dnů. Přitom platí, že data z tachografu a karet řidičů lze stáhnout dálkově pouze 

v případě zapnutého zapalování ve vozidle, popřípadě pak nejpozději 24 hodin od 

vypnutého zapalování. Proto nastavte periodu stahování s ohledem na tento fakt. 

V případě, že například nastavíte periodu pro stahování dat z karet řidičů na 28 dnů a 

všichni řidiči nebudou v tuto dobu aktivní ve vozidle se zapnutým zapalováním, 

nepodaří se vám data v daný termín stáhnout. 

Pro případy, kdy nedojde ke korektnímu stáhnutí dat na server ONI v rámci několik 

dnů, lze pro tyto situace nastavit notifikace na e-mail. Pro tyto účely nastavíme počet 

dnů a e-mail, na který bude odeslána notifikace. 

 

V tomto případě se odešle notifikace na e-mail tomas@nam.cz v případě, kdy nedojde 

ke korektnímu stáhnutí dat z tachografu a karet řidičů za posledních 7 dnů. 

 

 

mailto:tomas@nam.cz

