
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) 
www.ispop.cz 

Povolování vyskakovacích oken 
Verze 1 

 

 

  

Verze Datum Popis 
1 22.12.2021 První verze dokumentu 

2 11.11.2022 Aktualizace 

POVOLENÍ VYSKAKOVACÍCH OKEN 



Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) 
www.ispop.cz 

Povolování vyskakovacích oken 
Verze 1 

 

V případě, že se v aplikaci ISPOP neotevírají HTML formuláře, se jedná 

pravděpodobně o problém s povolením, resp. blokací vyskakovacích oken 

v prohlížeči.  

Návod na povolení vyskakovacích oken pro nejběžnější prohlížeče:  

GOOGLE CHROME  

Pokud máte v prohlížeči Google Chrome zablokována/zakázána vyskakovací 

okna, pro jejich povolení postupujte následovně:  

 

1 V otevřeném okně prohlížeče klikněte v pravém horním rohu 

na ikonu s 3 tečkami.  Z otevřené nabídky Vyberte možnost 

„Nastavení“. 

 

  

2 Následně zvolte v levém bočním menu možnost 

„Ochrana soukromí a zabezpečení“.  

 

 

3 V otevřené sekci „Ochrana soukromí a zabezpečení“ klikněte v menu 

uprostřed stránky na volbu „Nastavení webu“. 

 

4 Na další stránce pokračujte dolů, až naleznete v sekci „Obsah“ volbu 

„Vyskakovací okna a přesměrování“. Zvolte tuto možnost. 

 

5 V sekci „Povolení zobrazovat vyskakovací okna a používat 

přesměrování“ můžete pomocí tlačítka „Přidat“ odkaz na webové 

stránky (www.ispop.cz), u nichž chcete povolit vyskakovací okna.   

http://www.ispop.cz/
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6 Po přidání webové stránky www.ispop.cz uvidíte tuto adresu v přehledu 

povolených stránek a takto nastavený prohlížeč Vám umožní otevírat 

HTML formuláře v aplikaci ISPOP.   

 

MICROSOFT EDGE 

Pokud máte v prohlížeči Microsoft Edge zablokována/zakázána vyskakovací 

okna, pro jejich povolení postupujte následovně: 

1 V otevřeném okně prohlížeče klikněte v pravém horním 

rohu na ikonu s 3 tečkami. Z otevřené nabídky Vyberte 

možnost „Nastavení“.  

 

2 Následně zvolte v levém bočním menu možnost 

„Oprávnění pro soubory cookies a weby“.  

 

3 V sekci „Všechna oprávnění“ scrolujte (sjeďte) až na možnost 

„Automaticky otevíraná okna a přesměrování“ a tu zvolte.  

http://www.ispop.cz/
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4 Na otevřeném stránce máte možnost v sekci „Povolit“ pomocí tlačítka 

„Přidat“ vložit odkaz na webovou stránku www.ispop.cz. 

 

5 Po přidání webové stránky www.ispop.cz uvidíte tuto adresu v přehledu 

povolených stránek a takto nastavený prohlížeč Vám umožní otevírat 

HTML formuláře v aplikaci ISPOP.   

 

MOZILLA FIREFOX 

Pokud máte v prohlížeči Mozilla Firefox blokovaná vyskakovací okna, objeví se 

po stisknutí tlačítka „dále“ lišta v horní části obrazovky s textem 

„Aplikace Firefox zabránila stránce otevřít vyskakovaci okno.“ V možnostech 

pak uživatel vybere „Povolit vyskakovací okna pro www.ispop.cz“. Formulář se 

otevře v novém okně. 

http://www.ispop.cz/
http://www.ispop.cz/
http://www.ispop.cz/
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Pokud máte v prohlížeči Mozilla Firefox zablokována/zakázána vyskakovací 

okna, pro jejich povolení postupujte následovně:  

1 V otevřeném okně prohlížeče klikněte v pravém horním rohu 

na ikonu s 3 čárami.  Z otevřené nabídky Vyberte možnost 

„Nastavení. 

 

2 Následně zvolte v levém bočním menu možnost 

„Soukromí a zabezpečení“ 

 

3 Na další stránce pokračujte dolů, až naleznete v sekci „Oprávnění“ 

volbu „Blokovat vyskakovací okna“. U této položky máte možnost 

buď zrušit blokaci pro všechny webové stránky, nebo blokaci 

ponechat, ale selektivně povolit stránky, u nichž nedojde 

k zablokování vyskakovacích oken. Pro selektivní zadání webových 

adres stiskněte tlačítko „Výjimky“.   
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4 Po stisknutí tlačítka „Výjimky“ se otevře okno, které Vám umožní 

zadat adresy serverů, které mohou otevírat vyskakovací okna. Do 

řádku vepište příslušnou webovou adresu (www.ispop.cz), stiskněte 

tlačítko „Povolit“ a nakonec změny uložte pomocí „Uložit změny“.   

 

5 Po přidání webové stránky www.ispop.cz uvidíte tuto adresu 

v přehledu povolených stránek a takto nastavený prohlížeč Vám 

umožní otevírat HTML formuláře v aplikaci ISPOP.   

 

OPERA 

Pokud máte v prohlížeči Opera zablokována/zakázána vyskakovací okna, pro 

jejich povolení postupujte následovně:  

1 V otevřeném okně prohlížeče klikněte v bočním menu 

na ikonku ozubeného kola („Nastavení“).  

 

http://www.ispop.cz/
http://www.ispop.cz/
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2 Na otevřené kartě „Nastavení“ klikněte v sekci „Ochrana soukromí a 

zabezpečení“ na záložku „Nastavení webu“.   

 

3 V „Nastavení webu“ sjeďte dolů, na záložku „Vyskakovací okna a 

přesměrování“ a klikněte na ni.  

 

4 V sekci „Přizpůsobená chování“ zvolte možnost „Povolení zobrazovat 

vyskakovací okna a používat přesměrování“. 
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5 Po stisku se otevře okno, které Vám umožní zadat adresy serverů, které 

mohou otevírat vyskakovací okna. Do řádku vepište příslušnou webovou 

adresu (www.ispop.cz), stiskněte tlačítko „Přidat“. 

 

6 Po přidání webové stránky www.ispop.cz uvidíte tuto adresu v přehledu 

povolených stránek a takto nastavený prohlížeč Vám umožní otevírat 

HTML formuláře v aplikaci ISPOP.   

INTERNET EXPLORER 

http://www.ispop.cz/
http://www.ispop.cz/
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Pokud máte v prohlížeči Internet Explorer zablokována/zakázána vyskakovací 

okna, pro jejich povolení postupujte následovně:  

 

1 V otevřeném okně prohlížeče klikněte v pravém horním rohu 

na ikonu ozubeného kolečka („Nástroje“).  Z otevřené nabídky 

Vyberte možnost „Možnosti internetu“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Na kartě „Osobní údaje“ v oblasti „Blokování automaticky otevíraných 

oken“ vyberte možnost „Nastavení“. 
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3 Na otevřené kartě „Nastavení blokování automaticky otevíraných oken“ 

zadejte do řádku „Adresa webu, který má být povolen“ adresu 

www.ispop.cz. Poté klikněte na tlačítko „Přidat“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Po přidání webové stránky www.ispop.cz uvidíte tuto adresu v přehledu 

povolených stránek a takto nastavený prohlížeč Vám umožní otevírat 

HTML formuláře v aplikaci ISPOP 

http://www.ispop.cz/
http://www.ispop.cz/

