
Systém je vytvořen jako webová aplikace využívající platformu MS SharePoint 2013. Tato platforma 

historicky podporuje prohlížeče Internet Explorer 8 až 11, klasický Microsoft Edge  a nový 

Microsoft Edge   (Chromium)[1] avšak vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2021 byla Microsoftem 

ukončena podpora Internet Exploreru a klasického Microsoft Edge[2], je v současné době plně 

podporován pouze nový Microsoft Edge (Chromium). Alternativní prohlížeče jsou oficiálně 

podporovány, avšak s funkčními omezeními. Pro přímou editaci dokumentů v IS, je podporován 

pouze nový Microsoft Edge. Seznam podporovaných prohlížečů je v následující tabulce. 

 

Prohlížeč Podporovaný Kompatibilní 
zobrazení 

Internet Explorer verze 8, 9, 10, 11 pro Windows 7 Ano* Ano 

Internet Explorer verze 11 pro Windows 10 Ano* - 

Microsoft Edge – klasický  
Ano* - 

Microsoft Edge – nový (Chromium)  Ano - 

Google Chrome (nejnovější) Ano** - 

Mozilla Firefox (nejnovější) Ano** - 

Apple Safari (nejnovější) Ano** - 

*Platforma SharePoint tyto prohlížeče podporuje, avšak Microsoft již prohlížeče nepodporuje, proto je 

nedoporučujeme používat. 

**Prohlížeče jsou podporovány, avšak s funkčními omezeními. Doporučujeme používat jen v případě, 

že není možné využít nový Microsoft Edge a že není nutné pracovat s Office dokumenty. 

 

 

 

 

 

                                                           

[1] Zdroj: https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/install/browser-support-planning 

[2] Zdroj: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/microsoft-365-apps-say-farewell-to-
internet-explorer-11-and/ba-p/1591666  

https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/install/browser-support-planning
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/microsoft-365-apps-say-farewell-to-internet-explorer-11-and/ba-p/1591666
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/microsoft-365-apps-say-farewell-to-internet-explorer-11-and/ba-p/1591666


V prohlížeči Microsoft Edge doporučujeme upravit oprávnění webu. V adresním řádku klikneme na 

symbol zámku a zvolíme volbu Oprávnění pro web. 

 

V seznamu oprávnění vybereme Povolit pro Automaticky otevíraná okna a přesměrování. 

 

Bez tohoto oprávnění jsou blokovány pokusy o vygenerování sestav a uživateli se v adresním řádku 

dočasně zobrazí hláška Automaticky otevírané okno zablokováno,  

 

kterou následně nahradí jen ikona . Kliknutím na tuto ikonu můžeme oprávnění dodatečně 

udělit. 



 

Pro práci s vygenerovanými Word dokumenty (Oznámení, Rozhodnutí) je nutná instalace MS Office 

Word 2007 32bit a vyšší. V části aplikace Přehledy - obrazovky je pro práci s vygenerovanými 

sestavami nutná instalace MS Office Excel 2007 32bit a vyšší.  

V některých formulářích a obrazovkách je možné nahrát přílohy. Povolené jsou pouze bezpečné 

přílohy – Office dokumenty, PDF, text, obrázky apod. Maximální velikost přílohy je omezena na 150 

MB. 

 


