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1. Úvod 
Notifikace jsou automaticky zasílané zprávy, které uživatele systému CRŽP informují o aktuálním stavu 

jeho žádostí (žádost o registraci subjektu, provozovny IRZ atd.) či o změnách, které se v jeho účtu 

odehrávají (přidělení/odebrání role atd.). 

Notifikace jsou zaslané buď formou emailové zprávy (na kontaktní email uživatele), nebo jako aplikační 

upozornění, které je dostupné po přihlášení do CRŽP v uživatelském účtu pod ikonou „zvoneček“. 

Uvedené číslo značí počet nepřečtených zpráv. 

 

Dosud nepřečtená zpráva je označena červeným vykřičníkem (označení notifikace jako přečtené je 

uvedeno v kapitole 4 a 5): 

 

2. Zobrazení notifikace 
Aplikační notifikace lze zobrazit kliknutím na ikonu „zvoneček“: 

 

Pokud nedošlo k odeslání žádné aplikační notifikace (nenastala žádná akce, při které se notifikace 

odesílá), nebo byly všechny notifikace uživatelem smazány (kapitola 8), nebo došlo k označení všech 
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notifikací jako přečtených (kapitola 4 a 5) a zároveň k jejich skrytí (kapitola 7), nebudou zobrazené 

žádné notifikace. Zobrazí se jen informace „Vše přečteno“: 

 

Číslo uvedené u nápisu „Notifikace“ značí počet právě zobrazených notifikací: 

 

3. Zobrazení všech notifikací (i přečtených) 
Pokud došlo k označení všech doručených aplikačních notifikací jako přečtených (kapitola 4 a 5) a 

zároveň k jejich skrytí (kapitola 7), nebo je část notifikací označena jako přečtená, část jako nepřečetná 

a je požadováno zobrazení všech, lze všechny notifikace zobrazit kliknutím na tři svislé tečky u nadpisu 

„Notifikace“: 

 

Kliknutím na „Zobrazit přečtené“ se všechny notifikace zobrazí: 

 

4. Označení notifikace jako přečtené 
Označit notifikaci jako přečtenou lze kliknutím na tři svislé tečky u konkrétní notifikace: 

 

Samotné označení provedete výběrem „Označit jako přečtené“: 
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U notifikace označené jako přečtená zmizí červený vykřičník a pokud dojde k označení všech zpráv, 

zmizí i číslo u ikony „zvoneček“ (kapitola 1). 

5. Hromadné označení notifikací jako přečtené 
Hromadně označit všechny notifikaci jako přečtené lze kliknutím na tři svislé tečky u nadpisu 

„Notifikace“ – lze tak učinit i v případě, že část notifikací je již označena jako přečtená a část dosud 

nikoliv: 

 

Samotné označení provedete výběrem „Označit vše jako přečtené“: 

 

U všech notifikací tak zmizí červený vykřičník a zmizí i číslo u ikony „zvoneček“ (kapitola 1). 

6. Označení notifikace jako nepřečtené 
Označit notifikaci jako nepřečtenou lze kliknutím na tři svislé tečky u konkrétní notifikace: 

 

Samotné označení provedete výběrem „Označit jako nepřečtené“: 
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7. Skrytí přečtených notifikací 
Skrýt všechny notifikace, které jsou označené jako přečtené, lze kliknutím na tři svislé tečky u nadpisu 

„Notifikace“: 

 

 

Samotné skrytí provedete výběrem „Skrýt přečtené“: 
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8. Smazat notifikaci 
Smazat notifikaci lze kliknutím na tři svislé tečky u konkrétní notifikace: 

 

Samotné smazání provedete výběrem „Vymazat“: 

 

Smazanou notifikaci již nelze obnovit, znovu ji zobrazit – pokud jste si jisti volbou, potvrďte smazání 

kliknutím na tlačítko „Potvrdit“: 

 

9. Odmítnutí notifikací 
V případě, že jsou uživateli zasílány notifikace stejného charakteru ve velkém množství (např. uživatel 

registruje kontinuálně větší počet provozoven atd.), a uživatel je vyhodnotí pro něho jako nevýznamné, 

je možné se z odběru notifikací podobného charakteru (registrace provozovny atd.) odhlásit.  

Odhlásit se z odběru notifikace konkrétního (charakteru) lze kliknutím na tři svislé tečky u konkrétní 

notifikace: 
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Samotné odhlášení provedete výběrem „Nechci dostávat podobné notifikace“: 

 

Pokud jste si jisti volbou, potvrďte odhlášení kliknutím na tlačítko „Potvrdit“: 

 

Odmítnutí notifikací lze provést pouze u těch notifikací, které jsou nastavené jako nepovinné – nelze 

odmítnout povinnou notifikaci. 
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10. Zrušení odmítnutí notifikací 
V případě, že uživatel zaklikl u aplikačních notifikací volbu „Nechci dostávat podobné notifikace“, může 

tuto svoji volbu zrušit. U konkrétních notifikací lze toto odhlášení zrušit pomocí tlačítka „Zrušit“. 

Možnost zrušit odhlášení notifikací najde uživatel ve svém uživatelském profilu. 

 

V případě, že nejsou žádná notifikace zakázané, pole bude prázdné: 

 

 

 

 

 

  


