
 

 

Seznam kategorií 

Intolerance Kategorie a domény propagující intoleranci a podobné aktivity. 

    Násilí 
Stránky s informacemi nebo propagující jakýkoliv druh násilí nebo obsah věkově omezený z důvodu 
násilí, včetně streamování násilného obsahu. Také jakákoli fóra, blogy a další portály s obsahem násilí. 

    Rasismus a 
extrémismus 

Stránky s rasistickým nebo extremistickým obsahem včetně stránek propagujících a poskytujících 
informace o rasismu a extrémismu. 

    Vojenství 
Stránky s vojenským obsahem nebo armádními službami a stránky propagující nebo poskytující takový 
obsah (kromě sportovních, loveckých nebo jakýchkoliv nevojenských zbraní). 

    Válka a terorismus 
Stránky propagující válku nebo terorismus nebo jakékoliv služby s nimi související. Jakékoliv stránky s 
obsahem věkově ohraničeným z důvodu války a terorismu. 

    Zločin 
Stránky propagující nebo popisující jakékoliv trestné činnosti včetně fór, blogů a dalších portálů 
týkajících se kriminálního obsahu. Jakékoliv stránky s obsahem věkově ohraničeným kvůli zločinu. 

Obchod a finance 
Kategorie a domény jakýchkoliv komerčních nebo finančních institucí a jejich služeb a všechny 
obchodní, finanční a ekonomické webové stránky. 

    Banky Stránky bankovních institucí nebo jakékoliv stránky s informacemi o bankách a měnách. 

    Finanční služby 
Stránky zaměřené na finanční služby nebo stránky o institucích poskytujících finanční služby (kromě 
bank). 

    Nemovitosti 
Stránky poskytující služby nebo informace související s vlastnictvím, případně prodejem pozemků 
nebo nemovitostí apod. 

    Obchodování 
Stránky poskytující služby nebo informace o marketingových strategiích, obchodování a s tím 
souvisejících aktivitách. 

    Podnikatelské 
portály 

Stránky poskytující veškeré informace o podnikání a souvisejících službách (kromě obchodování). 

    Pojišťovnictví Stránky pojišťoven a institucí poskytujících pojištění a stránky s informacemi o jejich službách. 



 

 

Obsah pro dospělé Kategorie a domény určené pro dospělé nebo věkově ohraničené stránky. 

    Alkohol a tabák 
Stránky s informacemi o alkoholu nebo tabákových výrobcích a stránky nabízející a propagující tento 
typ produktů včetně e-shopů. 

    Drogy 
Stránky propagující, nabízející nebo popisující drogy, případně jakékoliv jiné zakázané návykové látky 
a portály se souvisejícími službami. 

    Hazard 
Stránky s možností vyhrát nebo prohrát peníze na základě náhody (kromě sázkových portálů, např. 
sportovní sázení). Všechny stránky věkově omezené z důvodu hazardu. 

    Nahota 
Stránky poskytující obrázky, galerie nebo textový obsah zaměřený na nahotu včetně stránek s 
obsahem věkově ohraničeným z důvodu nahoty (kromě stránek se sexuálně zaměřeným nebo 
pornografickým obsahem). 

    Obsah pro dospělé 
Stránky s obecně věkově ohraničeným obsahem nebo obsahem určeným pro dospělé. Kromě obsahu 
týkajícího se sexu, vojska a armády, sázení a alkoholických a tabákových výrobků. 

    Porno 
Stránky s pornografickým obsahem nebo stránky propagující takový obsah. Věkově omezené stránky 
z důvodu pornografického obsahu včetně streamovacích nebo TV služeb (kromě stránek se sexuálním 
obsahem a nahotou). 

    Sex 
Stránky se sexuálně zaměřeným obsahem včetně stránek s věkovým ohraničením z důvodu 
sexuálního obsahu (kromě stránek se sexuální výchovou a pornografickým obsahem). 

    Seznamky 
Stránky pro dospělé poskytující služby nebo informace o seznamování se, případně navazování 
romantických nebo sexuálních vztahů. 

    Skryté poplatky Stránky se skrytou hrozbou ztráty peněz v důsledku procházení nebo užívání jejich obsahu. 

    Sázení 
Stránky poskytující služby online sázení nebo sázkové aplikace. Také stránky propagující a poskytující 
informace o tipování a sázení. 

    Zbraně 
Stránky poskytující informace o zbraních nebo stránky propagující zbraně včetně sportovních nebo 
loveckých zbraní (kromě obsahu týkajícího se vojska a armády). 

Sociální a veřejné 
Kategorie a domény veřejných organizací a institucí včetně souvisejících informačních portálů, blogů 
a fór. 



 

 

    Aktivismus 
Jakékoliv sociální, politické nebo ekonomické stránky s cílem změnit společenské poměry včetně všech 
protestních stránek, stránek podporujících občanská práva a souvisejících činností. 

    Blogy Osobní stránky nebo stránky poskytující hosting pro blogy. 

    Fóra Stránky poskytující nástroje k publikování zpráv a názorů a s tím související veřejné diskusní fóra. 

    Náboženství a sekty 
Stránky poskytující informace o náboženstvích, církvích, sektách nebo stránky propagující s tím 
související názory. 

    Organizace 
Stránky všech veřejných nebo komerčních organizací kromě vládních, politických a vojenských 
organizací. 

    Politika a právo 
Stránky jakýchkoliv politických stran nebo stránky spravované/sponzorované politickou stranou. 
Stránky s jakýmkoliv politickým obsahem nebo názory (kromě zpráv). Všechny stránky týkající se 
práva, spravedlnosti, předpisů a nařízení 

    Sociální sítě 
Stránky sociálních sítí včetně stránek jako Faceboook, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram apod. 
Všechny stránky spojující osoby či skupiny do sociálních sítí kromě stránek poskytujících chat a zasílání 
zpráv. 

    Správy a média Stránky na zveřejňování zpráv a novinek včetně stránek novin a časopisů a jejich služeb. 

    Vláda 
Stránky spravované vládou, vládními nebo jinými národními organizacemi a stránky služeb 
poskytovaných těmito organizacemi (kromě stránek armády). 

Technologie a IT 
Kategorie a domény související s informačními technologiemi, sítěmi a bezpečností sítí, softwarem a 
hardwarem se všemi souvisejícími službami. 

    Chat a zprávy Stránky poskytující komunikační služby, webové chaty a stránky s informacemi o těchto službách. 

    Hacking a cracking Stránky poskytující informace o přístupu, používání nebo zneužívání jakéhokoli softwaru nebo dat.  

    Hardware a software 
Stránky výrobců hardwaru a softwaru, či stránky věnující se této problematice včetně stránek na 
zakoupení tohoto typu produktů. 



 

 

    Instalace a 
aktualizace 

Stránky s instalačními nebo aktualizačními balíčky softwaru apod. 

    IoT, M2M a CDN 
Stránky používané na jakýkoliv typ automatické komunikace jako M2M nebo IoT včetně souvisejících 
CDN sítí. 

    IT a síťové služby Všechny typy stránek poskytující informace o informačních technologiích nebo síťových službách. 

    Lokální a neplatné Stránky používané pro lokální síťový provoz, neplatné veřejné domény nebo obecně nefunkční stránky. 

    P2P 
Stránky poskytující jakýkoliv typ Peer-to-Peer služeb včetně stahování klientského P2P sofware, nebo 
jakýkoli server s informacemi o P2P službách. 

    Podezřelé a 
podvodní 

Stránky poskytující jakékoliv podezřelé či podvodné informace. 

    Portály a 
vyhledávače 

Všechny typy vyhledávačů a souvisejících portálů nebo jejich služeb. 

    Produktivita a 
spolupráce 

Stránky poskytující informace o produktivitě a spolupráci, servery nabízející tato řešení či služby. 

    Programování Stránky s informacemi o programování a technikách skriptování včetně fór apod. 

    Proxy, přesměrování 
a anonymizéry 

Stránky poskytující in-line služby, proxy nebo obdobnou službu k anonymizaci uživatele včetně 
veřejných VPN serverů, proxy, stránek určených k přesměrování apod. 

    Sdílení souborů 
Stránky a portály pro sdílení souborů, veřejné servery na nahrávání nebo stahování souborů (kromě 
Peer-to-Peer sítí). 

    Warez a X-ware 
Stránky poskytující nelegální, pirátský nebo jakýkoli nebezpečný software včetně malware, spyware, 
ransomware apod. 

    Webmail a 
webhosting 

Jakékoliv stránky poskytující služby Webmailu nebo Webhostingu včetně stránek s informacemi o 
těchto službách. 

Video, TV a streaming 
Kategorie a domény s jakýmikoliv stránkami poskytujícími video, TV a rádio obsah a souvisejícími 
službami včetně všech typů streamovacích služeb. 



 

 

    Filmy 
Stránky související s nahráváním, propagováním nebo jakýmkoli poskytováním produktů nebo služeb 
filmového průmyslu. Servery poskytující filmový obsah včetně stránek zabývajících se filmy a filmovým 
průmyslem. 

    Hudba 
Stránky o hudebním průmyslu a hudebních službách včetně stránek poskytujících služby stahování 
nebo nákupu hudby a jakýchkoliv stránek s hudebním obsahem nebo hudebními produkty. 

    Podcasty 
Stránky poskytující digitální zvukové nahrávky nebo zvukové vysílání kromě hudebních stránek a 
stránek radií. 

    Rádia Stránky poskytující živé nebo zaznamenané rádiové vysílání nebo služby s tím související. 

    Streamovací servery 
Stránky poskytující streamování obsahu kromě živých televizních nebo rádiových vysílání a vysílání 
podcastů. 

    Televize Stránky poskytující živé nebo zaznamenané televizní vysílání nebo služby s tím související. 

Volný čas a zábava Kategorie a domény s jakýmkoliv obsahem souvisejícím s volným časem a zábavou. 

    Architektura Stránky s informacemi o architektuře, stavebnictví včetně umělecké architektury. 

    Cestování 
Stránky propagující cestování, destinace nebo aktivity spojené s cestováním a objevováním (kromě 
odpočinkových aktivit). 

    Design Stránky související s designem a designérskými službami. 

    Domácí práce Stránky týkající se domácích prací včetně zahrady, údržby a podobných aktivit. 

    Dopravní prostředky 
Stránky propagující a nabízející motorová vozidla, součástky a náhradní díly, nebo e-shop nabízející 
takové zboží. Všechny magazíny a portály o motorismu a souvisejících službách. 

    Hry (vč. online) Stránky poskytující jakékoliv online hry a aplikace, herní portály (kromě sázení a hazardních stránek). 

    Jídlo a vaření 
Stránky a portály o jídle a vaření, o přípravě, ochutnávání a konzumaci jídel včetně stránek o 
souvisejících službách. 



 

 

    Koníčky Stránky s informacemi o zálibách a s nimi souvisejícími aktivitami a službami (kromě her a online her). 

    Mazlíčci 
Stránky o domácích zvířatech, krmivech a potřebách pro domácí zvířata a o všech souvisejících 
službách. 

    Móda 
Stránky o módě, oblečení, obuvi, vizáži, vzhledu a všech souvisejících službách a aktivitách včetně 
módních magazínů (kromě spodního prádla a plavek). 

    Odpočinek 
Stránky obsahující jakékoliv informace o odpočinkových aktivitách a souvisejících službách kromě 
stránek zaměřených na cestování a sport. 

    Rodina a děti 
Stránky s obsahem určeným pro děti a rodiny, případně o aktivitách pro děti a rodiny (kromě her a 
sportu). 

    Spodní prádlo a 
plavky 

Stránky se spodním prádlem a plavkami včetně e-shopů prodávajících tyto produkty (kromě stránek 
obsahujících nahotu a nudistický obsah). 

    Sport 
Stránky poskytující informace o sportu, sportovních aktivitách a souvisejících službách (kromě 
sportovních streamovacích kanálů). 

    Umění 
Stránky věnované umění či uměleckým produktům, stránky uměleckých galerií nebo stránky na 
zveřejňování uměleckých děl. 

    Životní prostředí Stránky s obsahem zaměřeným na životní prostředí, ochranu přírody nebo související služby. 

    Životní styl 
Stránky poskytující informace o životním stylu a každodenním životě včetně magazínů o životním stylu 
apod. 

Vzdělávání 
Kategorie o vzdělávání a jakékoliv domény s informacemi o vědě a výzkumu, výukové portály a stránky 
s informacemi o nich. 

    Knihovny a instituce 
Stránky veřejných nebo komerčních institucí sloužících vzdělání, stránky knihoven a jejich služeb 
(kromě stránek škol a univerzit). 

    Práce a kariéra Stránky s nabídkami práce nebo informacemi o práci a kariéře včetně personálních portálů. 

    Sexuální výchova Vzdělávací stránky se sexuálním obsahem nebo obsahem citlivým pro děti. 



 

 

    Vzdělávací portály 
Stránky zaměřené na vzdělávání nebo poskytování informací o vzdělávání (kromě stránek škol a 
univerzit a jejich služeb). 

    Věda a výzkum 
Stránky jakéhokoli vědeckého nebo výzkumného institutu nebo nezávislé vědecké a výzkumné 
portály. 

    Školy a univerzity 
Stránky propagující jakékoliv školy a univerzity, poskytující informace o nich a stránky související se 
službami škol nebo univerzit. 

Výroba a služby Kategorie a domény spojené s výrobou zboží nebo službami týkajícími se výroby zboží. 

    Chemický průmysl 
Stránky spojené s chemií a chemickým průmyslem včetně stránek o výrobě a službách s tímto 
průmyslem souvisejících. 

    Doprava Stránky poskytující informace o dopravě nebo dopravních službách. 

    Farmacie Stránky o lékárnách, produkci a distribuci léků a stránky související se službami lékáren. 

    Nakupování 
Stránky poskytující informace nebo služby nakupování včetně e-shopů, stránky kamenných prodejen 
a jejich služeb. 

    Průmysl Stránky o výrobě zboží včetně prodejních stránek a stránek o průmyslových technologiích. 

    Reklama 
Všechny marketingové stránky a jakékoliv stránky související s poskytováním reklamních služeb 
včetně online a offline reklamy a marketingu. 

    Restaurace a 
pohostinství 

Stránky poskytující informace o jakýchkoliv restauracích nebo hospodách a jejich službách. 

    Ubytování Stránky poskytující informace o ubytování nebo ubytovacích službách. 

    Velkoobchody 
Velkoobchodní stránky poskytující služby nebo prodávající zboží maloobchodním odběratelům a 
související portály a stránky. 

    Výrobci 
Stránky výrobců a jejich produktů včetně souvisejících služeb či informací (kromě výrobců hardwaru 
a softwaru). 



 

 

    Zdravotnictví Stránky poskytující informace o zdravotnictví, nemocnicích a souvisejících zdravotnických službách. 

    Zemědělství Stránky související se zemědělstvím, pěstováním, farmařením a podobnými aktivitami. 

 


