
Zásady používání cookies 

Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která 

umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. 

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou 

přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud 

pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový 

prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše 

nastavení stránek. 

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies 

provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci 

remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme 

výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. 

Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. 

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) 

podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně 

mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro 

jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho 

prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, 

že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. 

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané 

díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují 

identifikovat konkrétní osoby. 

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do 

ukončení prohlížeče.  Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné 

webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. 

Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale 

neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše 

stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data 

ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty. 

  

V následující tabulce naleznete jaké druhy souboru cookies využíváme. 

Vydavatel/ 

Název cookie 
Typ Trvanlivost Popis 

Facebook 

(_fbp) 

Analytical, 

Tracking, 

Remarketing 

1 hodina 

Používá společnost Facebook k 

poskytování řady reklamních 

produktů, jako je nabízení cen v 

reálném čase od inzerentů třetích 

stran. 



Vydavatel/ 

Název cookie 
Typ Trvanlivost Popis 

Google 

Analytics 

(_ga) 

Analytical, 

Tracking 
persistent 

Používá se na rozlišení jednotlivých 

uživatelů. Cookie je obnovený po 

každém zaslání dat na Google 

Analytics.  

  

  

Tento web používá Google Analytics 

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále 

jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání 

stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na 

serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely 

vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její 

provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání 

internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to 

požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro 

Google. 

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností 

Google, a to: přehledy zobrazení v reklamní síti Google, remarketing (zobrazování reklam v 

obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), rozšířené demografické přehledy 

(reportování anonymních demografických dat). 

  

Jak zakázat sledování Google Analytics 

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, 

můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče 

a aktivaci nebudou dále data odesílána. 

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti 

Google. 

  

Nastavení cookies 

Následujícím nastavením můžete upravit jaké soubory cookie se budou používat na této 

stránce.  

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/
http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/

