
 

 

 

Zásady používání souborů cookie 

Cookies 

Pro správnou funkci internetových stránek je někdy nezbytné umístit malé datové 
soubory, označované jako cookies, na Vaše zařízení (počítač nebo mobilní zařízení). 
Soubory cookies pomáhají dále například při zjišťování, které stránky a funkce používají 
návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku 
Vašim požadavkům. Soubory cookies nám také pomáhají zjistit, které reklamy si 
návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále 
stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají 
zájem. 

Co jsou cookies? 

Cookies jsou malé datové soubory, které internetové st ránky ukládaj í na Váš počítač 
nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Stránky si tak na 

určitou dobu zapamatují Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli 
např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a j iné zobrazovací preference, takže tyto 

údaje pak nemusíte zadávat  znovu a přeskakovat z jedné st ránky na druhou. Na našich 

stránkách jsou také umístěny cookies třetích stran.  

Jaké typy cookies používám e? 

Soubory cookie používané na těchto stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na 
krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem 
zařízení pouze do té doby, než zavřete prohlížeč, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy 
ve Vašem zařízení déle, příp. do jejich manuálního odstranění. 

Na našich st ránkách využíváme následuj ící soubory cookies a Facebook Pixel:  

Vydavatel /  Název 

cookie  

Typ a funkce  Trvanlivost  

Google Analyt ics (cookie 

třetí strany) 

 _ga, _gat, _gat_ a různé 
varianty 

 

Tracking, Konverzní 

Měří návštěvnost pomocí nástrojů 
Google Analytics, umožňuje anonymní 
identifikaci návštěvníka stránek a 
analýzu jeho chování. Sbírá I P adresu, 

informace o prohlížeči, o použitém 
operačním systému a rozlišení 
obrazovky. 

 

0 až 24 měsíců  
 

Google Tag Manager 

(cookie třetí strany) 

Tracking, Konverzní 

Jedná se víceúčelový měřící kód, který 

0 až 24 měsíců 



 

 

_dc_gtm_UA-  a různé 
varianty 

 

umožnuje správu jiných měřicích kódů 
bez nutnosti každý další měřící kód 
vkládat  do webové st ránky (Google 

Webmaster Tools, Google Adwords) .  

Sbírá I P adresu, informace o 

prohlížeči, o použitém operačním 
systému a rozlišení obrazovky. 

PHPSESSI D  Identifikační 

Umožňuje identifikaci návštěvníka 
stránek pro potřeby zapamatování si 
vyplněných hodnot ve formuláři. 

Session 

Nutná pro 

funkčnost 
internetových 

st ránek 

_ csrf  Bezpečnostní  

Pomáhá zaj ist it  ochrana prot i 

podvrhnutí či automatizovanému 
odesílání formuláře. 

Session 

Nutná pro 

funkčnost 
internetových 

st ránek 

cookieconsent_ status Pomocná 

Obsahuje informaci o tom , zda 

návštěvník stránek akceptoval politiku 
cookies.  

1 rok 

Facebook Pixel Tracking, Konverzní 

Umožňuje měřit, optimalizovat a 
sestavovat okruhy uživatelů pro 
reklamní kampaně. 

I dent ifikace Facebook uživatele a jeho 

chování na webové st ránce. 

0 až 24 měsíců 

 

Jak spravovat  využívání cookies 

Využívání cookies lze spravovat  dle Vaší potřeby a v závislost i na nastavení Vašeho 

internetového prohlížeče. Můžete vym azat  všechny cookies, které jsou již umístěny ve 
Vašem počítači; většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies 
na Váš počítač ukládány. Konkrétní informace a postup najdete na následujících 
odkazech:   

I nternet  Explorer |  Firefox  |  Chrom e |  Safar i O S X   |  Opera |  Safar i iOS    

Pokud však možnost zákazu ukládání cookies nebo jejich umisťování do počítače 
využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé 



 

 

návštěvě stránek. Zároveň je možné, že některé funkce nebo služby internetových 
stránek budou tímto nastavením omezeny nebo zcela znemožněny.  

Pokud navštěvujete naše internetové stránky přes mobilní zařízení, může být funkce 
nastavení cookies ve webovém prohlížeči omezena nebo vyloučena. 

Další informace o souborech cookies naleznete např. zde: www.aboutcookies.org 

(v anglickém jazyce) . 

Zabránit  ukládání  soborů Facebook Pixel můžete v záložce Adverts v nastavení Vašeho 

Facebookového profilu. Další informace o Facebook Pixel naleznete například zde: Co je 

Facebook Pixel?.  

 

 


