
 

 

Politika souborů cookies – podrobnější informace 
 

 

1. Co jsou to cookies? 

Naše webové stránky, podobně jako většina webových stránek, používají soubory cookie. Soubory 

cookie jsou malé textové soubory, které se obvykle skládají z písmen a čísel a jsou uloženy na 

vašem počítači, tabletu, mobilním zařízení apod., kdykoli prostřednictvím daného zařízení 

navštívíte webové stránky. Soubory cookie jsou přijímány vaším webovým prohlížečem a slouží k 

identifikaci vašeho zařízení. 

 

Soubory cookie používáme ke zlepšování výkonu našich webových stránek a ke shromažďování a 

předávání informací o vaší návštěvě stránek, jako je např. počet návštěv, průměrná doba strávená na 

stránkách, navštívené stránky, historie vašeho prohlížeče na webové stránce a další statistiky, 

abychom vám tak mohli poskytovat vhodný obsah odpovídající vašim zájmům. 

 

V případě, že některé ze souborů cookie, které používáme, zpracovávají osobní údaje, zpracování 

probíhá v souladu s platným obecným nařízení o ochraně osobních údajů (více viz naše opatření 

týkající se GDPR) za účelem ochránění našeho oprávněného zájmu zabezpečit optimální funkčnost 

webových stránek a za účelem zajištění, že jsou naše webové stránky uživatelsky příjemné pro 

zákazníky a efektivní, nebo zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu.  

 

Pro více informací o souborech cookies a o jejich obecných funkcích navštivte informační webové 

stránky www.allaboutcookies.org. 

 

 

2. Cookies používané těmito webovými stránkami 

Naše webové stránky využívají cookies typu „zcela nezbytné soubory cookies“. Tyto soubory 

cookie neshromažďují informace, které jednotlivě identifikují návštěvníka, ani se nepoužívají k 

identifikaci vašeho počítače. Protože jsou k fungování potřebné zcela nezbytné soubory cookie, 

mohou se tyto soubory cookie uložit nebo zachytit na vašem počítači nebo zařízení bez vašeho 

souhlasu. Tyto soubory cookie nelze jednotlivě zakázat. Pokud si tyto soubory nepřejete přijímat, 

můžete však odmítnout soubory cookie všech typů změnou nastavení svého prohlížeče. Bez těchto 

souborů cookie bychom vám však nebyli schopni poskytovat naše služby prostřednictvím 

webových stránek. 

 

http://www.allaboutcookies.org/


 

 

Dále využíváme cookies typu „analytické/výkonnostní soubory cookies“. Google Analytics (GA) je 

webová analytická služba poskytovaná společností Google Inc., která nabízí na agregované a tedy 

anonymní bázi statistiky týkající se návštěvníků našich webových stránek. Tyto soubory cookie 

nesbírají informace, které jednotlivě identifikují návštěvníka. Informace, které tyto soubory cookie 

sbírají, jsou agregovány a jsou proto anonymní. Můžete však změnit nastavení svého prohlížeče. 

Více informací naleznete v níže uvedené části „Jak změnit nastavení souborů cookie?“. Pokud tyto 

soubory cookie nepovolíte, nebudeme schopni monitorovat výkon webových stránek. 

 

 

3. Google Analytics 

Využíváme Google Analytics, což je webová analytická služba poskytovaná společností Google, 

Inc. („Google“), která používá soubory cookie k analýze toho, jak uživatelé stránky používají. 

Společnost Google tyto informace pro účely měření vaší aktivity na našich webových stránkách, 

vytváření statistických zpráv o obecné aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb 

vztahujících se k těmto aktivitám a k používání internetu. Doba uchovávání je různá a pohybuje se 

od jednoho dne do dvou let.  

Společnosti Google můžete zamezit ve shromažďování a zpracovávání informací vygenerovaných 

souborem cookie, pokud si do svého prohlížeče stáhnete a nainstalujete zásuvný model pomocí 

následujícího odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

Můžete odmítnout používání souborů cookie tak, že si zvolíte příslušná nastavení v prohlížeči nebo 

můžete zrušit odběr souborů cookie služby Google Analytics pomocí tohoto odkazu: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

 

 

4. Jak změnit nastavení souborů cookie 

Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky, ale v případě zájmu můžete nastavení 

svého prohlížeče změnit tak, aby soubory cookie mazal nebo zabránil jejich automatickému 

přijímání. Mějte na paměti, že můžete ovládat vaše preference ohledně cookies také prostřednictvím 

nastavení internetového prohlížeč. Jestliže neznáte typ / verzi prohlížeče, který používáte, klikněte 

na tlačítko “Pomoc“ v pravém horním rohu tohoto okna. Zde naleznete všechny potřebné 

informace. Nezapomeňte, že v případě, že soubory cookie ve svém prohlížeči vypnete, použijí se 

tato nastavení pro všechny webové stránky, nikoli pouze pro tuto. 

 

 

 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

 

5. Vaše práva 

Podrobné informace o svých právech naleznete v našem oznámení o ochraně osobních údajů. 

 

 

6. Jak nás kontaktovat 

Naše kontaktní údaje naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů nebo na našich webových 

stránkách.  

 

 

Dokument v platnosti od 1. 7. 2019. 

 


