
COOKIES 

Cookies jsou krátké textové soubory, které naše webové stránky ukládají do prohlížeče, respektive do 

zařízení, ze kterého si je prohlížíte (tedy například do telefonu, tabletu nebo počítače). Cookies 

soubory nám umožňují odlišit jednotlivé návštěvníky našich webových stránek a ukládají o nich 

konkrétní údaje. Díky cookies souborům tak můžeme při dalších návštěvách lépe přizpůsobit obsah 

našich webových stránek, např. Vám zobrazit určitý obsah, nebo provádět analýzu toho, kdo naše 

webové stránky navštívil, zda se vrací pravidelně atd. 

 

JAK VYUŽÍVÁME COOKIES 

Jako většina internetových stránek, i naše webové stránky používají jak cookies první strany, tak 

cookies třetí strany. 

Cookies první strany jsou takové cookies soubory, které jsou uložené při návštěvě našich webových 

stránek a které mohou následně číst pouze naše webové stránky. Tyto cookies jsou zpravidla nezbytné 

pro správné fungování našich webových stránek. 

Cookies třetí strany jsou takové cookies soubory, které si zapisuje a následně může číst jiná webová 

stránka než ta naše, na které se právě nacházíte. Soubory cookies třetích stran používané na našich 

webových stránkách slouží především k pochopení toho, jak webové stránky fungují, jak s nimi 

komunikujete, k zajištění bezpečnosti našich služeb, poskytování reklam, které pro Vás mohou být 

relevantní, a celkově ke zlepšení Vašeho zážitku z užívání našich webových stránek. 

 

JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME? 

NEZBYTNÉ: 

Tyto soubory cookies jsou nezbytné, aby se webové stránky dobře a bezpečně zobrazily.  

FUNKČNÍ: 

Jedná se o soubory cookies, které pomáhají určitým funkcím na našem webu. Tyto funkce zajišťují 

např. správné jazykové nastavení našich webových stránek.  

ANALYTICKÉ: 

Tyto soubory cookies ukládají informace, jako je počet návštěvníků webových stránek, počet 

unikátních návštěvníků, kteří webové stránky navštívili, zdroj návštěvy atd. Tyto údaje nám pomáhají 

porozumět a analyzovat, jak dobře webové stránky fungují a kde potřebují zlepšení.  

REKLAMNÍ: 

Naše webové stránky využívají YouTube k ukládání a zobrazení videa. Tyto cookies jsou nastaveny 

službou YouTube a slouží ke sledování užívání jejích služeb. YouTube cookies jsou ukládány pouze v 

případě, že spustíte přehrávání videa vloženého na naše webové stránky.  

YouTube cookies jsou cookies třetí strany.  

 

NA ZÁKLADĚ ČEHO COOKIES ZPRACOVÁVÁME? 

S nezbytnými cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich nedokážeme obsah 

webových stránek správně zobrazit. 



 

S funkčními, analytickými a reklamními cookies můžeme pracovat jen s Vaším souhlasem. Budeme 

rádi, když nám Váš souhlas udělíte! 

 

JAK MŮŽETE ZABRÁNIT UKLÁDÁNÍ COOKIES? 

Své preference můžete kdykoliv změnit kliknutím na tlačítko Spravovat cookies 

Další možností je změna nastavení cookies přímo ve Vašem prohlížeči nebo použití webového 

prohlížeče v anonymním režimu. 

Níže jsou uvedeny odkazy na podpůrné dokumenty o tom, jak spravovat a odstraňovat soubory 

cookies z hlavních webových prohlížečů. 

Google Chrome 

Safari  

Firefox 

Internet Explorer 

Pokud používáte jakýkoli jiný webový prohlížeč, navštivte prosím oficiální dokumenty podpory 

vašeho prohlížeče. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs&ref_topic=7189049
https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies
https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/odstran%C4%9Bn%C3%AD-a-spr%C3%A1va-soubor%C5%AF-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

