
Cookies 

Tyto stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení. Aby tyto stránky 

správně fungovaly, umisťujeme malé datové soubory nazvané cookies do vašeho zařízení, 

někdy jsou za tímto účelem využívány obdobné technologie jako například místní uložiště na 

Vašem prohlížeči (Local Storage), dále společně jen „cookies“. Cookies jsou malé textové 

soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových 

stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je 

nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. 

Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím 

těchto webových stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá webová stránka může do 

vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho 

prohlížeče. 

1. Druhy cookies 

1.1. Technické cookies 

Zajišťují základní technickou funkčnost webů/portálů, tj. přihlašování, využívání služeb apod. 

1.2. Relační cookies 

Relační cookies jsou automaticky smazány v momentě, kdy opustíte stránky. Napomáhají 

v průběhu návštěvy stránek jejich správnému zobrazení. 

1.3. Permanentní cookies 

Permanentní cookies se ukládají v zařízení a mohou obsahovat anonymní identifikátor 

vašeho prohlížeče. Permanentní cookies vás samy o sobě neidentifikují jako jednotlivce, 

pouze identifikují přístup ke stránkám a chování uživatelů přistupujících z určitého zařízení a 

jsou využívány zejména pro účely statistik používání stránek. Permanentní cookies mohou 

být dále používány zejména pro měření a reklamu. Měřící cookies umí poznat opakovanou 

návštěvu webových stránek ze stejného prohlížeče na stejném zařízení a sledovat aktivity při 

prohlížení stránek. 

1.4. Reklamní cookies 

Reklamní cookies umožňují zobrazovat cílenou reklamu na stránkách na internetu, které jsou 

zapojeny do tohoto reklamního systému. Cílená reklama je zobrazena na základě chování 

anonymního uživatele či skupin uživatelů na webových stránkách, díky identifikaci jejich 

prohlížeče, jak bylo popsáno výše. Případné další druhy cookies pak mohou být ještě využity 

například ke správnému fungování našich služeb (například formuláře), v dotazníkovém 

výzkumu či pro testování částí webu a jeho funkčnosti. Vše nám pomáhá zvyšovat kvalitu 

našich služeb. 

2. Souhlas s používáním cookies 

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo 

předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. 

Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, 

když navštívíte stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat. 

3. Služba Google Analytics 



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

4. Mohu soubory cookies zakázat? 

Většina prohlížečů ve výchozím nastavení umožňuje využívat a ukládat soubory cookies. 

Prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás upozornil, že se snaží zpracovat soubor cookies. 

Pokud se rozhodnete, můžete soubory cookies také zcela blokovat. Bohužel, v takovém 

případě nebudete moci naše služby plnohodnotně využívat a může dojít k jejich úplnému, 

nebo částečnému omezení. 

Způsob, jak nastavit změny v souborech cookies se liší v závislosti na typu prohlížeče, který 

využíváte. Podrobné pokyny pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde: 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs 

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/products/firefox/protect-your-privacy/cookies 

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-

explorerdelete-manage-cookies 

Interner Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/278835/how-to-delete-cookie-

filesin-internet-explorer 

Opera: https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/ 

Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac 


