
 

Zásady používaní souborů cookies 
 

Co to jsou soubory cookies? 
 

Soubory cookies jsou malé datové soubory, které váš počítač přijímá z navštívených webových 
stránek. Používají se k zaznamenávání určitých interakcí při prohlížení webu, přičemž data, která 
uchovávají, lze aktualizovat a vyhledat. Tyto soubory jsou uloženy v počítači uživatele a obsahují 
anonymní informace, které nejsou pro vaše zařízení škodlivé. Používají se k zapamatování 
uživatelských preferencí, jako je zvolený jazyk, přístupové údaje nebo personalizace webových 
stránek. 

Soubory cookies lze využít také k zaznamenávání anonymních informací o tom, jak uživatel používá 
navštívené webové stránky. Například ze kterého webu uživatel přišel nebo zda použil pro přístup na 
stránky reklamní banner. 

Více informací o souborech cookies najdete na stránce: http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie  

 

Typy souborů cookies: 
 

Nezbytné funkční cookies – Soubory, které jsou bezprostředně zapotřebí k zajištění základních funkcí 
webové stránky, a proto jsou vždy aktivní. Bez použití těchto souborů cookies by části našich 
webových stránek nefungovaly správně.  

Uživatelské preference – Umožní vám zobrazovat personalizovaný obsah na základě vašeho profilu. 
Slouží pro preferenční účely. Jedná se např. o preference vámi zadaných údajů na našem webu. 

Marketingové cookies – Jsou cookies třetích stran. Shromažďují osobní údaje o uživateli z 
marketingového hlediska. Např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy 
zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí atd.  

Statistické a analytické cookies – Sbírají a analyzují provoz webu a používání stránky v reálném čase. 
Data chování v reálném čase umožňuji vždy nabízet relevantní obsah. Tyto cookies jsou anonymní a 
slouží ke zlepšování fungování stránky. Soubory cookies mohou být nastaveny třetími stranami, jako 
je například Google Analytics, ale shromážděná data jsou spravována námi. 

 

Soubory Cookies se dál dělí na jednorázové (svázané pouze s aktuální návštěvou stránky), 
dlouhodobé (aktivní do určité doby) a trvalé (platné do doby odstranění). 

Jak zrušit podporu souborů Cookies? 

Níže najdete podrobný návod, jak postupovat pro vypnutí podpory souborů Cookies v nejčastěji 
používaných internetových prohlížečích: 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie


• Mozilla Firefox 

• Microsoft Internet Explorer 

• Google Chrome 

• Opera 

 

 

https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs
http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
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