
Cookies a podmínky 
používání



Cookies
Tyto stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich 
prohlížení.

Aby tyto stránky správně fungovaly, někdy umísťujeme malé datové 
soubory nazvané cookies do vašeho zařízení, tak jako to činí většina 
internetových stránek. 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.

Druhy cookies

Relační cookies

Relační cookies jsou automaticky smazány v momentě, kdy opustíte 
stránky. Napomáhají v průběhu návštěvy stránek jejich správnému 
zobrazení.

Permanentní cookies

Permanentní cookies se ukládají v zařízení a mohou obsahovat anonymní
identifikátor vašeho prohlížeče. Permanentní cookie vás samy o sobě 
neidentifikují jako jednotlivce, pouze identifikují přístup ke stránkám a 
chování uživatelů přistupujících z určitého zařízen a jsou využívaná, 
zejména pro účely statistik používání stránek. Permanentní cookie mohou
být dále používány zejména pro měření a reklamu. Měřící cookie umí 
poznat opakovanou návštěvu webových stránek ze stejného prohlížeče 
na stejném zařízení a sledovat aktivity při prohlížení stránek.

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. Pokud jste například minule hledali výhodné mobilní 
volání, při vaší další návštěvě vám cílená reklama nejspíše nabídne či 
připomene právě tuto službu.

Do jiných webových stránek, které jsou zapojeny do tohoto reklamního 
systému, patří i některé stánky sociálních sítí.

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.

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.

Služba Google Analytics
Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností 
Google, Inc. Detailní informace o službě Google Analytics.

http://www.google.com/policies/privacy/partners/
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