
COOKIES NA NAŠICH 
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH



NASTAVENÍ SPRÁVY COOKIES: 

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují 
správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů 
můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či 
zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat 
nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. 
Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu 
Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč 
použití cookies povoleno, budeme vycházet z 
toho, že souhlasíte s využíváním standardních 
cookies ze strany našich serverů. 
Možnosti nastavení správy cookies v rámci 
hlavních prohlížečů naleznete zde: 

Chrome  
https://support.google.com/chrome/answer/
95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs 
Edge 
https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/
odstraněn%C3%AD-a-správa-souborů-
cookie-168dab11-0753-043d-7c16-
ede5947fc64d 
Internet Explorer  
https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/
odstraněn%C3%AD-a-správa-souborů-
cookie-168dab11-0753-043d-7c16-
ede5947fc64d 
Mozilla Firefox  
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-
cookies-dat-stranek?redirectslug=vymazani-
cookies&redirectlocale=cs 
Safari 
https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/
sfri11471/mac 

ZPRACOVÁNÍ PROTOKOLOVÝCH SOUBORŮ 

V rámci přístupu na webové stránky Společnosti 
zpracovává Společnost protokolové soubory o 
přístupu k těmto webovým stránkám, a to za 
účelem ochrany svých práv a právem chráněných 
zá jmů . Ty to p ro toko l ové soubo r y j sou 
zpracovávány bez souhlasu návštěvníka stránky. V 
rámci protokolových souborů jsou zpracovávány 
následující údaje, které mohou, ale nemusí 
zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové 
stránky: 

webová stránka, z níž návštěvník příslušnou 
webovou stránku Společnosti navštívil; 
IP-adresa; 
datum přístupu a doba přístupu; 
případný dotaz návštěvníka; 
kód odpovědi http; 
přenášené skupiny dat; 
údaj o prohlížeči a operačním systému 
počítače návštěvníka webové stránky. 

POUŽITÍ COOKIES A ANALÝZA WEBU 

Cookie je malý soubor, který se z webové stránky 
ukládá na pevný/hard disk (včetně mobilních 
zařízení) uživatele/návštěvníka. Tento soubor 
identifikuje specifické informace z předchozích 
návštěv na webových stránkách z příslušného 
přístroje. Informace mohou například zahrnovat 
adresu IP připojujícího se počítače, datum a čas 
návštěvy, odkazující URL adresu (stránka, ze které 
návštěvník přišel), stránky/produkty navštívené na 
našem webu, typ použitého prohlížeče a stránky, 
které byly navštíveny apod. Platnost/funkčnost 
souborů cookies buď vyprší na konci internetové 
relace nebo vyprší po určité omezené době. 

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto 
informujeme, že naše servery využívají pro svoji 
činnost tzv. cookies – malá množství dat, která 
naše servery posílají Vašemu počítači a která 
umožňuj í lepš í využ i t í naš i ch serverů a 
přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a 
preferencím. Cookies přitom používá téměř každá 
internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně 
užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost 
opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud 
pro návštěvu naš ich internetových stránek 
použijete stejný počítač a stejný internetový 
prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači 
zapamatovat si navštívené stránky a Vaše 
preferované nastavení jednotlivých stránek. 

Tyto soubory a informace se naše společnost snaží 
využívat za účelem vylepšování a rozvoje služeb, 
které zde nabízíme a poskytujeme. Využití souborů 
cookies umožňuje zlepšovat pro návštěvníka lepší 
uživatelnost webových stránek a zpříjemňuje jejich 
použití. Soubory cookies používáme tak, aby na 
základě takto získaných informací/dat nebyla 
osoba uživatele identifikovatelná, a to ani při využití 
dalších informací, které máme k dispozici. 

Dočasné cookies umožňují uchovávání 
informací při přecházení z jedné webové 
stránky na druhou a odstraňují potřebu 
opakovaného zadávání některých údajů. 
Trvalé soubory cookie nám pomáhají Váš 
poč í tač identif ikovat, jestl iže opětovně 
navštívíte naši stránku, neumožňují však 
jakkoliv identifikovat Vás osobně. Dalš í 
výhodou trvalých cookies je to, že nám 
umožňují přizpůsobit naše stránky Vašim 
zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení 
stejné reklamy. Ani v tomto případě nemůžeme 
ovšem jakkoliv identifikovat Vás osobně a 
příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně 
a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.



SLUŽBY TŘETÍCH STRAN NA WEBU 

Upozorňujeme, že na našich stránkách mohou být 
umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či 
sledování chování uživatelů těchto stránek ze strany 
třetích osob. Třetími osobami, které takto mohou 
získat přístup k Vašim osobním údajům tak dle 
povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, 
mohou být: 

osoby provádějící analýzu návštěvnosti našich 
webů či internetu 
poskytovatelé platebních brán (či poskytovatelé 
platebních karet) 
provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s 
cílenou reklamou či tzv. remarketing 

Údaje získané v rámci cílení reklamy či remarketingu 
mohou být sdíleny s jinými účastníky příslušné sítě, 
nicméně opět vždy pouze v podobě, jež Vás 
neumožní konkrétně identifikovat. Naše webové 
stránky také umožňují funkci sdílení obsahu na 
sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, 
jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ 
společnosti Facebook, dále sdílení v rámci sociálních 
sítí Facebook (Meta), Instagram, LinkedIn, Vimeo, 
Twitter. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat 
informace o Vašem chování na našich stránkách. 

GOOGLE ANALYTICS A GOOGLE ADWORDS 

K analýze webových stránek pomocí cookies 
souborů použ ívá Společnost službu Google 
Analytics, vyvinutou a provozovanou společností 
Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Analýza 
pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že 
informace o užívání webové stránky vytvořené 
prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou 
přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny 
příslušné analýze. Google nebude přenesená data, 
vč. případné zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými 
daty. Sběru cookie souborů a jejich analýze 
prostřednictvím služby Google Analytics může 
návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou 
nastavení prohlížeče. V rámci služby Google Analytics 
Společnost využívá i související reklamní funkce 
poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v 
reklamní sít i Google, rozš ířené reportování 
anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, 
zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na 
základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. 
služby Google AdWords sloužící k personalizaci 
reklamy a zlepšení zací lení reklamy a tzv. 
remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům 
svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, 
který pro ně bude co možná nejzajímavější. 
Personalizaci reklamy může návštěvník webových 
s t r á n e k S p o l ečn o s t i v y p n o u t č i u p r a v i t 
prostřednictvím svého účtu Google. V případě, že 
návš těvn ík webové st ránky nesouhlas í se 
shromažďováním cookie souborů, může zabránit 
jejich shromažďování změnou nastavení svého 
internetového prohlížeče, a to pomocí funkce 
„Možnosti“ či „Nápověda“. 

UŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PLUGINŮ 

Webové stránky Společnosti obsahují sociální 
pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou 
návštěvníci webových stránek sdílet obsah se 
svými přáteli a dalšími kontakty. Modul plug-in 
sociální sítě je tlačítko určené ke sdílení příspěvků z 
webových stránek Společnosti s dalšími uživateli 
dané sociální sítě. 

Jedná se o: 
plug-in sítě Facebook, který je spravována 
společností Facebook Inc., 1601 South 
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA; 
Provozovatelem stránky facebook.com je 
společnost Facebook Ireland Limited, Hanover 
Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland. 
Tyto moduly plug-in jsou označeny logem 
Facebook. Informace o zásadách ochrany 
osobních údajů společnosti Facebook najdete 
stránce facebook.com. 
plug-in služby Youtube, který spravován 
společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 
94066 San Bruno, CA, USA, dceř iná 
společnost Google Inc., Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043. Modul 
plug-in je označen logem YouTube. Informace 
o zásadách ochrany osobních úda jů 
společnosti YouTube najdete na stránce 
youtube.com. 
plug-in služby Instagram, který je spravován 
společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, California 94025, USA. Modul 
plug-in je označen logem Instagram. Informace 
o zásadách ochrany osobních úda jů 
společnosti Facebook najdete na stránce 
instagram.com. 
plug-in služby Twitter je provozován 
společností Twitter Inc., Tento modul plug-in je 
provozován společností Facebook Inc., 1601 
South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, 
USA. Modul plug-in je označen logem Twitter. 
Informace o zásadách ochrany osobních údajů 
společnosti Twitter najdete na stránce 
twitter.com. 
plug-in služby Vimeo je provozován 
společností Vimeo.com, Inc., 555 West 18th 
Street, New York 10011, USA. Modul plug-in je 
označen logem Vimeo. Informace o zásadách 
ochrany osobních údajů společnosti Google 
najdete na stránce vimeo.com. 
plug-in služby LinkedIn je provozován 
společností LinkedIn Corporation, 1000 W. 
Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA. 
Modul je označen logem „In“. Informace o 
zásadách ochrany osobních údajů společnosti 
LinkedIn Corporation najdete na stránce 
linkedin.com.



Tyto sociá ln í p luginy nejsou spravovány 
Společností, která tak není odpovědná za případné 
zpracování osobních údajů výše uvedenými 
provozovateli (správci) těchto pluginů nebo 
webových stránek, na které odkazují ani za jejich 
funkčnost či případné škody, které by jimi mohly 
být způsobeny. Vzhled a obsah modulů plug-in v 
prohlížeči je určován těmito sociálními sítěmi. 
Moduly jsou automaticky integrovány do webových 
stránek. Pokud navštívíte některou z webových 
stránek Společnosti prostřednictvím jednoho z 
těchto modulů plug-in, Váš webový prohlížeč (např. 
Internet Explorer) automaticky vytvoří odkaz na 
server dané sociální sítě, bez ohledu na to, zda jste 
použili modul plug-in. Informace o tom, že jste 
navštívili webové stránky Společnosti, jsou pak 
sdíleny prostřednictvím tohoto odkazu. Jestliže jste 
během návštěvy webových stránek Společnosti 
přihlášeni k některé ze sociálních sítí, přenesená 
data budou přidružena k Vašemu uživatelskému 
účtu na sociální síti. To platí i v případě, že 
využíváte modul plug-in. Společnost nemá kontrolu 
nad zpracováním údajů ze strany výše uvedených 
služeb a aplikací. Pokud jde o jimi prováděné 
zpracování osobních údajů, musíte se proto obrátit 
na provozovatele takových služeb. 

COPYRIGHT 

Obsah našich internetových stránek je chráněn 
autorským právem. Jakékoliv užití obsahu těchto 
stránek nebo jeho části, zejména formou 
rozmnožování, rozšiřování, zpracování a spojení s 
jiným dílem, je zakázáno, vyjma užití pro osobní 
potřebu. Jiné užití než pro osobní potřebu je 
možné pouze s předchozím písemným souhlasem 
Společnosti a případně i autorů autorských děl 
obsažených na těchto stránkách. 

Společnost je oprávněným uživatelem veškerých 
ochranných známek, log a označení umístěných 
na těchto stránkách (dále jen "označení"). Nic na 
těchto stránkách nelze považovat za poskytnutí 
licence či svolení k užití označení jakýmkoliv 
způsobem či formou. 


