
Cookie Statement 
 
V tomto prohlášení naleznete informace o tom, co cookies jsou, jak cookies mohou být nastaveny 
při návštěvě našich stránek a jak odmítnout nebo smazat tyto cookies 
 
Co cookies jsou a jak je používat 
 
Cookie je malý soubor písmen a čísel uložený ve vašem zařízení stažený vždy, když navštívíte 
stránku a obsahuje informaci která je přesunuta do vašeho počítače. Tato informace je poslána 
zpět na stránky během každé návštěvy nebo jiné stránky která rozeznává cookies. 
 
Naše stránka používá cookies k rozeznávání vašeho zařízení od zařízení jiných návštěvníků. Toto 
nám pomáhá poskytnout vám lepší online zkušenost, například zapamatováním si vašich 
preferencí a také nám dovoluje zlepšovat stránku, například měřením návštěv a zajištováním toho, 
že návštěvnící dostanou to co chtějí. 
 
Souhlas s cookies 
 
V některých zemích zákon vyžaduje váš souhlas k umístění cookies do počítače. Jako návštěvník v 
jedné z těch zemí, můžete souhlasit s umístěním cookies ve vašem zařízení vybráním „Souhlasím s 
cookies“ které se objeví a speciálním okně. Nebo, můžete pokračovat prohlížením stránky poté co 
vás vyskakovací cookie okno informuje o tom, pokračováním prohlížení stránky souhlasíte 
umístěním cookies do vašeho zařízení. V obou případěch si můžete rozmyslet a cookies zrušit (více 
níže). 
 
K smazaní cookies které byli dříve umístěni, následujte instrukce v sekci „Odhlašování“ 
 
Odhlašování 
 
Kdykoliv můžete smazat a zablokovat všechny cookies z této stránky. Můžete smazat cookies ve 
většině prohlížečí a měli byste být schopni blokovat cookies aktivováním možnosti v prohlížeči, 
která dovoluje odmítnout nastavení některých nebo všech cookies. Obrazovka s nápovědou ve 
vašem prohlížeči nebo počítači by vám měla poradit jak toto udělat. 
 
K zjištění více o cookies, včetně toho jak cookies jsou nastaveny a jak je spravovat a smazat, 
navštivte www.allaboutcookies.org. 
 
Stránky mohou používat následující cookies 
 
Jméno * Typ cookie Popis Vytrvalost 

__utma  
 

Výkon Užito k rozeznání 
uživatelů a sezení. 
Cookie je stvořena 
když javascript 
knihovna vykoná a 
neexistující __utma 
cookies ukončí. Cookie 
je aktualizováno 
pokaždé, když časová 
data jsou poslána do 
Google Analytics. Jsou 

Vytrvalost 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/


používána k 
předurčení nových 
sezení/návštěv. 

__utmb  
 

Výkon Cookie je vytvořeno, 
když javascript 
knihovna provede akci 
a neexistující __utmb 
cookies existuje. 
Cookie je 
aktualizováno 
pokaždé, když časová 
data jsou poslána do 
google analytics. 

Trvá po 30 minut 

__utmc  
 

Výkon Je aktivní,pokud je 
stránka zavřena a je 
použita v konjukci s 
__utmb k změření jak 
dlouho se návštěvníci 
zdrží na našich 
stránkách 

Odstraněno když se 
prohlížeč zavře. 

__utmz  
 

Výkon Pozoruje jak 
návštěvníci přicházejí 
na naši stránku, 
například pokud 
přijdou přes 
vyhledávač, odkaz z 
jiné stránky nebo jestli 
šli na stránku přímo. 
Také ukazuje sekvenci 
stránek, které 
návštěvník navštívil. 

Trvá po 6 měsíců. 

__ga  
 

Vytrvalost Rozeznává uživatele. 2 roky 

 


