
Zásady používání souborů „cookies“ 

Co jsou to cookies? 

Cookies nazýváme malé datové soubory, které jsou nezbytné (esenciální) pro některé 
funkce www stránek. Pomocí cookies si www stránka např. pamatuje, co jste si 

naposledy prohlíželi nebo jaký jazyk jste navolili. 

 

Proč jsou cookies na našem webu potřeba? 

 Chceme se zlepšovat a nabízet vám lepší a lepší službu www stránek 

 Cookies potřebujeme pro správnou a komfortní funkčnosti našich stránek, např.: 

odeslání kontaktního formuláře 
 Pro zapamatování vyplněných údajů návštěvníků www stránky, takže je nemusí 

pokaždé zadávat 

 Pro statistické funkce pro sledování, které www podstránky nebo funkce návštěvníci 
webu používají nejčastěji. Chceme tak web co nejvíce přizpůsobovat tomu, co 

hledáte. 
 Monitorujeme jaké reklamy a bannery si návštěvníci www nejčastěji prohlížejí, 

abychom zamezili tomu, že se zobrazují bannery, které Vás nezajímají. 

Další obecné informace k souborům cookies naleznete např.: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie  

Jaké soubory cookie využíváme: 

Soubory cookie, které používáme na našich www, dělíme do několika skupin: 

 

Z hlediska času: 

 krátkodobé (session) = jsou uložené jen po dobu zapnutí prohlížeče a jsou 

uložené pouze dočasně po dobu, co máte otevřený prohlížeč  
 dlouhodobé (persistent) = tyto jsou uložené v zařízení, na kterém si www 

prohlížíte, dokud je ručně neodstraníte nebo neuplyne doba, po kterou mají být 
uloženy. 
 

Dle zdroje používání: 

 Cookies první strany (first party cookiee) = jsou cookies, které jsou používány 
vlastní www stránkou a danou www stránku neopouští  

 Cookies třetí strany (third party cookiee) = jsou cookies, které jsou užívány 

externími systémy např.: Facebook, Heureka atd. 
 

Z hlediska funkčnosti pak můžeme cookies ještě dělit na: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie


 Konverzní = analyzujeme a sledujeme prostřednictvím nich funkce a nabídky tak, abychom 
zákazníkům nabízeli vše relevantní (to co hledá) a nezatěžovali ho zbytečnou reklamou 

 Trackingové = společně s konverzí nám umožňují rozebírat a hodnotit výkon našich 
prodejních kanálů 

 Remarketingové = abychom nabídli v propagaci výhradně užitečné pro naše zákazníky a 
cílili správně včetně zobrazení reklam. 

 Analytické = pomocí těchto cookies zjistíme, co a jak používáte, a následně můžeme www 
stránku upravit lépe, abyste ji rádi používali 

 nezbytné (essential) = bez nich www stránka nebude fungovat správně 

Vaše anonymita je zachována, podle těchto sbíraných údajů Vás nelze reálně identifikovat. 

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie: 

Název cookie nebo 
Vydavatel 

Typ Doba 
trvání 

Google Analytics 
(_ga, _gad, _gat, 1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, 

SAPISID, SID, SIDCC, OTZ, SSID, UULE, _gid, cid) 

Analytical, 

Tracking 

Persistent 
50 měsíců 
Session 

Toplist.cz 

(ui) 

Analytical, 

Tracking 

Persistent 

30 dní 

cookie_accepted_e Essential Persistent 

204 měsíců 

 

Jak mohu cookies spravovat? 

Správu souborů cookies lze v jakémkoliv internetovém moderním prohlížeči. Standardně je 
prohlížeč nastaven na obecnou míru zabezpečení a cookies zpracovává. 

Pozn. Jestliže změníte standardní nastavení cookies v prohlížeči nebo některé odmítnete 

(např. používání cookies prvních nebo třetích stran) pak tato www stránka nemusí 

poskytovat 100% všechny funkce a některé nemusí fungovat adekvátně. 

Pro Váš komfort uvádíme odkazy na návody obsluhy cookies v některých nejpoužívanějších 

prohlížečích: 

Chrome 
Firefox  
Internet Explorer 

Android 

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
http://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies
http://support.microsoft.com/kb/283185/cs
https://support.google.com/chrome/answer/2392709?visit_id=1-636270856459123937-2696746637&rd=1&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1

