
Milí uživatelé! 

Na základě § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, bychom 
vás rádi informovali, že naše webové stránky využívají tzv. cookie, tedy malé textové 
soubory, které si naše webové stránky uloží do vašeho počítače. Díky cookie 
zaznamenává webová stránka informace o vaší návštěvě, například informace o 
preferovaném jazyce a jiných nastaveních. Příští vaše návštěva této stránky tak 
může být mnohem jednodušší. 

Cookie nevyužíváme pro účely reklamy, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých 
osobních údajů nebo k identifikaci vás jako konkrétních osob.  

Níže popisujeme, jaké typy cookie používáme na naší webové stránce nebo jakým 
způsobem my a naši partneři (společnost Google) soubory cookie využíváme.  

Pokud má váš prohlížeč použití cookies povoleno, vycházíme z toho, že souhlasíte s 
využíváním standardních cookies také v rámci naší webové stránky. 

 

K čemu cookie používáme? 

1. K uložení vašeho nastavení 

Tyto soubory cookie umožňují našemu webu zapamatovat si informace, které mají 
vliv na vzhled nebo chování webu (např. o preferovaný jazyk).  

2. Ke statistickým záznamům a měření návštěvnosti webu 

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookie. 
Ty zjišťují, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak 
se zde uživatelé chovají, co preferují a co je zajímá. Víme tedy například, že naši 
stránku navštíví opakovaně několik tisíc lidí za měsíc. Nevíme ale jmenovitě, o které 
uživatele se jedná. 

Cookie, které najdeš na naší webové stránce a k čemu je využíváme 

• _g* slouží k mapování uživatelské aktivity na webu 
• _hjMinimizedPoll slouží k zapamatování si preferencí ohledně služeb, které 

využíváme pro zlepšování orientace na webu a jeho obsahu 
• CraftSessionId slouží jako anonymní identifikátor ukončení prohlížení webu 
• cookieconsent_status slouží k zapamatování si, zda byl dán souhlas s 

ukládáním cookie ve vyskakovacím panelu 
• PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC slouží k uložení uživatelských preferencí 

pro službu YouTube (Google) 
• test_cookie, IDE slouží k mapování interakcí uživatele s reklamami a pro 

výběr takových reklam, které jsou pro uživatele relevantní  

 



Cookie sbírané službami třetích stran: 

• EE, Ud, Udo, Io.narrative.guid.v2, Bkdc, Bku, Did, didts, nnls, pxrc, Zync-uuid, 
sd-session-id, Tuuid jsou cookie sloužící pro optimalizaci služeb souvisejících 
s blogem 

• __utm* slouží k mapování uživatelské aktivity na webu, zdroje, použitého 
vyhledávače a velmi hrubých geografických dat, odkud uživatel přišel 

• __jid, disqus_unique, G_ENABLED_IDPS slouží k zapamatování preferencí 
ohledně využívání služby pro komentování blogových článků a k mapování 
uživatelské aktivity v souvislosti s touto službou 

 

Využívání některých druhů cookie můžeš nastavit přímo ve svém prohlížeči 

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome 
apod.) podporují správu cookie. V rámci nastavení prohlížečů lze jednotlivé cookie 
ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, případně je blokovat nebo 
povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Více informací zjistíte v nápovědě 
svého počítače. 


