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Zásady používání souborů cookie

1. Co jsou to cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka uloží do vašeho počítače nebo mobilního

zařízení, když ji navštívíte. Umožňují webové stránce např. zapamatovat si vaše akce a preference (například

přihlášení, jazyk, velikost písma a další předvolby zobrazení) po určitou dobu, takže je nemusíte znovu zadávat,

když se na web vrátíte nebo přecházíte z jedné stránky na druhou.

2. Jak používáme soubory cookies?

Soubory cookies používáme z různých důvodů, z nichž všechny mají za cíl zlepšit uživatelský komfort návštěvníků

našich webových stránek. Obecně používáme tři druhy souborů cookies: nezbytné, analytické a marketingové. S

výjimkou nezbytných cookies žádné další cookies ve výchozím nastavení (“by default”) žádné další cookies naše

webové stránky neukládají, pokud k tomu od vás nemáme souhlas.

Nezbytné cookies

Tyto cookies potřebujeme k tomu, aby naše webové stránky fungovaly tak, jak mají. Proto tyto cookies nelze

vypnout. Jedná se o cookies, které jsou typicky potřebné k poskytování výslovně požadovaných služeb a funkcí

(např. abyste si mohli při nákupu na e-shopu uložit vybrané zboží do košíku, abychom Vám zobrazili správnou verzi

našich webových stránek, případně abyste mohli na našich webových stránkách vyplnit formulář atd.). Využívání

těchto nezbytných cookies je naším oprávněným zájmem, proto k němu nevyžadujeme váš souhlas.

Analytické a statistické cookies

Tyto cookies můžeme využívat k posouzení výkonu našich webových stránek, například v rámci našich

analytických či statistických postupů a vyhodnocení, a to za účelem zkvalitňování obsahu či optimalizace

funkcionality našich stránek. Tyto cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas s

využíváním těchto cookies nedáte, nebudeme je používat. Může to ale vést k tomu, že váš zážitek s využíváním

našich webových stránek nebude optimální, zejména v porovnání s webovými stránkami, které analytické a

statistické cookies používají.

Marketingové cookies

Tyto cookies nám i dalším inzerentům pomáhají k zobrazení nejrelevantnějších produktů, nabídek a reklam nejen

na našich stránkách, ale také jinde na internetu (včetně např. na sociálních sítích). Tyto cookies nám také pomáhají

poskytovat obsah, který je přizpůsoben vám a vašim zájmům. Tyto cookies zpracováváme na základě vašeho

souhlasu. Pokud nám souhlas s využíváním těchto cookies nedáte, nebudeme je používat. Zároveň vám v takovém

případě mohou být při brouzdání internetem zobrazovány nerelevantní či méně relevantní nabídky.

3. Jak ovládat soubory cookies

Nastavení cookies uprostřed stránky po kliku na Upravit:



S výjimkou nezbytných cookies používáme soubory cookies na základě vašeho souhlasu. Ve výchozím nastavení

(tj. pokud nám souhlas nedáte) nepoužíváme analytické a statistické ani marketingové cookies.

Nad rámec změny nastavení cookies výše uvedeným způsobem konkrétně pro naše webové stránky můžete

využívání cookies nastavit také obecně v rámci nastavení vašeho prohlížeče a/nebo koncového zařízení.

Soubory cookies můžete kontrolovat a/nebo mazat podle vlastního uvážení. Můžete vymazat všechny soubory

cookies, které jsou již ve vašem počítači či mobilu, a většinu prohlížečů či aplikací můžete nastavit tak, aby jejich

ukládání zabránily. Pokud to však uděláte, možná budete muset při každé návštěvě webu ručně upravit některé

předvolby a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Nastavení soukromí, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového

prohlížeče. Můžete rovněž změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby Vás upozornil pokaždé, když je Vám

nabízen nějaký soubor cookies. K dispozici je také mnoho aplikací třetích stran, které umožňují blokovat nebo

spravovat cookies. Můžete také vymazat cookies, které byly dříve uloženy do Vašeho zařízení, vymazáním historie

prohlížení. Ujistěte se, že v případě, že tak učiníte, je zaškrtnuta možnost vymazat cookies.

4. Konkrétní cookies na našich stránkách

Kategorie Název K čemu slouží Po jaké době se
vymažou

Kdy jsou zapnuté

Nezbytné CookieConsent Uložení souhlasu s
užitím cookies

1 rok Vždy

Nezbytné auth.strategy Přihlášení Session Vždy

Statistické c.gif Analýza chování Session Jen když nám dáte



uživatelů na stránce souhlas

Statistické CLID Analýza chování
uživatelů na stránce

Session Jen když nám dáte
souhlas

Statistické _clck Analýza chování
uživatelů na stránce

1 rok Jen když nám dáte
souhlas

Statistické _ga_# Měření návštěvnosti
stránek

399 dnů Jen když nám dáte
souhlas

Statistické _ga Měření návštěvnosti
stránek

399 dnů Jen když nám dáte
souhlas

Statistické _cltk Analýza chování
uživatelů na stránce

Session Jen když nám dáte
souhlas

Statistické _clsk Analýza chování
uživatelů na stránce

1 den Jen když nám dáte
souhlas

Marketing SRM_B Analýza chování
uživatelů na stránce

Session Jen když nám dáte
souhlas

Marketing ANONCHK Analýza chování
uživatelů na stránce

1 den Jen když nám dáte
souhlas

Marketing SM Analýza chování
uživatelů na stránce

Session Jen když nám dáte
souhlas

Marketing MUID Analýza chování
uživatelů na stránce

1 rok Jen když nám dáte
souhlas

Marketing IDE Analýza chování
uživatelů na stránce

1 rok Jen když nám dáte
souhlas

Marketing pagead/landing Měření návštěvnosti
stránek

Session Jen když nám dáte
souhlas

Marketing ads/ga-audiences Měření návštěvnosti
stránek

Session Jen když nám dáte
souhlas

Marketing _gcl_au Měření návštěvnosti
stránek

3 měsíce Jen když nám dáte
souhlas

Marketing _�p Měření návštěvnosti
stránek

3 měsíce Jen když nám dáte
souhlas
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Cookie policy

1. What are cookies?

Cookies are small text files that a website stores on your computer or mobile device when you visit it. For example,

they allow a website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size, and other

display preferences) for a certain period so that you don't have to re-enter them when you return to the website or

move from one page to another.

2. How do we use cookies?

We use cookies for a variety of reasons, all of which aim to improve the user experience for visitors to our website.

In general, we use three types of cookies: essential, analytical, and marketing cookies. Except for essential

cookies, no other cookies are stored by our website by default ("by default") unless we have your consent to do so.

Necessary cookies

We need these cookies to make our website work as it should. Therefore, these cookies cannot be disabled.

These are cookies that are typically needed to provide specifically requested services and functions (e.g. to save

selected items in your basket when you shop on our e-shop, to show you the correct version of our website, or to

allow you to fill in a form on our website, etc.). The use of these necessary cookies is a legitimate interest of ours,

therefore we do not require your consent to use them.

Analytical and statistical cookies

We may use these cookies to assess the performance of our website, for example, as part of our analytical or

statistical processes and evaluations, to improve the content or optimize the functionality of our website. We

process these cookies based on your consent. If you do not give us your consent to use these cookies, we will not

use them. However, this may lead to a sub-optimal experience with your use of our website, especially when

compared to websites that use analytical and statistical cookies.

Marketing cookies

These cookies help us and other advertisers to display the most relevant products, offers, and advertisements not

only on our website but also elsewhere on the internet (including, for example, on social media). These cookies

also help us provide content that is tailored to you and your interests. We process these cookies based on your

consent. If you do not give us your consent to use these cookies, we will not use them. In this case, you may also

be shown irrelevant or less relevant offers as you browse the internet.

3. How to control cookies

Set cookies in the middle of the page by clicking on "Customize"



Except for essential cookies, we use cookies based on your consent. By default (i.e. unless you give us your

consent) we do not use analytical, statistical, or marketing cookies.

Beyond changing your cookie settings as described above specifically for our website, you can also set the use of

cookies generally within your browser and/or end device settings.

You can control and/or delete cookies at your discretion. You can delete any cookies that are already on your

computer or mobile device, and you can set up most browsers or apps to prevent their storage. However, if you do

this, you may have to manually adjust some preferences each time you visit the site and some services and

features may not work.

You can find privacy settings to refuse or disable cookies in the menu of your browser. You can also change your

browser settings to notify you each time you are offered a cookie. Many third-party applications allow you to block

or manage cookies. You can also delete cookies that were previously stored on your device by clearing your

browsing history. Make sure that if you do so, the option to delete cookies is checked.

4. Specific cookies on our site

Category Name What is it for When will they be
deleted

When they are on

Essential CookieConsent Saving consent to
the use of cookies

1 year Always



Essential auth.strategy Log in Session Always

Statistical c.gif Behavioral analysis
of users on the site

Session Jen když nám dáte
souhlas

Statistical CLID Behavioral analysis
of users on the site

Session Only if you give us
permission

Statistical _clck Behavioral analysis
of users on the site

1 year Only if you give us
permission

Statistical _ga_# Measuring site
traffic

399 days Only if you give us
permission

Statistical _ga Measuring site
traffic

399 days Only if you give us
permission

Statistical _cltk Behavioral analysis
of users on the site

Session Only if you give us
permission

Statistical _clsk Behavioral analysis
of users on the site

1 day Only if you give us
permission

Marketing SRM_B Behavioral analysis
of users on the site

Session Only if you give us
permission

Marketing ANONCHK Behavioral analysis
of users on the site

1 day Only if you give us
permission

Marketing SM Behavioral analysis
of users on the site

Session Only if you give us
permission

Marketing MUID Behavioral analysis
of users on the site

1 year Only if you give us
permission

Marketing IDE Behavioral analysis
of users on the site

1 year Only if you give us
permission

Marketing pagead/landing Measuring site
traffic

Session Only if you give us
permission

Marketing ads/ga-audiences Measuring site
traffic

Session Only if you give us
permission

Marketing _gcl_au Measuring site
traffic

3 months Only if you give us
permission

Marketing _�p Measuring site
traffic

3 months Only if you give us
permission


