
Základní cookie 
Jejich použití je nezbytné pro navigaci na webových stránkách a pro fungování funkcí webových 
stránek. Bez jejich přijetí se webová stránka nebo její části nemusí nebo nemusí zobrazovat správně. 
 

 
Právní základ 
zpracování údajů 

 

 
Účel zpracování 
údajů 

 

 
Doba zpracování 
údajů 

 

 
Spravovaná 
databáze  

 

Oprávněný zájem Zajištění správného 
fungování webových 
stránek 

 

Relační cookies: do 
konce relace 
návštěvníka, 
soubory cookie 
používání: po dobu 
3 měsíců. 

 

• Cookies pro správu 
jazyka Joomlage 
management cookie 

• Joomla relační 
cookie 

• Cookies pro 
ukládání souhlasu 
dle GDPR 

 
Funkční cookies 
Účelem těchto souborů cookie je zlepšit uživatelské prostředí. Zjišťují a ukládají například zařízení, 
kterým jste otevřeli webové stránky, nebo informace, které jste dříve poskytli a požadovali jejich 
uložení (např. automatické přihlášení, zvolený jazyk). Tyto soubory cookie nesledují vaši aktivitu na 
jiných webových stránkách. Informace, které shromažďují, však mohou obsahovat osobní údaje, které 
jste sdíleli. 
 

 
Právní základ 
zpracování údajů 

 

 
Účel zpracování 
údajů 

 

 
Doba zpracování 
údajů 

 

 
Spravovaná 
databáze  

 

Souhlas subjektu 
údajů 

zobrazování 
reklamy 
odpovídající zájmu 
uživatele mimo 
webové stránky 

 

V závislosti na 
cookies:  
Do konce relace po 
dobu 2 let od 24 hodin 
do 1 minuty po dobu 
90 dnů. 

_ga  
Výkonnost: Tento 
soubor cookie a 
Google Analytics 
použít k 
vyhodnocení 
uživatele účel 
návštěvy, a připravit 
zprávy o činnosti 
webových stránek 
návštěvníků 
webových stránek a 
zákaznické 
zkušenosti vývoj 
pořadí.  
 
_utma  
Výkonnostní: Tento 
soubor cookie 
Google Analytics 
používá k rozlišení 
uživatelů a relací. 
Soubor cookie 
pokaždé, když je 
aktualizován při 
zobrazení dat jsou 
odeslány do Google 
Analytics má.  
 
_utmb  
Výkonnostní: Tento 
soubor cookie 
používá služba 
Google Analytics k 



rozlišení nových 
relací a návštěv. 
Soubor cookie je 
aktualizován 
pokaždé, když jsou 
data odeslána do 
služby Google 
Analytics.  
 
_utmc  
Výkonnost: Tento 
soubor cookie 
používá služba 
Google Analytics k 
identifikaci nových 
návštěvníků.  
 
_utmz  
Výkonnostní: Tento 
soubor cookie 
používá služba 
Google Analytics k 
vyhodnocení účelu 
návštěvy uživatele a 
k vytváření zpráv o 
aktivitě návštěvníků 
webových stránek a 
ke zlepšení 
zákaznického 
prostředí.  
 
__fbp  
Cílený marketing a 
reklama: Tento 
soubor cookie nám 
pomáhá zobrazovat 
naše reklamy lidem, 
kteří již navštívili 
naše webové 
stránky, když jsou 
přihlášeni na 
Facebooku nebo 
digitální platformě 
provozované 
Facebook 
Advertising. 
  
__gcl_ua  
Cílený marketing a 
reklama: Tento 
soubor cookie 
používá služba 
Google AdSense k 
měření účinnosti 
reklamy na 
webových 
stránkách, které 
využívají její služby.  
 
 

 



 
Všechny (tzv. marketingové) cookies  
Ty umožňují webovým stránkám poskytovat nejlepší informace (marketing) podle vašich zájmů. To 
vyžaduje váš výslovný souhlas. Tyto soubory cookie shromažďují podrobné informace o vašich 
zvyklostech při prohlížení stránek. Zakázání anonymizace IP adresy služby Google Analytics. 
 

Právní základ 
zpracování údajů 

 

Účel zpracování 
údajů 

 

Doba zpracování 
údajů 

 

Spravovaná 
databáze  

 

Souhlas subjektu 
údajů 

Zasílání 
personalizovaných 
nabídek na kontakty 
uvedené při registraci 

 
V závislosti na 
cookies: Do konce 
relace po dobu 2 let od 
24 hodin do 1 minuty 
po dobu 90 dnů.  
Zasílání 
personalizovaných 
nabídek na kontakty 
uvedené při registraci 

Vypnutí anonymizace 
IP adresy Google 
Analytics  

 
 


