Prohlášení k souborům cookie
1. O souborech cookie
Weby se pomocí pokročilých a užitečných technik snaží zajistit co nejlepší prostředí pro své uživatele
a dosáhnout toho, aby byly pro jednotlivé návštěvníky co nejzajímavější. Jedna z nejznámějších technik využívá
soubory cookie. Soubory cookie mohou používat vlastníci webu nebo třetí strany (například inzerenti), kteří
komunikují prostřednictvím vámi navštíveného webu.
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které weby ukládají v počítačích uživatelů. Informace uložené
v souborech cookie umožňují také sledovat, jak uživatelé přecházejí mezi weby, které používají stejný soubor
cookie.
2. Soubory cookie a jejich funkce
Různé typy souborů cookie se používají pro různé účely.
Následuje seznam nejběžnějších typů souborů cookie spolu s informacemi o tom, k čemu slouží.
2.1. Soubory cookie relace
Soubor cookie relace je dočasně uložen do paměti počítače při procházení webu, například aby bylo možné
sledovat, jaký jazyk jste si vybrali. Soubory cookie relace nejsou do počítače ukládány na delší dobu a jsou vždy
odstraněny při ukončení webového prohlížeče.
2.2. Trvalé neboli sledovací soubory cookie
Trvalý soubor cookie je v počítači uložen delší dobu. Tento typ souboru cookie má nastaveno datum vypršení
platnosti. Trvalé soubory cookie pomáhají webům zapamatovat si vaše informace a nastavení pro vaši příští
návštěvu. To umožňuje rychlejší a pohodlnější přístup, protože se například nemusíte znovu přihlašovat.
Když vyprší jeho platnost, soubor cookie je automaticky odstraněn, jakmile se vrátíte na web, který jej vytvořil.
2.3. Vlastní soubory cookie
Tyto soubory cookie jsou nastaveny samotným webem (doménou, která se zobrazuje v adresním řádku
prohlížeče) a může je číst pouze tento web. Pomocí těchto souborů cookie se často ukládají informace, například
vaše předvolby, které je možné použít, když daný web opět navštívíte.
2.4. Soubory cookie z jiných webů
Tyto soubory cookie nastavuje jiná doména, než jaká se zobrazuje v adresním řádku prohlížeče, tedy jiná
organizace, než která je vlastníkem webu.
Příkladem souborů cookie z jiných webů jsou soubory cookie, které shromažďují informace pro reklamy
a přizpůsobený obsah nebo také pro statistiky webů.
Soubory cookie z jiných webů jsou z morálního hlediska považovány za citlivější, protože umožňují vytvářet
úplnější přehled o zvycích uživatelů při procházení Internetu. Většina webových prohlížečů proto umožňuje
upravit nastavení tak, aby se soubory z jiných webů nepřijímaly.

2.5. Soubory cookie technologie Flash
Soubory cookie technologie Flash (místní sdílené objekty) jsou data, která do počítače mohou ukládat weby
využívající technologii Adobe Flash.

3. Správa souborů cookie
3.1. Zobrazení souborů cookie
Protože soubory cookie jsou obyčejné textové soubory, je možné je prohlížet pomocí většiny textových editorů
nebo programů pro zpracování textu. Soubor cookie můžete otevřít tak, že na něj kliknete. Následuje seznam
odkazů na pokyny, jak prohlížet soubory cookie v různých prohlížečích. Jestliže používáte jiný prohlížeč,
prostudujte si informace o souborech cookie daného prohlížeče. Pokud používáte mobilní telefon, naleznete další
informace v návodu k telefonu.
Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic
Internet Explorer 8–10
http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies

3.2. Zakázání/povolení nebo odstranění souborů cookie
Soubory cookie můžete omezit nebo zablokovat prostřednictvím nastavení prohlížeče.
Pokud chcete, aby weby nemohly soubory cookie do vašeho počítače vůbec ukládat, můžete upravit nastavení
prohlížeče tak, aby se před uložením jakéhokoli souboru cookie zobrazilo upozornění. Nastavení můžete také
upravit tak, aby váš prohlížeč odmítal všechny soubory cookie, nebo pouze soubory cookie z jiných webů. Stejně
tak můžete odebrat jakékoli soubory cookie, které již byly do vašeho počítače uloženy. Nastavení je nutné upravit
samostatně pro všechny prohlížeče a počítače, které používáte.

Různé prohlížeče používají různé metody pro úpravu nastavení. V případě potřeby můžete využít funkci
nápovědy v prohlížeči, v níž najdete informace o tom, jak správně změnit nastavení.
Chcete-li soubory cookie zakázat v mobilním telefonu, naleznete další informace v návodu k telefonu.
Další informace o souborech cookie najdete na Internetu na adrese http://www.aboutcookies.org/.

