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Zásady používání souborů cookies 

Pro lepší uživatelský zážitek na webu využíváme soubory cookies, které nám pomáhají lépe 
poznat, co vás zajímá. Díky tomu se vám budou ukazovat pouze ty informace,             
které opravdu hledáte.  
 

CO JSOU COOKIES? 

Cookie je malý textový soubor, který si ukládá váš webový prohlížeč. Naše webová stránka 
pak soubory využívá pro zjišťování identifikátorů a dalších údajů o vaší návštěvě. Jedná se 
například o typ vašeho prohlížeče a operačního systému, preferenci jazyku nebo délky 
návštěvy webu. Díky těmto informacím pak může být vaše další návštěva webu snazší       
a užitečnější. 
 

JAKÉ TYPY COOKIES VYUŽÍVÁME? 

Pro lepší uživatelský zážitek na webu využíváme ke sběru dat několik druhů cookies. 

Technické cookies 
Technické cookies jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti webu, jako je navigace 
stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Bez těchto cookies web 
nemůže správně fungovat. 

Název Účel

Google Maps Zobrazení poboček či dostupných míst služeb.

Google reCaptcha Ochrana formulářů před nežádoucími roboty.

Smartsupp chat Komunikace se zákazníky.

Facebook login Přihlášení do zákaznické sekce.
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Statistické cookies 
Statistické cookies nám pomáhají k porozumění, jak naše webové stránky využíváte. 
Anonymně sbírají data, které nám umožňují neustále vylepšovat web.  

Marketingové cookies 
Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. 
Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tím 
hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran. 

JAK VYMAZAT SOUBORY COOKIES Z WEBOVÉHO PROHLÍŽEČE? 

Kromě změny nastavení cookies je možné soubory spravovat manuálně ve vašem zařízení. 
Většina webových prohlížečů umožňuje uživatelům povolit, či odmítnout konkrétní cookies. 

Pokud chcete změnit nastavení souborů cookies ve vašem prohlížeči, na následujících 
webových stránkách naleznete podrobné návody.  

Správa nastavení souborů cookies v prohlížeči Chrome. 
Správa nastavení souborů cookies v prohlížeči Safari. 
Správa nastavení souborů cookies v prohlížeči Mozilla Firefox.  
Správa nastavení souborů cookies v prohlížeči Opera. 
Správa nastavení souborů cookies v prohlížeči Edge. 
Správa nastavení souborů cookies v prohlížeči Internet Explorer. 

Název Účel

Google Analytics Měření návštěvnosti webových stránek.

Google Tag Manager Měření návštěvnosti webových stránek.

Název Účel

Seznam Sklik Vyhodnocování reklamních kampaní.

Smartlook Vyhodnocování výkonu webových stránek a optimalizaci objednávkového procesu.

Google Tag Manager Vyhodnocování reklamních kampaní.
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https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%20%3DDesktop&hl=cs
https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/cs/kb/blokovani-cookies-dat-stranek-ve-firefoxu?redirectslug=blokovani-cookies&redirectlocale=cs
https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/
https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/microsoft-edge-data-o-proch%C3%A1zen%C3%AD-a-ochrana-soukrom%C3%AD-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/odstran%C4%9Bn%C3%AD-a-spr%C3%A1va-soubor%C5%AF-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

