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Co jsou to cookies a k čemu slouží? 
Cookies (anglicky sušenka) jsou malé datové soubory, které jsou důležité pro správnou a 
uživatelsky příjemnou funkcionalitu webových stránek. Tyto soubory tento web ukládá 
pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Proto je někdy umísťujeme na váš 
počítač nebo mobilní zařízení, tak jako ostatně většina velkých internetových stránek. Cookies 
si lze tedy představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele 
stejného počítače pozná. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich 
provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací 
preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na 
druhou. 
Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze 
použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. 

K čemu Cookies například používáme? 

• K uložení registračních informací 

• K reklamním účelům 

• K měřícím účelům 

 

Jaké cookies používáme? 
Tento web využívá cookies dle tabulky níže. Některé z nich nám pomáhají sledovat, které části 
webu jsou nejnavštěvovanější. 

název vyprší zdroj účel 

Finley CRM ID uzavřením 
prohlížeče 

vlastní Slouží pro označení dat uživatele, která se 
uchovávají na serveru. Jedná se o informaci o 
přihlášeném uživateli, prokazování přítomnosti 
člověka (CAPTCHA). Neslouží ke sběru dat o 
uživateli a není blokována. 

popup 1 den od 
aktualizace 

vlastní Slouží pro označení uživatele, kterému již byl 
zobrazen reklamní pop up. Návštěvníka nijak 
neidentifikuje. 

eu_cookie_consent po 30 dnech vlastní Slouží k uložení rozhodnutí návštěvníka ohledně 
ukládání cookies. Návštěvníka nijak neidentifikuje. 

zeerat-track-visit-
alpha 

uzavřením 
prohlížeče 

třetí 
strana 

Slouží pro sledování pohybu kurzoru při prohlížení 
webu. Identifikuje konkrétního návštěvníka. 

zeerat-track-visitor-
alpha 

6 měsíců třetí 
strana 

Slouží pro sledování pohybu kurzoru při prohlížení 
webu. Identifikuje konkrétního návštěvníka. 
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Jak upravit využívání cookies? 
 
Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Podrobné 
informace uvádí stránky aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na 
vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na 
váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně 
upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení 
některých služeb a funkcí stránek. 
Pokud Vám nevadí sledování návštěvnosti, ale nechcete být identifikováni, můžete vypnout 
unikátní identifikaci prohlížeče a povolit použití cookies na našem webu. Případně můžete níže 
na téže stránce nainstalovat rozšíření pro všechny weby (funkčnost tohoto řešení je plně v 
režii firmy Google). 
Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. 
Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách: 

• Internet Explorer: windows.microsoft.com 
• Google Chrome: support.google.com 
• Mozilla Firefox: support.mozilla.org 
• Opera: help.opera.com 
• Safari: support.apple.com 

 

Další identifikující cookies lze na této stránce snadno povolit nebo zakázat pomocí 
následujících odkazů. Nyní jsou cookies povoleny 
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