
 

Česky 

Zásady použití cookies Cisek 

Úvod 

Pro správnou funkci webových stránek je někdy nezbytné umístit na Vaše zařízení malé datové 

soubory, označované jako cookies. 

O cookies 

Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní 

zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují 

Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma 

a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné 

stránky na druhou. 

Na našich webových stránkách můžeme používat dva druhy cookies: 

Relační cookies 

Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají se do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než 

ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost webových stránek či 

přidružených aplikací nezbytné. 

Permanentní cookies 

Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich webových 

stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace či snadnější výběr Vámi určeného obsahu). 

Tyto cookies zůstávají v úložišti cookies Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období 

závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. 

Naše cookies a jejich účel 

Všechny cookies používáme pouze za níže uvedeným účelem. 

Název  Expirace  Kdo má přístup k 
informacím 

Popis 

i18n_redirect  1 rok  Mgr. Jiří Císek, 
advokát 

Tato cookie se 
používá k 
zapamatování Vašich 
jazykových 
preferencí, aby 
webová stránka vždy 
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byla otevřena ve 
Vámi preferovaném 
jazyce. 

cookie  1 měsíc  Mgr. Jiří Císek, 
advokát 

Tato cookie se 
používá k 
zapamatování, že jste 
již zavřel/a cookie 
lištu, aby Vám nebyla 
při každé návštěvě 
webových stránek 
zobrazována znova. 

 

Další informace 

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit 

užívání jen některých (v závislosti na typu prohlížeče). Pokud nepovolíte použití cookies, některé 

funkce internetových stránek nemusí fungovat tak, jak by měly. 

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v 

menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných 

prohlížečích najdete na následujících odkazech: 

● Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs  

● Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies 

● Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac 

Tyto zásady použití cookies jsou účinné od 8. 1. 2020. 

Tyto zásady použití cookies můžeme čas od času změnit a proto si je, prosím, občas znova přečtěte. 
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