
Zásady cookies AGRO 21 

Společnost AGRO 21. s.r.o., se sídlem na adrese Josefa Knihy 170, Rokycany 337 01, IČO: 288 77 
918, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 29887 („AGRO 21“), Vás jakožto uživatele 
webových stránek https://www.agro21.cz/ („Webové stránky“) tímto dokumentem informuje 
o využívání souborů cookie, zejména jakým způsobem jsou používány údaje uživatelů – fyzických 
osob, kteří procházejí, čtou či zapisují své údaje na Webové stránce.  

1. Pojem a účel cookies  

Cookies jsou malé textové soubory, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších 
informací o počítačích a jiných zařízeních, z nichž uživatel přistupuje na Webové stránky. 

Cookies umožňují zaznamenat informace o návštěvě uživatele na Webových stránkách a díky jejich 
používání je další návštěva snazší a rychlejší.  

Soubory cookie především 

 slouží k efektivní navigaci v prostředí internetu a na Webových stránkách, k personalizaci, 
ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu; 

 umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Webové stránky nebo zda je 
novým návštěvníkem a napomáhají k zaznamenávání statistik o uživatelích Webových stránek; 

 napomáhají zobrazovat reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele. 

Konkrétní účely, pro které cookies využíváme, naleznete v bodě 3 níže. 

2. Druhy cookies  

Cookies lze z obecného hlediska dělit na základě několika kritérií:   

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává: 

 cookies první strany („first party cookie“), které vytváří přímo Webové stránky nebo skripty na 
stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti Webové stránky; 

 cookies třetích stran („third party cookie“) jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na 
navštívené internetové stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy, obrázky nebo videa. 

Podle jejich trvanlivosti: 

 relační cookies („session cookies“) jsou dočasné. Ukládají se do zařízení jen do doby, než 
uživatel ukončí práci s webovým prohlížečem a po jeho zavření se vymažou. Tyto cookies jsou 
pro řádnou funkčnost Webových stránek či přidružených aplikací nezbytné; 

 permanentní cookies („persistent cookies“) se využívají pro snadnější a pohodlnější orientaci na 
Webových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají 
v prohlížeči po delší období nebo dokud nejsou ručně odstraněny. Délka toho období může 
záviset na zvoleném nastavení webového prohlížeče.  

Podle účelu: 

 nezbytně nutné cookies („esenciální cookies“), které jsou zapotřebí k provozu Webových stránek. 
Zahrnují například cookies, které umožňují uživateli se přihlásit do zabezpečených částí Webové 
stránky. Tyto cookies neshromažďují informace o uživatelích, které by bylo možné použít 
k marketingovým účelům nebo k zapamatování toho, jaké stránky uživatelé v prostředí internetu 
navštěvovali; 

 výkonnostní/statistické cookies se používají ke zlepšení fungování Webových stránek. Tyto 
cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci Webové stránky používají, např. na které 
stránky návštěvníci chodí nejčastěji a zda dostávají chybová hlášení. Výkonnostní cookies 
dovolují zaznamenávat a počítat počet návštěvníků stránek, což umožňuje sledovat, jakým 



způsobem návštěvníci tyto Webové stránky používají. Tyto cookies neshromažďují informace, 
které by umožnily osobní identifikaci uživatele. Informace shromážděné pomocí těchto cookies, 
jsou souhrnné a anonymní; 

 funkční cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce Webových stránek. Používají se k aktivaci 
konkrétních funkcí stránek (např. přehrávání videí) a jejich nastavení podle voleb uživatele (např. 
jazyk). Funkční cookies slouží také k zapamatování preferencí při další návštěvě stránek. 
Neshromažďují ale informace, které by dokázaly uživatele identifikovat; 

 reklamní cookies se používají ke sledování preferencí a za účelem zasílání reklamních zpráv 
v souladu s preferencemi uživatele Webových stránek.  

3. Používané cookies  

Webové stránky využívají zejména tyto cookies: 

Cookie Vydavatel Účel Popis cookies Expirace 

AI_buffer agro21.cz 

esenciální Používá se v kontextu „AI_sentBufer“ za 
účelem omezení počtu aktualizací datového 
serveru (Azure). Tato synergie také umožňuje 
webové stránce detekovat duplicitní aktualizace 
datových serverů. 

session 

AI_sentBuff
er 

agro21.cz 

esenciální Používá se v kontextu „AI_buffer“ za účelem 
omezení počtu aktualizací datového serveru 
(Azure). Tato synergie také umožňuje webové 
stránce detekovat duplicitní aktualizace 
datových serverů. 

session 

ai_session agro21.cz esenciální Uchovává nastavení uživatelů. 1 den 

C leady.com esenciální 
Používá se k detekci spamu a zvýšení 
bezpečnosti webových stránek. Neukládají 
údaje o návštěvníkovi. 

6368dní 

sid imedia.cz esenciální Uchovává nastavení uživatelů. 29 dní 

_ga agro21.cz statistická 
Rozlišení uživatelů a omezení počtu 
požadavků. Všechna shromážděná data jsou 
analyzována anonymně. 

2 roky 

_gat agro21.cz výkonnostní 
Používá Google Analytics k omezení počtu 
žádostí. 

1 den 

_gid agro21.cz statistická 
Rozlišení uživatelů a omezení počtu 
požadavků. Všechna shromážděná data jsou 
analyzována anonymně. 

1 den 

ai_user agro21.cz statistická 

Používá software Microsoft Application „In 
sights“ ke shromažďování statistických údajů 
o využití a telemetrii. Soubor cookie ukládá 
jedinečný identifikátor, který rozpozná 
uživatele vracejícího se na web.   

1 rok 

Collect 
google-

analytics.com 
statistická 

Používá se k odesílání dat do Google Analytics 
o zařízení a chování uživatelů.  

session 

_fbp agro21.cz reklamní 
Používá Facebook k poskytování reklamních 
produktů pro nabízení v reálném čase od 
inzerentů třetích stran. 

3 měsíce 

fr facebook.com reklamní 
Využívá Facebook pro zasílání řady reklamních 
produktů, jako jsou například nabídky inzerentů 
– třetích stran v reálném čase. 

3 měsíce 

GPS Youtube.com reklamní 

Tento soubor cookies je nastaven službou 
YouTube a registruje jedinečné ID pro 
sledování uživatelů na základě jejich 
geografické polohy. 

1 den 

IDE doubleclick.net reklamní 

Cookies služby Google DoubleClick sloužící 
k personalizaci reklam zobrazovaných 
uživatelům na základě předchozích návštěv na 
webových stránkách. 

1 rok 

pagead/1p-
user-list/# 
google.com 

agro21.cz reklamní 
Sledování souborů cookie za účelem cílené 
reklamy. 

session 

retargeting agro21.cz reklamní 

Registruje chování uživatelů a navigaci na 
webu a jakoukoli interakci s aktivními 
kampaněmi. Používá se pro optimalizaci 
reklamy a pro efektivní přesměrování. 

session 

test_cookies doubleclick.net reklamní 
Používá se k ověření, zda prohlížeč uživatele 
podporuje cookies.   

1 den 



tr facebook.com reklamní 

Reklamní. Využívá Facebook pro zasílání řady 
reklamních produktů, jako jsou například 
nabídky inzerentů – třetích stran v reálném 
čase. 

session 

VISITOR_I
NFO1_LIV
E 

Youtube.com reklamní 
Snaží se odhadnout šířku pásma uživatelů na 
stránkách s integrovanými videy na YouTube. 

179 dní 

YSC Youtube.com statistické 
Registruje jedinečný identifikátor, který 
umožňuje statistiku toho, jaká videa z You 
Tube uživatel viděl. 

session 

yt-remote-
cast-
installed 

Youtube.com funkční 
Uloží předvolby přehrávače videa uživatele 
pomocí vloženého videa YouTube. 

session 

yt-remote-
connected-
devices 

Youtube.com funkční 
Uloží předvolby přehrávače videa uživatele 
pomocí vloženého videa YouTube. 

persistent 

yt-remote-
device-id 

Youtube.com funkční 
Uloží předvolby přehrávače videa uživatele 
pomocí vloženého videa YouTube. 

persistent 

yt-remote-
fast-check-
period 

Youtube.com funkční 
Uloží předvolby přehrávače videa uživatele 
pomocí vloženého videa YouTube. 

session 

yt-remote-
session-app 

Youtube.com funkční 
Uloží předvolby přehrávače videa uživatele 
pomocí vloženého videa YouTube. 

session 

yt-remote-
session-
name 

Youtube.com funkční 
Uloží předvolby přehrávače videa uživatele 
pomocí vloženého videa YouTube. 

session 

 
Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím Vašeho webového 
prohlížeče v položce Nástroje / Nastavení. 

4. Souhlas a odmítnutí cookies  

Souhlas s cookies (statistické, funkční, reklamní) můžete vyjádřit prostřednictvím cookie lišty anebo 
rovněž prostřednictvím nastavení Webového prohlížeče. V nastavení svého webového prohlížeče 
můžete odmítnout soubory cookies nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud však použijete 
nastavení prohlížeče tak, že vypnete všechny cookies (včetně esenciálních cookies), nemusíte získat 
přístup do některých částí Webových stránek. 

Nastavení použití cookies najdete v menu příslušného webového prohlížeče, přičemž nastavení 
souborů cookie v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících stránkách, pokud 
kliknete na níže uvedené odkazy: Chrome / Firefox / Opera / Safari / Microsoft Edge. 

K dispozici je také mnoho aplikací třetích stran, které umožňují blokovat nebo spravovat cookies. 
Můžete vymazat cookies, které byly dříve uloženy do Vašeho zařízení, a to vymazáním historie 
prohlížení nebo prostřednictvím aplikací třetích stran.  

Bližší informace naleznete na webových stránkách na: https://wikis.ec.europa.eu / 
www.aboutcookies.org / www.allaboutcookies.org / www.youronlinechoices.eu 

5. Třetí strany 

V některých případech používáme reklamní cookies třetích stran, které nám umožňují pochopit 
a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních Webových stránkách, tak na 
webových/internetových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie se někdy používají pro 
personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy. 

Pokud bude uživatel Webových stránek přihlášen v rámci svého uživatelského účtu, jako je např. 
Google či Facebook, může docházet k ukládání cookies těchto třetích stran. Účel a rozsah 
shromažďování údajů a také příslušná práva a možnosti nastavení rozsahu ochrany soukromí nalezne 
uživatel v informacích na stránkách této třetí strany, např.: 

 Google: https://policies.google.com/privacy;  

 Facebook: https://www.facebook.com/policies 



Prostřednictvím společnosti Google využíváme marketingové nástroje, které pomáhají cílit reklamu na 
ty uživatele, co již Webovou stránku navštívili. Pokud si uživatel nepřeje být reklamou oslovován, lze 
personalizaci reklam webu vypnout na níže uvedených stránkách 

 Google: https://adssettings.google.com 

 Facebook: https://www.facebook.com. 

Více o těchto marketingových nástrojích naleznete na stránkách  

 Facebook: https://cs-cz.facebook.com/business/ads/dynamic-ads;  

 Google: https://support.google.com/google-ads/answer/2453998?hl=cs. 

 

Zásady cookies jsou platné od 25. 5. 2018  
Aktualizace srpen 2020 
 


