
ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES 

Webové stránky Úřadu Národní rozpočtové rady (dále jen „Stránky“), se sídlem Holečkova 103/31, 
Praha 5, 15000, IČO: 05553539 (dále jen „ÚNRR“), používají cookies. Více informací o cookies a 
způsobu jejich správy najdete níže. 

Používáním našich Stránek souhlasíte s podmínkami používání cookies. Pokud s používáním cookies 
nesouhlasíte, zakažte je podle pokynů uvedených v těchto zásadách používání cookies níže. 

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo 
jiného zařízení ukládají při návštěvě Stránek. Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání 
identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete 
na Stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat poskytování informací. 

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty informace, které nejlépe odpovídají Vašim 
potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Stránek a díky 
jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší. 

Soubory cookies zejména: 
• slouží k efektivní navigaci na Stránkách, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně 

k vylepšení uživatelského dojmu ze Stránek; 
• umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Stránky nebo zda je novým 

návštěvníkem; 
• napomáhají zobrazovat na Stránkách reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele. 

ÚNRR soubory cookies používá v případě, že navštívíte Stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení 
obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení. 

Na našich Stránkách používáme dva základní druhy souborů cookies: 
• relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookies 

Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro 
řádnou funkčnost Stránek či přidružených aplikací nezbytné; 

• permanentní cookie (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější 
a pohodlnější orientaci na našich Stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto 
cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období 
závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun 
informací na internetový server při každé návštěvě Stránek. 

Z pohledu účelu využívají Stránky: 
• nezbytně nutné (esenciální) cookies, které jsou zapotřebí k provozu Stránek. Tyto cookies 

neshromažďují informace o uživatelích, které by bylo možné použít k marketingovým účelům 
nebo k zapamatování toho, jaké stránky uživatelé na v prostředí internetu navštěvovali; 

• výkonnostní/statistické cookies se používají ke zlepšení fungování Stránek. Tyto cookies 
shromažďují informace o tom, jak návštěvníci Stránek používají, např. na které stránky 
návštěvníci chodí nejčastěji. Výkonnostní cookies dovolují zaznamenávat a počítat počet 
návštěvníků stránek, což umožňuje sledovat, jakým způsobem návštěvníci 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 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; 

• cílené a reklamní (profilovací) cookies se používají ke sledování preferencí a za účelem 
zasílání reklamních zpráv v souladu s těmito preferencemi.  
 
 



Povolení a odmítnutí souborů cookies a jiných obdobných technologií 

Souhlas s reklamními cookies můžete vyjádřit prostřednictvím banneru anebo rovněž prostřednictvím 
nastavení webového prohlížeče. 

Cookies můžete zakázat aktivováním nastavení v prohlížeči, které umožňuje odmítnout používání 
všech nebo jen vybraných cookies. Pokud však použijete nastavení prohlížeče tak, že vypnete všechny 
cookies (včetně esenciálních cookies), nemusí se Vám podařit získat přístup na Stránky nebo 
do některých jejích částí. 

Zakázáním cookies či souborů cookie se cookie z webového prohlížeče neodstraní. Cookie budete 
muset odstranit ve Vašem webovém prohlížeči. 

Pokud chcete nastavení cookies změnit, použijte nabídku „Možnosti“ nebo „Předvolby“ ve Vašem 
webovém v prohlížeči, případně spusťte „Nápovědu“, kde najdete další informace. 

Pokud se o nastaveních cookies ve Vámi používaném webovém prohlížeči chcete dozvědět více, 
klikněte na následující odkazy: 

Chrome   / Firefox / Explorer / Opera / Safari / Microsoft Edge 

Stránky využívají zejména tyto cookies: 

Technický název Vydavatel Účel o popis cookies Druh / Expirace 

CONSENT Google.com Nastavení jazyka webové 
stránky. 

permanentní 
(20 let) 

Ga Google Analytics Slouží k rozlišování uživatelů 
webových stránek přidělením 
náhodně generovaného čísla. 

permanentní (24 
měsíců) 

Gat  Google Analytics Slouží k vyhodnocení 
požadavků na webové stránce. 

relační 

Gid Google Analytics Slouží k identifikaci 
návštěvníka. 

24 hodin 

HSID 

google.com 
a google.cz 
(Google 
AdWords) 

Tyto cookies používají sociální 
sítě k tomu, aby vám umožnily 
sdílet některou z našich stránek 
s vaší sítí – nic však nebude 
sdíleno bez vašeho výslovného 
požadavku. 

permanentní  
(24 měsíců) 

HPSESSID  Technické cookies vyžadované 
pro fungování webové stránky. 

relační 

Pll-language  Správa jazykových preferencí. permanentní (12 
měsíců) 

SameSite google.com 
a google.cz 
(Google 
AdWords) 

Správa sdílení cookies. 
Hlavním cílem je zmírnit 
riziko úniku informací a 
zvýšení zabezpečení. 

 

Sessid   Obsahuje odkaz na relaci 
uloženou na webovém serveru. 
V prohlížeči uživatele nejsou 
uloženy žádné informace a 

relační  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
https://support.mozilla.org/cs/kb/rozsirena-ochrana-proti-sledovani-ve-firefoxu-pro-?redirectlocale=cs&redirectslug=povoleni-zakazani-cookies
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
https://docs.microsoft.com/cs-cz/mem/configmgr/compliance/deploy-use/browser-profiles


tento soubor cookie může 
používat pouze aktuální 
webová stránka. 

SID, SSID, 
SAPISID, HSID, 
APISID, SAPISID 

google.com 
a google.cz 
(Google 
AdWords) 

Přizpůsobení zobrazení, 
ukládání předvoleb 
návštěvníka. 

permanentní  
(24 měsíců) 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam nalezne uživatel prostřednictvím webových 
prohlížečů v položce Nástroje / Nastavení. 

Vyžití cookies můžeme v závislosti na dostupných technologiích a za účelem zlepšování uživatelského 
komfortu a informovanosti měnit, proto si prosím v případě zájmu toto poučení čas od času opět 
pročtěte. 

Pro další informace o zpracování osobních údajů ÚNRR navštivte prosím naše Zásady zpracování 
osobních údajů. 
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