
Kategorie Jména cookie Služba
Původce / vydavatel 

cookie Účel a technický popis Přínos pro službu / návštěvníka Rozsah zpracovávaných údajů Expirace cookie Zdrojová doména Hodnoty
Základní technické - 
nevypínatelné

cro_best_image_1, 
cro_best_image_2, 
cro_best_node_1, 
cro_best_node_2, 
cro_best_image_in_category_1, 
cro_best_image_in_category_2 Rozhlas ČRo

Sada cookies týkající se konkrétních 
formulářů. Cookie se vytvoří odesláním 
formuláře a jejím účelem je zabránit 
anonymním uživatelům hlasovat 
opakovaně. dodržení pravidel hlasování pouze technický zápis časový interval x hodin až dnů *.rozhlas.cz

has_js Rozhlas ČRo
Registruje, zda je v prohlížeči aktivní 
JavaScript či není. zajištění funkčnosti pouze technický zápis session *.rozhlas.cz 1

cro.api.time.divergence Rozhlas ČRo
Cookie, která řeší rozdíl času mezi 
serverem a klientem. zajištění funkčnosti pouze technický zápis 24 hodin *.rozhlas.cz 273

firefoxEmbedWarning irozhlas ČRo

Pokud návštěvník používá mobilní prohlížeč 
Firefox s ochranou proti sledování, tak se 
mu nezobrazují některá videa. Uživatele o 
tom informujeme, po zavření infookna se 
nastaví tato cookie, aby se to přiště už 
nezobrazovalo. informace pro uživatele pouze technický zápis 5 let irozhlas

fontsLoaded irozhlas ČRo
Informace o tom, že prohlížeč už má 
stažené fonty.

rychlejší zobrazení správného vzhledu 
webu pouze technický zápis 30 dní irozhlas

pool, pool1,... (ale obecně může 
být libovolné ID) irozhlas ČRo

Tato cookie si pamatuje, že jste už v dané 
anketě hlasovali. schování ankety, kde již uživatel hlasoval

Zapsaná informace, že proběhlo hlasování. Nesvazuje se s 
databází hlasování. 5 let irozhlas

mr_user mujrozhlas ČRo
Informace o tom, že jde o přihlášeného 
uživatele zajištění funkčnosti pouze technický zápis rok (nebo do odhlášení) mujrozhlas 1/0

SSESS* mujrozhlas ČRo
Cookie, která si pamatuje, že jste přihlášení 
a pamatuje si i vaši frontu audií.

podpora session přihlášeného uživatele, 
udržování fronty u nepřihlášeného 
uživatele Zapisování audio příspěvků do fronty pro přehrání. 24 dní (nebo do odhlášení) mujrozhlas

PHPSESSID radio.cz odběr zpráv ČRo
Cookie, která si pamatuje vaše přihlášení k 
newsletteru. zajištění funkčnosti pouze technický zápis session *.radio.cz

ASP.NET_SessionId, 
.ASPXAUTH web poplatků USYS Cookie, která si pamatuje vaše přihlášení. podpora session a přihlášeného uživatele pouze technický zápis session zis-ext.rozhlas.cz

font-size mujrozhlas ČRo
Informace o tom, že si uživatel přeje jinou 
než výchozí velikost textu. přizpůsobení vzhledu webových stránek Technický zápis s nastevním zobrazení stránky. rok mujrozhlas 0/1/2/3

theme mujrozhlas ČRo
Informace o tom, že si uživatel přeje jiný než 
výchozí režim zobrazení. přizpůsobení vzhledu webových stránek Technický zápis s nastevním zobrazení stránky. rok mujrozhlas contrast/dark/light

Drupal.visitor.playable_only mujrozhlas ČRo
Informace o tom, že nepřihlášený užvatel 
nechce vidět nepřehratelná audia. přizpůsobení vzhledu webových stránek Technický zápis s nastevním zobrazení stránky. Session mujrozhlas 1/0

hiddenPolls irozhlas ČRo
Cookie, díky které si pamatujeme, že jste si 
už zavřeli anketu.

uživatel si může vypnout zobrazení 
prvku, který ho nezajímá Technický zápis s nastevním zobrazení stránky. 5 let irozhlas

textSize irozhlas ČRo
Informace o tom, že si uživatel přeje jinou 
než výchozí velikost textu. přizpůsobení vzhledu webových stránek Technický zápis s nastevním zobrazení stránky. 60 dní irozhlas

inverseVersion irozhlas ČRo
Informace o tom, že si uživatel přeje noční 
režim. přizpůsobení vzhledu webových stránek Technický zápis s nastevním zobrazení stránky. 60 dní irozhlas

textVersion irozhlas ČRo
Informace o tom, že si uživatel přeje 
bezobrázkovou verzi webu. přizpůsobení vzhledu webových stránek Technický zápis s nastevním zobrazení stránky. 60 dní irozhlas

forceDesktop irozhlas ČRo
Informace o tom, že si uživatel na mobilu 
přeje desktopovou verzi webu. přizpůsobení vzhledu webových stránek Technický zápis s nastevním zobrazení stránky. 5 let irozhlas

irWidgetHP irozhlas ČRo
Nastavení kraje a senátního obvodu pro 
volební widgety irozhlas.cz. přizpůsobení webových stránek Technický zápis s nastevním zobrazení stránky. 30 dní irozhlas

language radio.cz web ČRo Uložení preferovaného jazyka uživatele. nastavené preferovaného jazyka Technický zápis s nastevním zobrazení stránky. 7 dní *.radio.cz

mujrozhlasSiteDimensions mujrozhlas (localstorage) ČRo
Udržuje informace o vybraných audiích v 
přehrávači při procházení webu.

Konzistence dat při funkci, kdy zapnutý 
přehrávač zůstává fungovat i při 
procházení webu Analytické údaje

mujRozhlasSessionCounter mujrozhlas (localstorage) ČRo
Cookie, díky které vám čas od času 
můžeme ukázat nové funkcionality webu.

Představení funkcionality, kterou možná 
nezná Personalizační údaje

mujRozhlasContextMenu mujrozhlas (localstorage) ČRo
Cookie, díky které víme, že už jsme vám 
ukázali návod k nové funkcionalitě.

Zabránění opakované zobrazování 
návodu Personalizační údaje 

mujRozhlasPromoBox mujrozhlas (localstorage) ČRo

Cookie, díky které víme, že už vy víte o 
našich Hrách a četbách z informačního 
banneru.

Zabráznění opakovného zobrazování 
proma na Hry a četba Technický zápis s nastevním zobrazení stránky.

Personalizační

userHashV2 mujrozhlas (localstorage) ČRo
Cookie, na základě které vám jsme schopni 
ukázat přesnější doporučená audia pro vás. Vidí lépe doporučovaný obsah Personalizační údaje

irozhlas_read_order irozhlas (localstorage) ČRo
Cookie, díky které si pamatujeme, které 
články už jste četli.

V sekci "ZPRÁVY, KTERÉ JSTE 
NEČETLI", nevidí co už četl Personalizační údaje

Analytické

__utma, __utmb, __utmc, __utmt, 
__utmv, __utmz, _dc_gtm, _ga, 
_gat, _gid Google Analytics Google

Sada cookies souvisejících s měřením 
návštěvnosti.

Uživatelé získávají atraktivnější obsah 
díky tomu, že tvůrci mohou sledovat 
úspěšnost jednotlivých pořadů

Využíváme demografické a zájmové přehledy, které nám 
poskytují anonymizované údaje o věku, pohlaví, lokaci a 
zájmech uživatelů. IP adresa je anonymizována. Dále 
shromažďujeme údaje pro remarketing s využitím služby 
Google Signals. Jedná se o údaje o přihlášených uživatelích k 
jejich účtu v prostředí Google, kteří umožnili přidružit informace 
o historii procházení obsahu v prohlížeči a aplikacích k jejich 
účtu a tyto údaje používat k zobrazování personalizovaných 
reklam a též slouží k vytváření agregovaných a 
anonymizovaných statistik. 30 sekund až 26 měsíců

http://zis-ext.rozhlas.cz


Kategorie Jména cookie Služba
Původce / vydavatel 

cookie Účel a technický popis Přínos pro službu / návštěvníka Rozsah zpracovávaných údajů Expirace cookie Zdrojová doména Hodnoty

Gdyn, __gfp_64b Netmonitor Gemius
Cookie, která slouží pro výzkumný projekt 
NetMonitor.

Uživatelé získávají atraktivnější obsah 
díky tomu, že tvůrci mohou sledovat 
úspěšnost jednotlivých pořadů

NetMonitor je rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je 
poskytnout informace o návštěvnosti internetu a 
sociodemografickém profilu jeho návštěvníků v České 
republice.
Metodika Netmonitor, která dokládá výše uvedené je přílohou č. 
13
http://www.cz.gemius.com/588.html 1668 dnů a 1000 dnů

MedianKit Median adMeter Median
Cookie, která slouží pro výzkumný projekt 
Median adMeter.

Uživatelé získávají atraktivnější obsah 
díky tomu, že tvůrci mohou sledovat 
úspěšnost jednotlivých pořadů Obsahuje uživatelelské ID po ukončení session se smaže

__io, __io_nav_state44045 , 
__io_d, __io_session_id IO Technologies IO Technologies

Sada cookies, díky které můžeme 
analyzovat návštěvníky v reálném čase.

Uživatelé získávají atraktivnější obsah 
díky tomu, že tvůrci mohou sledovat 
úspěšnost jednotlivých pořadů

Viz zásady ochrany osobních údajů provozovatele služby: https:
//iotechnologies.com/pp 15 minut, 30 minut, 1 rok

_cb, _chartbeat2, 
_v__chartbeat3, 
_cb_svref, _chartbeat4, 
_chartbeat5, _t_tests, 
_cb_ls,  _v__cb_cp, 
_superfly_lockout, 
_v__superfly_lockout Chartbeat Chartbeat

Sada cookies, díky které můžeme 
analyzovat návštěvníky v reálném čase.

Uživatelé získávají atraktivnější obsah 
díky tomu, že tvůrci mohou sledovat 
úspěšnost jednotlivých pořadů

Viz zásady ochrany osobních údajů provozovatele služby: 
https://chartbeat.com/privacy/ 1 minuta, 30 minut, 395 dní

_clck, _clsk, CLID, ANONCHK, 
MR, MUID, SM Clarity Microsoft

Cookies, díky kterým můžeme vyhodnotit 
nejen správné uspořádání webu pomocí tzv. 
heatmap.

Uživatelsky přívětivější a přístupnější 
web

Uživatelské ID, spojení zobrazených návštěv do jedné session 
atd - více viz https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/cookie-list. 
Služba pro tvorbu tzv. heatmap zaznamenává pohyb kurzoru 
po stránce, informace o použitém operačním systému, 
prohlížeči a strávený čas, vizte též https://learn.microsoft.
com/en-us/clarity/clarity-data viz dokumentace poskytovatele

mujrozhlasLiveStationTrackers mujrozhlas (localstorage) ČRo

Cookie, která nám pomáhá analyzovat 
popularitu živého vysílání v rámci jednoho 
dne.

Uživatelé získávají atraktivnější obsah 
díky tomu, že tvůrci mohou sledovat 
úspěšnost jednotlivých pořadů Analytické údaje

mujrozhlasLiveStationSessionTra
ckers mujrozhlas (localstorage) ČRo

Cookie, která nám pomáhá analyzovat 
popularitu živého vysílání.

Uživatelé získávají atraktivnější obsah 
díky tomu, že tvůrci mohou sledovat 
úspěšnost jednotlivých pořadů Analytické údaje

Marketingové

viz dokumentace poskytovatele Facebook Pixel Facebook
Cookies pro přesnější a úspornější cílení 
reklamy a obsahu ČRo

Revelantní a zajímavý obsah ČRo 
doručovaný na sociální síti Facebook a 
Instagram

Facebook pixel pracuje s uživateli, kteří mají na Facebooku svůj 
účet  a dali mu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. 
Český rozhlas na základě smlouvy o poskytování reklamních 
služeb na sociální síti Facebook využívá sociální sítě 
Facebooku k cílení reklamy za využití osobních údajů, které 
Facebook má k dispozici na základě souhlasu, který mu tito 
uživatelé poskytli. Český rozhlas s Facebookem žádné osobní 
údaje o svých uživatelích nesdílí. K cílení reklamy na uživatele 
Facebooku je využíváno pouze osobních údajů, které na 
základě souhlasu získal od těchto uživatelů přímo Facebook. 
Český rozhlas ve svém uživatelském účtu pouze nastavuje 
obecné sociodemografické údaje (publikum), které jsou pro 
Facebook určující. Výstupem pro Český rozhlas jsou analýzy 
návštěvnosti s uvedením obecných sociodemografických údajů. 
Souhlas s uložením cookies, které označují uživatele jako 
návštěvníka webových stránek Českého rozhlasu, pak získává 
Český rozhlas prostřednictvím transparentního informování.    
https://www.facebook.com/policy/cookies/ viz dokumentace poskytovatele

viz dokumentace poskytovatele
Google Marketing 
Platform doubleclick

Cookies pro přesnější a úspornější cílení 
reklamy a obsahu ČRo

Revelantní a zajímavý obsah ČRo 
doručovaný na spolupracujících online 
kanálech Viz předchozí zápis u Google v sekci analytické cookies viz dokumentace poskytovatele

viz dokumentace poskytovatele Sklik.cz sklik
Cookies pro přesnější a úspornější cílení 
reklamy a obsahu ČRo

Revelantní a zajímavý obsah ČRo 
doručovaný na spolupracujících online 
kanálech

Seznam.cz bude účely online reklamy využívá pouze taková 
data, která neidentifikují konkrétní fyzické osoby nebo 
prostřednictvím nichž není možné konkrétní fyzické osoby 
identifikovat. Pro účely behaviorálního cílení a retargetingu 
Sklik nevyužívá IP adresy uživatelů. https://www.seznam.
cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr/#data-
ktera-jsou-potrebna viz dokumentace poskytovatele

viz dokumentace poskytovatele Google Ads google Cookies pro reklamy v síti webů Google a YouTube 

Revelantní a zajímavý obsah ČRo 
doručovaný na spolupracujících online 
kanálech

Viz zásady ochrany osobních údajů provozovatele služby: 
https://policies.google.com/privacy viz dokumentace poskytovatele

Cookies originálního 
obsahu

viz dokumentace poskytovatele Twitter

twitter.com, platform.
twitter.com, 
syndication.twitter.
com

Cookies pro  zobrazování obsahu ze 
sociální sítě Twitter.

Relevantní obsah ze sociální sítě Twitter.
com na vybraných platformách ČRo

Viz zásady ochrany osobních údajů provozovatele služby: 
https://twitter.com/en/privacy viz dokumentace poskytovatele

viz dokumentace poskytovatele Soundcloud soundcoud.com Cookies pro vkládání audio obsahu. Přehrání audio obsahu od vydavatele
Viz zásady ochrany osobních údajů provozovatele služby: https:
//soundcloud.com/pages/cookies viz dokumentace poskytovatele

viz dokumentace poskytovatele Vimeo vimeo.com Cookies pro vkládání video obsahu. Přehrání video obsahu od vydavatele
Viz zásady ochrany osobních údajů provozovatele služby: https:
//vimeo.com/cookie_policy?vcid=32179 viz dokumentace poskytovatele

viz dokumentace poskytovatele Infogram infogram.com Cookies pro vkládání infografiky. Zobrazení infografiky v článku
Viz zásady ochrany osobních údajů provozovatele služby: https:
//infogram.com/privacy viz dokumentace poskytovatele

viz dokumentace poskytovatele Theta360
https://theta360.
com/en/

Cookies pro vkládání multimediálního 
obsahu. Přehrání video obsahu od vydavatele

Viz zásady ochrany osobních údajů provozovatele služby: 
https://theta360.com/en/privacypolicy/ viz dokumentace poskytovatele

viz dokumentace poskytovatele Bandcamp https://bandcamp.com/Cookies pro vkládání audio obsahu. Přehrání audio obsahu od vydavatele
Viz zásady ochrany osobních údajů provozovatele služby: 
https://bandcamp.com/privacy viz dokumentace poskytovatele

http://Sklik.cz
http://soundcoud.com
http://vimeo.com
http://infogram.com
https://theta360.com/en/
https://theta360.com/en/
https://bandcamp.com/
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cookie Účel a technický popis Přínos pro službu / návštěvníka Rozsah zpracovávaných údajů Expirace cookie Zdrojová doména Hodnoty

viz dokumentace poskytovatele Youtube www.youtube.com Cookies pro vkládání video obsahu. Přehrání video obsahu od vydavatele
Viz zásady ochrany osobních údajů provozovatele služby: 
https://policies.google.com/privacy viz dokumentace poskytovatele

http://www.youtube.com

