
Název cookie Typ a funkce Zdroj Doba uložení

SERVERID Funkční cookie - Zajišťuje, aby uživatel během konkrétního návštěvy/sezení používal tentýž server. Cookie nastavuje 
poskytovatel infrastruktury a jedná se funkční prvek.

Solidpixels Doba návštěvy

CMS-{ID}-FE Funkční cookie - Ukládá unikátní identifikátor pro danou návštěvu na webu Solidpixels Doba návštěvy

CMS-{ID}-FE-language Funkční cookie - Ukládá unikátní identifikátor pro zvolený jazyk webu Solidpixels 1 den

CMS-{ID}-FE-cookies_allow_ac Funkční cookie - Cookie ukládá nastavení souhlasu návštěvníka se sběrem analytických údajů o jeho pohybu na webu. Solidpixels 13 měsíců

CMS-{ID}-FE-cookies_allow_mc Funkční cookie - Cookie ukládá nastavení souhlasu návštěvníka se sběrem údajů pro marketingové účely. Solidpixels 13 měsíců

CMS-{ID}-FE-cookies_notification Funkční cookie - Ukládá informaci, zda byla již v minulosti potvrzena cookie lišta Solidpixels 13 měsíců

_ga Analytická cookie - Cookie slouží k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako 
identifikátoru. Je zahrnuta do každé žádosti o stránku na webu a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a 
kampaních pro analytické přehledy stránek.

Google 13 měsíců

_gat Analytická cookie - Soubor cookie _gat se používá k omezení požadavků na analytiku k omezení požadavků odesílaných z 
vašeho prohlížeče do služeb Google. Soubory cookie mají několik omezení, která mohou způsobit nadměrné vykazování 

Google 1 den

_gid Analytická cookie - Registruje jedinečný identifikátor, který se používá ke generování statistických údajů o tom, jak 
návštěvník web používá

Google 1 den

_fbp Marketingová cookie - Slouží k trasování návštěv napříč webovými stránkami Facebook 3 měsíce

_hjIncludedInSample Analytická cookie - Slouží k identifikaci návštěvníka během relace HotJar Doba návštěvy

_hjid Analytická cookie - Ukládá unikátní identifikátor návštěvníka webu. HotJar 1 rok

_dc_gtm_UA-* Analytická cookie - Uplatňuje se, pokud jsou Google Analytics vložené přes Google Tag Manager. Má stejnou funkci jako 
_gat.

Google Doba návštěvy

_gcl_au Marketingová cookie - Zjišťování reklamní efektivity v rámci webů, které uživatel navštěvuje Google Adsense 3 měsíce

NID Marketingová cookie - Ukládá jedinečný identifikátor, který identifikuje vracejícího se uživatele a je využito pro cílení 
reklamy

Google 6 měsíců

se-webform-session-tpeokom3i4bva2j0yom0u6627nf7mccff4gxg0r15z9zy6bvg97vsdq1l7izzgt4ai40tctjzmxj2329l06v2h80gqagi8z14uh1 www.zchlegal.cz 1 měsíc

_hjTLDTest Analytická cookie - Slouží k identifikaci návštěvníka během relace HotJar Doba návštěvy

__Secure-3PAPISID Vytváří profil zájmů návštěvníků webových stránek, aby se jim prostřednictvím přecílení zobrazovaly relevantní a 
personalizované reklamy.

Google 2 roky

SAPISID Reklamy Google Ads Soubory cookie Analytics poskytované službou Google Analytics. Google 2 roky

APISID Tyto cookies používá Google k zobrazování personalizovaných reklam na webech Google na základě nedávných 
vyhledávání a předchozích interakcí.

Google 2 roky

HSID Soubory cookie umožňují Googlu shromažďovat informace o uživatelích pro videa hostovaná na YouTube. Google 2 roky

__Secure-3PSID Cílový soubor cookie. Používá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení 
relevantní a personalizované reklamy Google.

Google 2 roky

__Secure-1PSID Cílový soubor cookie. Používá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení 
relevantní a personalizované reklamy Google.

Google 2 roky

SID Soubory cookie Analytics poskytované službou Google Analytics. Google 2 roky

SSID Soubory cookie Analytics poskytované službou Google Analytics. Google 2 roky

__Secure-3PSIDCC Cílový soubor cookie. Používá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení 
relevantní a personalizované reklamy Google.

Google 1 rok

SIDCC Soubory cookie Analytics poskytované službou Google Analytics. Google 1 rok

__Secure-1PAPISID Cílový soubor cookie. Používá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení 
relevantní a personalizované reklamy Google.

Google 2 roky

sb pro uložení podrobností o prohlížeči Facebook 2 roky

IDE Používá ho Google DoubleClick k registraci a hlášení akcí uživatele webu po zobrazení nebo kliknutí na některou z reklam 
inzerenta za účelem měření účinnosti reklamy a prezentace cílených reklam uživateli.

.doubleclick.net 1 rok

DV Soubory cookie Analytics poskytované službou Google Analytics. Google 1 den

CONSENT Soubory cookie Analytics poskytované službou Google Analytics. Google 2 roky

SEARCH_SAMESITE umožňují serverům zmírnit riziko útoků CSRF a úniku informací tvrzením, že konkrétní soubor cookie by měl být zasílán 
pouze s požadavky iniciovanými ze stejné registrovatelné domény.

Google 6 měsíců

datr Facebook cookie, který monitoruje podezřelé chování vašeho účtu na Facebooku, jako jsou neúspěšné pokusy o přihlášení 
nebo pokusy o vytvoření spamových účtů

Facebook 2 roky

_gat_UA-71630891-1  Toto je trvalý soubor cookie, který se používá k omezení rychlos  požadavků pro anonymní uživatele. Google 1 den

wd Facebook cookie, který monitoruje podezřelé chování vašeho účtu na Facebooku, jako jsou neúspěšné pokusy o přihlášení 
nebo pokusy o vytvoření spamových účtů

Facebook 1 týden

JSESSIONID Soubory cookie Analytics poskytované službou Google Analytics. Google relace
_se20session  Toto je obecný iden fikátor používaný k udržování proměnných. .zchlegal.cz 1 rok
li_gc Pro uložení uživatelských preferencí linkedin.com 1 rok

lang Pro uložení uživatelských preferencí ads.linkedin.com 1 rok

AnalyticsSyncHistory  Používá se ve spojení se synchronizací dat s analy ckou službou tře  strany. linkedin.com 2 roky
bcookie Používá ho sociální síťová služba Link kedIn ke sledování používání vestavěných služeb linkedin.com 2 roky
bscookie  Používá ho sociální síťová služba Link kedIn ke sledování používání vestavěných služeb. linkedin.com 2 roky
fr  Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky od tře  strany v reálném čase linkedin.com 3 měsíce
lidc Pro sledování používání vložených služeb. linkedin.com 1 den
pagead/landing Sleduje konverzní poměr mezi uživatelem a reklamními zákazy na webových stránkách – slouží optimalizovat relevanci 

reklam na webových stránkách.
googlesyndication.com Doba návštěvy

UserMatchHistory Zajišťuje bezpečnost návštěvníka tím, že zabraňuje padělání požadavků napříč stránkami. Tento soubor cookie je pro vás 
nezbytný

linkedin.com 1 rok

VISITOR_INFO1_LIVE Pokusí se odhadnout šířku zákazu uživatelů na stránkách s integrovanými videi You Tu be. youtube.com 179 dní
YSC Registruje jedinečné ID pro uchovávání statistik o videích od YouTube youtube.com Doba návštěvy

yt.innertube::nextId Registruje jedinečné ID pro uchovávání statistik o videích z You Tube být uživatelem tak, jak ho vidí. youtube.com stálý
yt.innertube::requests Registruje jedinečný identifikátor k uchování přehledu o tom, jaká videa na YouTube byla shlédnuta youtube.com stálý
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY Ukládá preference přehrávače videa uživatele youtube.com stálý

yt-remote-cast-available Ukládá preference přehrávače videa uživatele youtube.com Doba návštěvy

yt-remote-cast-installed Ukládá preference přehrávače videa uživatele youtube.com Doba návštěvy

yt-remote-connected-devices Ukládá preference přehrávače videa uživatele youtube.com Doba návštěvy

yt-remote-device-id Ukládá preference přehrávače videa uživatele youtube.com Doba návštěvy

yt-remote-fast-check-period Ukládá preference přehrávače videa uživatele youtube.com Doba návštěvy

yt-remote-session-app Ukládá preference přehrávače videa uživatele youtube.com Doba návštěvy

yt-remote-session-name Ukládá preference přehrávače videa uživatele youtube.com Doba návštěvy

CMS-1938419f-FE Funkční cookie - Ukládá unikátní identifikátor pro danou návštěvu na webu zchlegal.cz Doba návštěvy
CMS-1938419f-FE-language Funkční cookie - Ukládá unikátní identifikátor pro zvolený jazyk webu zchlegal.cz Doba návštěvy
usida Marketingová cookie - Slouží k trasování návštěv napříč webovými stránkami .facebook.com Doba návštěvy
AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeO
rg

Soubor cookie identifikátoru prohlížeče k jedinečné identifikaci zařízení přistupujících k LinkedIn za účelem zjištění zneužití 
na platformě

.linkedin.com 1 měsíc

bcookie Soubor cookie identifikátoru prohlížeče k jedinečné identifikaci zařízení přistupujících k LinkedIn za účelem zjištění zneužití 
na platformě

.linkedin.com 1 rok

DSID Pro uložení uživatelských preferencí .doubleclick.net 1 týden

OTZ Cookie třetí strany (Google) www.google.com 1 měsíc
lidc  Pro usnadnění výběru datového centra .linkedin.com 1 den
se-webform-session-9ptd397mry448kq6w5wcx2llwu2aez90t6wdgn8e9vve7qaszch0ww3sgutpvmztrv5o4od0ro1g732w0fnms2j2yrbjhws96yqm www.zchlegal.cz 1 týden
CMS-1938419f-FE-cookies_notification Funkční cookie - Ukládá informaci, zda byla již v minulosti potvrzena cookie lišta www.zchlegal.cz Doba návštěvy
S Session Doba návštěvy
_hjTLDTest Uložit soubor cookie _hjTLDTest pro různé alternativy podřetězců URL .smartemailing.cz Doba návštěvy
_dc_gtm_UA-71630891-1 Analytická cookie - Uplatňuje se, pokud jsou Google Analytics vložené přes Google Tag Manager. Má stejnou funkci jako _gat..zchlegal.cz 1 den
CMS-1938419f-FE-cookies_allow_mc Funkční cookie - Cookie ukládá nastavení souhlasu návštěvníka se sběrem údajů pro marketingové účely. www.zchlegal.cz Doba návštěvy
se-webform-session-thjf49pwk3k9y0u9o1odrk0n6an0l5b4mtzv6mocydrlouxyf74o1cw1tb1gadvkrqf5o32t2k8otc8kn2okt4dlqubj27nv9lul www.zchlegal.cz Doba návštěvy


