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JAK SE ZMĚNÍ POŽADAVKY NA COOKIES PO NOVELE ZEK?



COOKIES A PŘÍCHOD DOBY 
SOUHLASOVÉ
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Jak to v praxi vypadá



Jak to může vypadat v budoucnu
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Jak to může vypadat v budoucnu I.
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Co se na webu používá

• Cookies, ale také…

• Pixel tagy (Facebook pixel)

• Web beacons – skripty

• Fingerprinting

• Pluginy (sociální sítě, video)

• Sledování v aplikacích

6



Na co se to používá

• Fungování webu

‒ Nákupní košík, formuláře, …

‒ Interaktivní prvky – sociální sítě, video

• Bezpečnost

• Webová analytika a statistka – vyhodnocování návštěvnosti webu a chování 
uživatelů

• Cílená reklama – remarketing, práce s publiky (audiences)
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Současná právní úprava 

• Evropská směrnice ePrivacy vyžaduje opt-in (souhlas), pokud se neuplatní 
jedna ze dvou výjimek:

‒ jediným účelem cookie je přenos dat nebo

‒ cookie je nezbytně nutné k poskytnutí služby (např. funkcionalita objednávkového 
procesu)

• Česká právní úprava (§ 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích) ale zůstala u pouhého opt-outu (musím informovat a umožnit 
odmítnout) 

‒ dle ÚOOÚ stačí možnost vypnutí v prohlížeči

‒ Doporučení k zpracování cookies a obdobných prostředků sledování od 25. května 
2018 https://www.uoou.cz/cookies-a-gdpr/d-29966 (pouze draft, ale úřad na něj odkazuje)
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A co na to GDPR?

Na použití cookies zpravidla navazuje zpracování osobních údajů:

• Právní titul

• Informační povinnost

• Vztahy se třetími subjekty (zpracovatelé, správci, společní správci)

• Předávání osobních údajů mimo EU
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Dopady české právní úpravy

Zákon o elektronických 

komunikacích
GDPR

Technický přenos dat

Výjimka dle § 89 odst. 3 ZEK

Oprávněný zájem/Plnění smlouvy

Poskytování služby
(objednávkový proces)

Oprávněný zájem/Plnění smlouvy

Analytika 
(nedochází-li ke sdílení dat)

Opt-out Oprávněný zájem

Cílená reklama a další 

zpracování
Opt-out Souhlas

V ČR tedy zatím není dle ÚOOÚ třeba cookie 

lišta (stačí nastavení prohlížeče), ale může být 

potřeba GDPR CONSENT LIŠTA (je-li třeba souhlas 

sbírat)
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Co se změní?

Dosud (do 31.12.2021) Nově (od 1.1.2022)

OPT-OUT

uložení souborů do zařízení nebo získávání 

přístupů k informacím ze zařízení je možné, pokud 

je o tom uživatel informován a je mu poskytnuta 

možnost odmítnout takové zpracování

OPT-IN

uložení souborů do zařízení nebo získávání 

přístupů k informacím ze zařízení je možné, pokud 

uživatel předem udělí prokazatelný souhlas s 

rozsahem a účelem takového zpracování

Pasivita uživatele postačuje

cookies se používají do doby než je uživatel 

odmítne/vypne

Aktivita uživatele je vyžadována

Cookies je možné používat až v případě, že jejich 

použití uživatel odsouhlasí
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• Kvalitativní požadavky GDPR

‒ Svobodný, konkrétní, informovaný, jednoznačný

‒ Granularita souhlasu (pokyny WP29)

• Cookie lišta

‒ Nutné přepracovat z režimu opt-out na režim opt-in

‒ TCF v2.0 (např. CPEX)

‒ Pozor na cookie walls

Parametry souhlasu
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Ukázka správného nastavení
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• Nařízení ePrivacy

‒ Rada EU v únoru schválila návrh textu a mandát vyjednávat s EP

• Širší výjimky ze souhlasu oproti ZEK

‒ Cookies za účely zabezpečení, prevence podvodů, detekce chyb a nouzovými účely a pro 
účely kompatibilními s uvedenými účely

‒ Dále není souhlas vyžadován pro statistické účely nebo pro účely připojení nebo 
poskytování požadované služby

• Novela ZEK – pouze přechodné období do přijetí nařízení ePrivacy

Novela ZEK x nařízení ePrivacy
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Není to teorie I. – kontrola a cookies
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Není to teorie II. – ÚOOÚ a embed videa z 
YouTube
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Není to teorie III. – ÚOOÚ a Facebook přihlášení
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NOYB – tažení proti cookie lištám

- Cílem aktivity je zajištění jednoduché možnosti 

pro uživatele udělit/neudělit souhlas s používáním 

cookies

- Během roku by mělo být osloveno až 10 000 webů



JAK SE PŘIPRAVIT
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1. Identifikovat weby a aplikace, které provozujete

2. Identifikovat všechny cookies a další nástroje, které na webech a v 
aplikacích (dle bodu 1) používáte

3. Identifikovat si, jaké cookies a další nástroje (dle bodu 2) jsou pro Vás 
klíčové a chcete je používat i do budoucna

4. Kategorizovat důvody používání cookies a dalších nástrojů (např. měření 
návštěvnosti, webová analytika, remarketing apod.)

5. Identifikovat všechny subjekty, kterým jsou osobní údaje získané z cookies 
a dalších nástrojů předávány

Co je potřeba udělat v prvním kroku
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1. Vymezení rolí osob, kterým jsou osobní údaje z cookies předávány 
(správci/zpracovatelé) včetně předávání údajů mimo EU

2. Vymezení účelů cookies a následného zpracování osobních údajů

3. Výběr technického řešení pro získávání souhlasů s cookies

4. Příprava textací do cookies lišty

5. Implementace řešení a zahájení sběru souhlasů

Co bude následovat
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1. Poskytnutí metodické podpory a uspořádání workshopu

2. Provedení analýzy využívaných nástrojů

3. Právní pokrytí využívání cookies (stanovení účelů, rolí osob, předávání 
třetím stranám a mimo EHP)

4. Podpora při výběru vhodného nástroje a následné implementaci

5. Příprava textací cookie lišty

6. Příprava L2 informací ke cookies

Jak můžeme pomoci
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