
Od nového roku cookies už jen se souhlasem uživatele 
 

Schválená novela zákona o elektronických komunikacích dopadne na
každého, kdo provozuje webovou stránku nebo mobilní aplikaci. Novela se
rovněž dotýká telemarketingu.

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích. Jejím obsahem je především harmonizace
české právní úpravy s evropským kodexem elektronických komunikací
a změna režimu zpracování uživatelských dat a souborů cookies. 

Soubory cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které navštívené internetové
stránky odesílají a ukládají do uživatelova koncového zařízení. Slouží mimo
jiné k zajištění technického fungování webové stránky a k identifikaci
zařízení uživatele. S jejich využitím tak např. i při další návštěvě zůstane
zachováno zboží přidané do nákupního košíku nebo předchozí nastavení
ze strany uživatele. Cookies se využívají též pro reklamní, statistické
a analytické účely.Cookies představují tzv. síťové identifikátory a je s nimi
nakládáno jako s osobními údaji. 

Stávající úprava používání cookies

Stávající právní úprava je obsažena primárně v § 89 odst. 3 z.
o elektronických komunikacích. Podle aktuálního znění uvedeného zákona
je provozovatel webové stránky povinen (a) uživatele předem informovat
o rozsahu a účelu zpracování souborů cookies, které ukládá na jeho
zařízení nebo ke kterým přistupuje prostřednictvím sítě internet,
a současně (b) umožnit uživateli odmítnout takové zpracování dat.
Uvedené povinnosti jsou zpravidla plněny pomocí vyskakovacích oken
nebo lišt umístěných ve spodní části webové stránky. Tento režim se
označuje jako tzv. režim opt-out.Pro úplnost uvádíme, že uvedené
povinnosti neplatí pro tzv. technické cookies nezbytné pro provoz samotné
webové stránky nebo správné poskytnutí uživatelem vyžádané služby. 

Nová úprava používání cookies 

Schválená novela, která bude po podpisu prezidenta účinná od 1. 1. 2022,
opouští režim opt-out. Nově bude vždy zapotřebí získat předchozí aktivní
souhlas uživatelů s používáním cookies. Pasivita uživatele (neodmítnutí
cookies) už nebude dostačující. Tento režim se označuje jako tzv. režim
opt-in. Souhlas s používáním cookies přitom musí splňovat veškeré

https://www.randalegal.com/


podmínky stanovené GDPR. Technické cookies bude nadále možné
využívat i bez souhlasu uživatele. Nastíněná změna režimu využívání
cookies dopadá na všechny, kteří provozují webové stránky a mobilní
aplikace a využívají nástroje pro sledování návštěvnosti či cílení reklam.
Vždy je třeba posoudit, kdy je pro užívání souborů cookies nezbytné získat
aktivní souhlas uživatele a kdy nikoliv. V souvislosti s touto změnou je
nutné věnovat pozornost specifickému nastavení ukládání dat a zajistit
soulad s novou právní úpravou. Implementace nového režimu využívání
cookies přitom může představovat významný zásah do fungování
existujících webových stránek. 

Telemarketing 

Novela zavádí režim opt-in rovněž pro telemarketing. Podle nové právní
úpravy bude možné telefonicky marketingově oslovovat pouze ty osoby,
které s tím vyslovily předchozí souhlas. Ten bude zaznamenán ve veřejném
účastnickém seznamu.

Mgr. Matyáš Kužela 
matyas.kuzela (at) actlegal-rhl.com

Mgr. Karolína Rösler 
karolina.rosler(at)actlegal-rhl.com

 

Newsletter společnosti act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. informuje obecně o vybraných legislativních změnách, judikatuře

a právních problémech. Informace předkládané v newsletteru mají pouze informativní povahu a nepředstavují úplný přehled změn v legislativě,

judikatuře či právní praxi. Do newsletteru jsou zařazovány informace, které naše advokátní kancelář vybírá dle vlastního uvážení s ohledem na

zajímavost či praktickou využitelnost informací pro adresáty newsletteru. Aplikovatelnost v newsletteru publikovaných informací na specifické

případy je závislá na konkrétních okolnostech. Tento newsletter nepředstavuje právní radu a act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s. r. o.

neodpovídá za aplikaci závěrů či skutečností uvedených v newsletteru na jakýkoli právní případ.
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