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1. Co jsou soubory Cookies?
Jako Cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje
malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači
uživatele jako krátký textový soubor. Při každé další návštěvě téhož serveru pak
prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Funkce cookies je definována v RFC 2965
(EN, https://www.ietf.org/rfc/rfc2965.txt).
1.1 Rozlišujeme dva typy cookies:
• Cookie první strany (= first party cookie)
Cookie je uložena pomocí skriptu, který běží na dané doméně (na té, kterou
vidíte v adresním řádku prohlížeče). Tyto cookies jsou považovány za
bezpečnější, lépe procházejí skrze různé firewally a přísněji nastavená
bezpečnostní pravidla některých prohlížečů (např. Safari). Toto řešení
využívá například měřící systém Google Analytics.
• Cookie třetí strany (=third part cookie)
Cookie je uložena pomocí skriptu, který je do webu natahován z jiné domény.
Stejnou cookie proto lze načítat na různých místech internetu a uživatele tím
sledovat napříč doménami. Toto řešení používají různé systémy pro sledování
historie navštívených stránek, což například umožňuje přesnější cílení
reklamy.
1.2 Informace o Cookies
Tato stránka používá cookies, aby mohla uchovávat informace ve vašem
počítači. Některé Cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek, jiné nám
pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky
používány. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím
cookies.
2. K čemu Cookies slouží?
Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používají se především k rozlišování
uživatelů a udržení kontextu. Poté, co se uživatel přihlásí, je jeho prohlížeči
šifrovaně zaslána cookie. Ta pak slouží k ověření autenticity uživatele u všech
dalších požadavků na stránky. Cookie je smazána v okamžiku, kdy se uživatel
odhlásí. K její ztrátě dojde také tehdy, pokud uživatel zavře svůj prohlížeč, nebo
když vyprší její platnost. Používáme je například k ukládání vašich nastavení
bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu
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návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich
dat. Umožňuje nám zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk
a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější.
Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
2.1 Je to bezpečné?
Naprosto. Cookie nemůže serveru poskytnout žádná data z vašeho pevného disku,
neprozradí mu emailovou adresu ani žádné jiné informace o uživateli prohlížeče.
Cookie sama je přenášena v rámci šifrovaného spojení a není ukládána na disk, takže
nikdo ji nemůže získat ani zachycením "po cestě", ani z Vašeho disku. Navíc, každá
cookie v sobě obsahuje čas svého vytvoření a je platná pouze po krátký čas po něm.
Poté se stává zcela nepoužitelnou.
3. Jak mít Cookies pod kontrolou?
Někteří lidé si ukládání souborů cookie nepřejí. To je důvod, proč webové
prohlížeče umožňují spravovat soubory cookie dle libosti. Ve webových prohlížečích
můžete nastavit pravidla pro soubory cookie jednotlivých webů, což vám poskytuje
lepší kontrolu nad svým soukromím. Můžete zakázat ukládání souborů cookie ze všech
webů kromě stránek, kterým důvěřujete. Cookies se ukládají na straně klienta
(uživatele) jako krátké textové soubory (např. pro Internet Explorer ve Windows XP
do adresáře "C:\Documents and Settings\Jméno uživatele\Cookies") a to pro každé
webové místo (website).
3.1 Google Chrome / Chromium
Například v nabídce Nástroje prohlížeče Google Chrome naleznete položku
Smazat údaje o prohlížení. Umožní vám vymazat soubory cookie a další data webů a
pluginů, včetně dat uložených do zařízení přehrávačem Adobe Flash Player (soubory
cookie přehrávače Flash). Další funkcí Chromu je anonymní režim. Anonymní režim
můžete použít, když chcete, aby vaše činnost na webu nebyla zaznamenána v historii
prohlížení a stahování. Soubory cookie vytvořené v anonymním režimu se po zavření
všech oken anonymního režimu vymažou. Ostatní prohlížeče obsahují také podobné
nastavení. Pro konkrétní dotazy kontaktujte svého správce IT. Více informací
získáte zde (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs).
3.2 Microsoft
Aplikace Internet Explorer poskytuje řadu různých způsobů řízení souborů
cookie, které jsou ukládány do počítače. Můžete zablokovat nebo povolit soubory
cookie nebo můžete vybrat konkrétní weby, z nichž budete soubory cookie přijímat.
Změna těchto nastavení neovlivní soubory cookie, které již jsou v počítači uložené.
Z tohoto důvodu budete možná chtít před provedením níže uvedeného postupu odstranit
soubory cookie, které již jsou v počítači uložené. Další informace získáte zde
(http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-vista/block-or-allow-cookies).
3.3 Mozilla
Cookies jsou na váš počítač ukládány webovými stránkami, které navštěvujete,
a obsahují informace jako je nastavení stránky či stav přihlášení. Pokud chcete
vymazat najednou historii prohlížení, cookies a dočasné soubory, přečtěte si článek
Vymazání nedávné historie zde (https://support.mozilla.org/cs/kb/Vymaz%C3%A1n%C3%AD
%20ned%C3%A1vn%C3%A9%20historie). Pokud chcete zakázat webovým stránkám ukládat
cookies na váš počítač, přečtěte si článek Blokování cookies zde
(https://support.mozilla.org/cs/kb/blokovani-cookies).
3.4 Opera
Některé weby vyžadují přijetí cookies jako předpoklad využití nabízených
služeb. Pokud chcete zajistit funkčnost webu, avšak nepřejete-li si uchovávat

cookies po ukončení relace, nastavte Operu tak, aby vždy při svém ukončení Opera
smazala všechny cookies. Chcete-li rozhodovat zvlášť o každé jednotlivé cookie
posílané Vašemu počítači, označte volbu "Dotazovat se před přijetím cookies". U
každé cookie pak bude zobrazen dialog s výběrem jak naložit s konkrétní cookie.
Více informací naleznete zde (http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html).
4. Sušenkový zákon
Podle směrnice Evropské unie (a tomu odpovídající novele zákona č. 468/2011
Sb.) musí www server poskytnout uživateli informaci o používání cookies a získat
uživatelův souhlas ještě před tím, než se cookie uloží do uživatelova počítače.
Výsledek je ten, že na podzim roku 2015 velké množství webů obtěžuje uživatele s
informačním pruhem o cookies, kterého se uživatel obvykle zbaví pouze tak, že
klikne na tlačítko potvrzující souhlas. Naštěstí ale Česká republika do zákona o
elektronických komunikacích (127/2005 Sb) do svých zákonů směrnici Evropské unie
neimplementovala, čili u nás neplatí přímý souhlas uživatelů s ukládáním cookies
(prior opt-in). Ten momentálně požaduje pouze Google u svého systému AdWords.
Nicméně pro provozovatele webových stránek v ČR platí jiné povinnosti:

•

Musí předem prokazatelně informovat o rozsahu a účelu zpracování dat na webu,
což se dá řešit v podmínkách používání webu.

•

Musí zároveň uživatelům dát možnost takové zpracování odmítnout (§ 89,
odstavec 3), neboli „opt-out cookies“.

