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Co jsou to cookies

● Krátké textové soubory, které si ukládá webový server ve vašem počítači 
do prohlížeče, které slouží k tomu, aby až se vrátíte na stránku, server 
rychle získal všechny informace, které si předtím uložil.



„Cookies jsou dobré“

● Nemusíme se přihlašovat pokaždé, když přijdete na stránku.

● E-shop si pamatuje, co jste si přidali do košíku, i když se vrátíte 
na stránku.

● Na webu se vám vyplní do formuláře vaše jméno, které jste 
zadávali už jinde na webu, abyste to nemuseli dělat znovu.

● Cookies šetří čas a usnadňují přizpůsobení stránek vašim 
potřebám. 



„Cookies přežiju“

● Majitel webu ví, odkud jsem přišel, z jakých stránek, 
kampaně, reklamy.

● Provozovatel může sledovat, kam klikám na webu, které 
podstránky procházím a pomocí toho měnit svůj web.



„Cookies mě špehují“

● Cookies třetích stran sledují, na jakých všech webech se 
pohybujete, aby vám mohl na své platformě doručit 
vhodnou reklamu.

● Zjištění, za kolik jste si objednali v různých e-shopech.



2021 vs. 2022

● 9/2021: Novela zákona o elektronických komunikacích

● Opt-out -> opt-in

● Nelze mít předvyplněný souhlas, návštěvník musí dát



Co je to cookies lišta

● „Boxík“ na webu, který vás informuje o tom, že web používá soubory cookies.



Změny pro běžného uživatele

● Možnost nepovolit uložení cookies a nezanechávat po sobě 
digitální stopu

● Více klikání, někdy agresivní lišty zabírající většinu plochy 
stránky

● Přehled o tom, kdo si co o vás ukládá



Změny pro marketéra

● Méně dat o návštěvnících, jejich chování, nákupech…

● Omezení možnosti cílit na zájmy uživatelů, demografii, remarketing a další cílení založené na 
uživatelských datech  

● Nepřesné výsledky – změřené údaje neodpovídají skutečnosti

● Pobláznění kampaní – kampaň si myslí, že je konec světa a začne šílet



1. bitva: Majitelé webů vs. uživatelé

● Je třeba maximalizovat úspěšnost získávání souhlasu s cookies



1. bitva: Majitelé webů vs. uživatelé

● Ne všichni nařízení dodržují a získávají tak konkurenční výhodu…









Co dále majitelé webů zkoušejí na uživatele

● Předem odsouhlasené všechny typy cookies.

● Nemožnost nesouhlasit, aby si uživatel mohl 
prohlédnout web.

● Nabídnutí přijmout vše, ale absence odmítnout vše.

● …



Odveta uživatelů za nekalé praktiky



2. bitva: Marketéři vs. jejich pohodlí

● Začít si ukládat data k sobě, zpracovávat, 
vizualizovat a modelovat.



3. bitva: Google proti ostatním korporacím

● FLoC (Federated Learning of Cohorts) od Googlu
○ Uživatele řadíme do větší skupiny, údaje se ukládají do 

prohlížeče, ven se dostane jen ID kohorty (skupiny lidí).
○ Neodpovídá GDPR.



Aktuální zpráva z bitvy

● EU i některé firmy chtějí, aby byly 
cookies úplně zrušeny, nebo přestaly 
používat.

● Testuje se FLoC, hledají se další 
technická řešení, která by neodporovala 
GDPR.

● Plánuje se zákaz cookies třetích stran, 
nyní ke konci roku 2023.



Možná mírová dohoda na stole: Consent mode a AI

● Consent mode – předání informace o souhlasu

● Umělá inteligence, která dopočítá chybějící údaje, splněné cíle
○ Učí se na datech, pro kterých souhlas máte a odhaduje ty, které vám chybí.



Budoucnost

● Vymyšlení nové technologie, která nahradí cookies.

● Marketéři začnou řešit nejen to, co uživatelům komunikovat, ale i jak se k nim dostat, kde 
se pohybují. Vrácení se k dřívějším cílením na témata, klíčová slova, seznamy webů.

● Zdokonalení umělé inteligence, která dokáže (docela) přesně dopočítat chybějící data.

● Mnohem větší důraz na vlastní data, 
vyhodnocení a statistiky.



josef@vceliste.cz
facebook.com/vceliste
twitter.com/vceliste
vceliste.cz/blog
vceliste.cz/publikujeme

Zůstaňme v kontaktu :)
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