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Novela zákona o elektronických komunikacích – jste 
připraveni na nová pravidla? 

Novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 

o elektronických komunikacích“) přináší od 1. ledna 2022 celou řadu změn. Ty se dotknou jak 

provozovatelů webových stránek či mobilních aplikací, tak i subjektů využívajících telemarketing. 

Cookies 

1. Co jsou soubory cookies? 

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do zařízení uživatele. Z tohoto zařízení se 

pak odešlou zpět na stranu, kde vznikly, ale mohou směřovat i k dalším stranám, a to povětšinou pro 

marketingové účely. Soubory cookies tak mají různé způsoby využití, např. zajišťují technický provoz 

webové stránky, jejich pomocí lze uložit preference uživatele, měřit návštěvnost webových stránek či 

sledovat, jak se uživatelé na webových stránkách chovají. 

Soubory cookies se zpravidla dělí na nezbytné, funkční, analytické a marketingové; popř. na cookies 

první strany a třetích stran – podle toho, zdali je do zařízení uživatele ukládá přímo webová stránka, na 

které se uživatel pohybuje, nebo webová stránka cizí. 

2. Dosavadní právní úprava cookies 

Dosavadní právní úprava cookies byla založena na principu opt-out. V tomto režimu musí být uživatelé 

informováni o používání cookies a musí jim být dána možnost použití cookies odmítnout. Uživatelé jsou 

zpravidla informováni pomocí tzv. cookies banneru (který může mít podobu lišty či okna). Dle původní 

právní úpravy (platné do 31. prosince 2021) tak mohly být cookies používány, dokud jejich použití uživatel 

neodmítl.  

3. Nová právní úprava cookies 

Novela Zákona o elektronických komunikacích mění dosavadní právní úpravu cookies přechodem na 

princip opt-in. Použití cookies je tak možné pouze v případě, pokud k tomu uživatel udělí prokazatelný 

souhlas. Tato úprava se týká všech cookies kromě těch, které jsou nezbytné k provozu webových stránek 

(tzv. technické cookies). Nezbytné cookies lze ukládat i před udělením souhlasu nebo bez něj.  

Souhlas uživatele s použitím cookies musí odpovídat požadavkům stanoveným nařízením GDPR. Musí 

tedy být: 

▪ svobodný, 

▪ konkrétní,  

▪ informovaný, 

▪ jednoznačný. 

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů ve svých pokynech č. 5/2020 týkajících se souhlasu připouští 

možnost získat souhlas prostřednictvím nastavení prohlížeče uživatelů. Avšak i takto získaný souhlas 

musí odpovídat požadavkům GDPR. Uživatel musí mít možnost souhlas jednoduchým způsobem 

odmítnout nebo odvolat. Takové odmítnutí nebo odvolání pro něj však nesmí znamenat újmu (např. 
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nezobrazení webových stránek). Rovněž musí být uživatel informován o povaze zpracovávaných údajů, 

účelech zpracování a o svých právech.  

4. Jak nastavit používání cookies v souladu s novou právní úpravou?  

I podle nové právní úpravy mohou být uživatelé webových stránek informováni o použití cookies 

prostřednictvím tzv. cookies banneru (v podobě lišty či okna). Uživatel však musí udělit souhlas pro 

každý druh cookies zvlášť (tzn. zvlášť pro cookies analytické, zvlášť pro marketingové atd.).  

Rovněž je třeba dbát na správné rozlišení cookies, aby nebyly za nezbytné označeny ty, které 

nezbytnými být nemohou. Doporučujeme proto zkontrolovat, jaké cookies používáte a jak je s nimi 

později nakládáno, a následně je rozřadit do příslušné skupiny.  

5. Jakých nejčastějších chyb se při úpravách cookies vyvarovat?  

Provozovatelé webových stránek mnohdy využívají tzv. cookies wall, tj. okno, které blokuje uživateli další 

přístup k webové stránce, dokud uživatel neudělí souhlas s použitím cookies. Takto vynucený souhlas 

uživatele nemůže být považován za svobodný a neodpovídá požadavkům GDPR. 

Další chyby, jichž se provozovatelé webových stránek dopouštějí, bývají např. předem zaškrtnuté tlačítko 

vyjadřující souhlas uživatele s používáním cookies či těžko dohledatelné políčko k odmítnutí cookies. 

Závěrem dodáváme, že není možné použít ani řešení, kdy je souhlas dovozován z toho, že uživatel 

setrvá na webových stránkách (a tomto postupu je informován). 

Telemarketing 

1. Dosavadní právní úprava telemarketingu 

Stejně jako právní úprava cookies, i právní úprava telemarketingu byla dříve založena na principu opt-out. 

Do 31. prosince 2021 tak bylo možné kontaktovat účastníky uvedené ve veřejném seznamu (např. 

telefonním seznamu), kteří u svých údajů nemají uvedeno, že si nepřejí být pro účely marketingu 

kontaktováni.  

2. Nová právní úprava telemarketingu 

Novela Zákona o elektronických komunikacích mění úpravu telemarketingu stejně jako v případě cookies, 

tedy přechodem na režim opt-in. 

V důsledku této změny je nově možné kontaktovat pouze takové účastníky veřejného seznamu, kteří dali 

svůj výslovný souhlas s kontaktováním za účelem marketingu. 

Novela rovněž přináší také pravidlo, dle kterého je i náhodné generování telefonních čísel považováno za 

tvorbu účastnického seznamu. Z tohoto důvodu nebude možné kontaktovat osoby s marketingovými 

hovory ani prostřednictvím náhodného generování telefonních čísel. 

Výše uvedená pravidla se vztahují pouze na telefonní marketingové hovory. Co se týče zasílání 

obchodních sdělení prostřednictvím e-mailové adresy, kterou fyzická nebo právnická osoba získala od 

svého zákazníka v souvislosti s prodejem výrobků či služeb, pak zasílání obchodních sdělení na takto 

získanou e-mailovou adresu je možné i nadále. Zákazník musí mít nicméně možnost zasílání dalších 

obchodních sdělení jednoduše odmítnout.  
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3. Sankce za nepřizpůsobení se novele 

V případě porušení pravidel stanovených Zákonem o elektronických komunikacích či nařízením GDPR 

hrozí sankce ze strany Českého telekomunikačního úřadu či Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to ve 

formě: 

▪ pokuty až do výše 50 milionů korun nebo 10 % z čistého obratu pachatele přestupku za poslední 
ukončení účetní období (v případě spáchání přestupku dle Zákona o elektronických komunikacích),  

▪ pokuty až do výše 20 milionů eur nebo 4 % celkového ročního obratu celosvětově za předchozí 
finanční rok (v případě porušení nařízení GDPR). 

 

V případě dotazů či nejasností se obraťte na náš právní tým. Rádi vám budeme nápomocni.

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru 

bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice 

a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve 

vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu průběžných změn 

v legislativní oblasti mohou být některé informace po zveřejnění 

v newsletteru předmětem dalšího vývoje a změn. Za tyto změny 

nenese společnost Accace odpovědnost a nezodpovídá tedy 

ani za možné vzniklé škody a možná rizika vyvolaná změnou 

stávající legislativy. 

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 
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O Accace  

Společnost Accace byla založena v roce 2006 v Bratislavě a hned o rok později vznikla kancelář v 

Praze, následována pobočkami v Brně a Ostravě. Od té doby jsme si na českém trhu vybudovali pozici 

významného poskytovatele poradenských a BPO služeb. Zaměstnáváme téměř 270 profesionálů a 

staráme se o více než 500 klientů různých velikostí, od lokálních podniků až po velké mezinárodní 

korporace. V rámci skupiny Accace máme již přes 600 odborníků, kteří poskytují komplexní služby více 

než 2 000 zákazníků. 

O Accace Circle 

Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení profesionálních 

poradců a poskytovatelů BPO služeb. Spojuje nás zápal pro věc a důraz na špičkovou kvalitu 

poskytovaných služeb. Globální zastoupení máme téměř ve 40 zemích a sdružujeme přes 2 000 

profesionálů. Naše klientela čítá více než 10 000 zákazníků z různých oborů, převážně středně velkých 

firem a mezinárodních společnosti z žebříčku Fortune 500. Měsíčně zpracováváme zhruba 170 000 

výplatních pásek. 

Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz a www.circle.accace.com.  
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Kontakt  

Karel Ryšavý 

Legal Partner 

E-mail: karel.rysavy@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

Marie Švarcová 

Junior Associate 

E-mail: marie.svarcova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 
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