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Cookies jsou krátké textové soubory, které vytváří webový server a ukládá je ve vašem počítači prostřednictvím internetového 

prohlížeče (Internet Explorer, Firefox, Chrome atd.). Slouží k tomu, aby později, když se vrátíte na stejný web, prohlížeč poslal 

uloženou cookies zpět a server, a ten tak získal všechny informace, které si u vás předtím uložil. 

K čemu slouží cookie? 

Cookies umožňují odlišit jednotlivé návštěvníky webových stránek a uložit si o nich konkrétní údaje. V praxi se to projevuje 

například tak, že máte předvyplněné přihlašovací jméno do formuláře. Váš prohlížeč si je totiž pamatuje z vaší minulé návštěvy). 

Cookies vám tedy šetří čas a usnadňují přizpůsobení stránek vašim potřebám. 

Cookies využívají také různé statistiky návštěvnosti webu a jiné měřící systémy, které si do cookies ukládají identifikátor návštěvníka, 

aktuální čas, odkud jste přišli, přes jaké klíčové slovo (např. po vyhledávání na Google). Tyto údaje pak na dalších stránkách načítají a 

doplňují, díky čemuž sledují uživatele. Z pohledu běžného návštěvníka o nic moc nejde, ale pro vlastníka stránek jde o důležitý zdroj 

informací, protože díky nim  

Typy cookie 

Existují dva typy cookies: 

Cookie první strany (= fiest party cookie) 

Cookies je uložena pomocí skriptu, který je spuštěn na doméně, 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 Analytice. 

Cookie třetí strany (=tirád part cookie) 

Cookie se ukládají pomocí skriptu natahovaného z jiné domény. Stejná cookies proto může načítat na různých místech internetu, a 

proto lze uživatele sledovat napříč doménami. Tento typ cookies používají různé systémy pro sledování historie navštívených stránek, 

což například umožňuje přesnější cílení reklamy.  
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