
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI 

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých 
internetových stránek ddmezibori.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti 
internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který 
provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti 
webových stránek a mobilních aplikací. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku ddmezibori.cz. 

Stav souladu 

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG2.1 z 
důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže. 

Přístupnost obsahu 

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, 
XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které 
webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. 
Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma 
stáhnout prohlížeče (např. Adobe Acrobat). V některých webových prohlížečích je integrována 
aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů. 

Některé soubory mohou být upraveny kompresním programem do formátu ZIP. Před otevřením 
takového souboru je třeba nejprve soubor „rozbalit“. V prostředí internetu je k dispozici mnoho 
programů dostupných zdarma, které lze k tomuto účelu využít. S největší pravděpodobností ale již 
budete mít na svém počítači podobný program nainstalovaný. 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 7. ledna 2020. 

Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto 
zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility 
Guidelines – WCAG 2.1. 

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým správcem 
těchto internetových stránek Michalem Vostárkem, K Loučkám 1379, Litvínov. Pro vypracování 
prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 
301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – 
WCAG 2.1. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Trvale pracujeme na tom, aby webové stránky ddmezibori.cz byly nepřetržitě přístupné všem 
uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a 
stabilita). Přesto mohou existovat problémy, o nichž zatím nevíme. Pokud se s takovým problémem 
setkáte, neváhejte se na nás prosím obrátit. Všechny Vaše náměty, postřehy i připomínky rádi 
zpracujeme na telefonním čísle +420 476 748 218 nebo adrese: 



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace 
Okružní 104 
Meziboří  
43513 

Postupy pro prosazování práva 

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či 
neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek 
nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva: 

Ministerstvo vnitra 
odbor eGovernmentu 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21 Praha 4 
e-mail: pristupnost@mvcr.cz  


