
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Husova knihovna Říčany, příspěvková organizace, IČO: 660 02 001, sídlo Masarykovo náměstí 83/1,
251 01, Říčany (dále „příspěvková organizace“) se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových
stránek https://knihovna.ricany.cz/ v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací (dále „Zákon o přístupnosti“) a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o
informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále „Zákon o IS“), který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102
ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací (dále „Směrnice“).

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu se Zákon o přístupnosti a Zákona o IS, a to z důvodu
nedostatečně přístupného obsahu nebo výjimek uvedených níže.

Odůvodnění částečného souladu

Nepřiměřená  zátěž:  tato  internetová  stránka  je  částečně  v souladu  s výše  uvedenými  předpisy
zejména z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu ust. § 7 Zákona o přístupnosti, která spočívá v obou
důvodech uvedených v ust. § 7 odst. 3 Zákona o přístupnosti,  tj.  s ohledem na velikost,  povahu a
zdroje příspěvkové organizace a s ohledem na odhadované náklady na úpravu internetových stránek,
které by byly zcela nepřiměřené. V této souvislosti příspěvková organizace učinila taková opatření,
aby se internetová stránka maximálně přiblížila požadovaným standardům při zohlednění nákladů,
velikosti, povahy a zdrojů příspěvkové organizace.

Nepřístupné oddíly/obsahy/funkce: redundantní odkazy, odkazy na pdf dokumenty.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne  23. září 2020 na základě následujících dokumentů: Zákon o
přístupnosti, Zákon o IS a Směrnice.

Vypracování  tohoto  prohlášení  zajistila  příspěvková  organizace  ve  spolupráci  se  společností
PIXMAN s.r.o., IČO: 482 08 337, se sídlem 8. listopadu 228/1a, Břevnov, 169 00 Praha 6, společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 220073.

Společnost  PIXMAN  s.r.o.  neodpovídá  za  zásah  do  obsahu  internetových  stránek  ze  strany
příspěvkové organizace,  ani  za případné jiné úpravy internetových stránek ze strany příspěvkové
organizace, které budou mít za následek, že tato internetová stránka nebude v souladu s prohlášením
o přístupnosti. Za takové zásahy odpovídá sama příspěvková organizace.

Společnost  PIXMAN  s.r.o.  se  při  tvorbě  internetových  stránek  vždy  řídila  pokyny  příspěvkové
organizace, což příspěvková organizace tímto potvrzuje.

Prohlášení bylo revidováno dne:

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti internetových stránek a informací na nich uvedených směrujte na
níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

vladimir.levicky@knihovna.ricany.cz  

Postupy pro prosazování práva

V  případě  neuspokojivé  odpovědi  na  oznámení  nebo  žádost  zaslanou  v  souladu  se  směrnicí
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

pristupnost@mvcr.cz
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