PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉHO OBSAHU NEMOCNICE ZNOJMO DLE ZÁKONA Č.
99/2019
STAV V SOULADU
Webová prezentace Nemocnice Znojmo, p.o. je vytvořena s ohledem na maximální přístupnost
obsahu. Splňuje požadavky dle par. 4 a 5 zákona 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.
Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní
prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v
relativních jednotkách. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení
prohlížeče). Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5, pomocí kaskádových stylů CSS
a JavaScriptu.
INFORMACE PREZENTOVANÉ V JINÝCH FORMÁTECH
Na našich webových 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 Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je
integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
Některé informace jsou dostupné v jiné než v hypertextové či textové podobě. Jedná se zejména
o soubory dokumentů, které jsou na webové prezentaci publikovány formou hypertextového
odkazu na soubor zpravidla ve formátu *.pdf. Přístupnost informací v těchto souborech je
podmíněna „klikem“ na daný hypertextový odkaz a užití vhodného prohlížeče daného souboru.
VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 30.09.2020
ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE
I přes veškerou naši snahu a vůli je však možné, že se na našich webových stránkách nějaká chyba
vyskytne. Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům
přístupnosti, budeme vám vděční, pokud nám závady nahlásíte na e-mailovou
adresu info@nemzn.cz, abychom mohli provést patřičné kroky k odstranění těchto nedostatků.
POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA, OSTATNÍ SDĚLENÍ
V případě, že je pro Vás obsah a text webové prezentace obtížně čitelný můžete si jej zvětšit
pomocí nástroje Vašeho prohlížeče. Obsah a text webové prezentace je responzivní, tj. přizpůsobí
se rozlišení Vašeho monitoru. V nejběžněji užívaných prohlížečích lze obsah a text zvětšovat a
zmenšovat taktéž za užití klávesových zkratek CTRL++ a CTRL+-; Zákon č. 99/2019 v celém jeho
znění najdete zde. V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v
souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva: Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu,
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21, e-mail: pristupnost@mvcr.cz

