
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI INTERNETOVÝCH STRÁNEK 
 

ODDÍL 1 
 
OBEC MRLÍNEK se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy 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 zákonech ve znění 
pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. Toto prohlášení 
o přístupnosti se vztahuje na zpřístupnění webové stránky www.mrlinek.eu v omezeném rozsahu z důvodu 
nepřiměřené zátěže. 
 

Struktura informací 
 

Struktura informací na webových stránkách byly vytvořena podle specifikace W3C a vizuálně naformátována 
kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných 
uživatelů. Dodržování výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině 
používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení. 
 

Přístupnost obsahu 
 

Na internetových stánkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátů 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. Formát 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 integrovaná aplikace, která slouží k prohlížení výše uvedených formátů 
dokumentů. 
 

Stav souladu 
 

Tyto internetové stránky (www.mrlinek.eu) jsou v částečném 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 z důvodů nepřiměřené zátěže. 
Webové stránky poskytovatele (webnode.cz) v současné době neposkytují plnou podporu zdravotně 
znevýhodněných návštěvníků webu. Jedná se především o funkci předčítání textu a klávesnice s Braillovým 

písmem. 

 

Alternativní řešení částečného nesouladu: 
 

 zvýšit/snížit kontrast obrazovky lze pomocí tlačítek (F2 a F3) na klávesnici počítače,  
 zvětšit/zmenšit velikost písma lze použitím klávesnice CTRL a zároveň potočením kolečka směrem 

nahoru/dolů,  
 zvětšit/zmenšit velikost zobrazované oblasti lze za pomocí programu „Lupa“, který je k dispozici ve 

Windows10, 

 předčítání označeného textu lze spustit v rozhraní operačního systému Windows10 za pomocí 
kombinace tlačítek CTRL + WIN + ENTER. 

 potenciální uživatelé webových stránek se mohou obrátit za účelem získání potřebných informací o 
obsahu a informací ze stránek na osobu uvedenou v kontaktech 

 

http://www.mrlinek.eu/


 
 

ODDÍL 2 
 

Internetové stránky OBCE MRLÍNEK (www.mrlinek.eu) jsou přístupné od 16. 5. 2019. Aktualizace webových 
stránek jsou prováděny v závislosti na vnitřních potřebách organizace (zpravidla několikrát týdně). Obec 
Mrlínek má za cíl, aby jí spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě 
principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Správcem veškerého obsahu je 
Obec Mrlínek, se sídlem Mrlínek 54, 768 61 Bystřice pod Hostýnem. Veškeré osobní údaje návštěvníků 
internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány 
výlučně správcem obsahu webu. 
 

Postup 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: 
 

 
 
Toto prohlášení bylo vypracováno na základně vlastního posouzení prováděném subjektem veřejné správy. 
 
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 13. 9. 2019 a revidováno dne 22. 6. 2020. 
 
 

Kontaktní údaje na správce webových stránek 
Obec Mrlínek 

Mrlínek 54, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

e-mail: obec@mrlinek.cz, tel.: +420773994029 

 

Kontaktní údaje pro prosazování práva: 
Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu 

Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 

e-mail: pristupnost@mvcr.cz 
 

http://www.mrlinek.eu/
mailto:obec@mrlinek.cz

