PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
ČR - Ústav pro studium totalitních režimů se zavazuje k zpřístupnění svých internetových
stránek 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, které provádějí
Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti
webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.ustrcr.cz
Stav souladu
Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, z důvodu prvků nesouladu a/nebo výjimek uvedených níže.
Nepřístupný obsah
Níže uvedený obsah není přístupný:
z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Z provedeného testu aplikací Google Lighthouse, vzešla doporučení na zlepšení:
- Barvy pozadí a popředí nemají dostatečný kontrastní poměr (horní lišta, je nutno probrat s
designéry weby, aby nedošlo k narušení navrženého designu webu)
- Odkazy nemají rozeznatelné názvy (odkazy na sociální media v horní liště nejsou
pojmenované - bude upraveno v následujícím období)
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 31.5.2022.
Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným pomocí aplikace Google Lighthouse
h ps://developers.google.com/web/tools/lighthouse kde bylo dosaženo skóre 95 bodů ze 100.
Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu
č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility
Guidelines – WCAG 2.1.
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Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy
nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka
nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti
podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: podatelna@ustrcr.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných
prostřednictvím mechanismu zpětné vazby: Jiří Žán, jiri.zan@ustrcr.cz
Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete
kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz

