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Rozsah: 

4 hodiny 

 

Anotace: 

eLearningový kurz "Přístupnost webových stránek" seznamuje studenty s právní úpravou a standardy 
pro tvorbu webových stránek pro osoby se zdravotním postižením. 

 

Průvodce kurzem: 

Kurz "Přístupnost webových stránek" je rozdělen do 6 kapitol, které tématicky shrují problematiku 
webových stránek vzhledem k osobám se zdravotním postižením. Seznamuje s právní úpravou, 
standardy a důležitými pojmy. V poslední kapitole jsou uvedeny vzorové příklady webových stránek. 

 

Seznam modulů: 

 Přístupnost webových stránek 

 

 

Přílohy ke kurzu: 

 žádné  
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MODUL: Přístupnost webových stránek 

Přístupnost webových stránek si klade za cíl zmenšovat či odstraňovat překážky, na které může 
uživatel se zdravotním postižením narážet při používání webových stránek, dokumentů a aplikací. 
Zpřístupnění webových stránek přináší provozovateli více návštěvníků, úsporu při aktualizacích webu 
či pozitivní vnímání jeho webu veřejností. 

Cílem tohoto kurzu je, prostřednictvím vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy v oblasti 
přístupnosti informací pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „OZP“), napomoci realizaci 
elektronizace veřejné správy v rámci „Strategie Smart Administration - Efektivní veřejná správa a 
přátelské veřejné služby v oblasti eGovernmentu“ a zefektivnit veřejné služby v rámci eGovernmentu 
prostřednictvím odborně kvalifikovaných úředníků a zaměstnanců veřejné správy. 
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1 Úvod 

 

Projekt je spolufinancován z ESF z OP LZZ Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, 
metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění eGovernmentu do veřejné správy, 

 
reg. č. CZ.1.04/4.1.00/38.00001 

  

Spolu s rostoucím počtem uživatelů internetu roste i počet OZP, které tuto síť používají k vyhledávání 
informací či on-line komunikaci s veřejnou správou. K umožnění užívání internetu ze strany této 
cílové skupiny je však nutné zajistit řadu technických změn ze strany správců webových stránek 
(i změn tematického obsahu) v přístupnost informací tak, aby u jednotlivých internetových stránek 
bylo možné např. přizpůsobit velikost textu potřebám každého uživatele. 

Protože v oblasti veřejné správy a veřejných služeb postupně dochází k zavádění nových 
i osvědčených informačních a komunikačních technologií s cílem zkvalitnit a zefektivnit fungování 
veřejné správy je nutné brát v tomto směru ohled i na osoby se zdravotním postižením, jako speciální 
kategorii, která pro dálkový přístup k informacím veřejné správy vyžaduje technickou úpravu 
stávajících webových prezentací. 

 

2 Právní úprava 

 zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 
 vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné 

správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška 
o přístupnosti) 

V ČR vychází právní úprava přístupnosti ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy (dále jen „zákon č. 365/2000 Sb.“), podle kterého jsou jednotlivé subjekty povinny postupovat 
při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace 
související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito 
informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i OZP. Specifické požadavky přístupnosti jsou pak 
stanoveny ve vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem 
veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška 
o přístupnosti). Tato vyhláška stanovuje 33 pravidel tzv. přístupného webu v ČR a rovněž 
implementuje mezinárodní závazky, zejména: 

 Ministerskou deklaraci členských států EU z Rigy (2006) o začlenění občanů do informační 
společnosti zavazující členské státy EU k vytváření veřejných webových stránek v souladu 
s dokumentem Web Content Accessibility Guidelines, vypracovaným organizací W3C – WAI; 

 Evropskou iniciativu i2010 k začleňování občanů do informační společnosti (e-Inclusion) - „Být 
součástí informační společnosti“; 

 Sdělení Evropské komise „Směrem k přístupné informační společnosti“; 
 Digitální agenda pro Evropu; 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=365/2000
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=64%2F2008&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=64%2F2008&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=64%2F2008&number2=&name=&text=
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/micr/files/3578/ministersk__deklarace_riga.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/micr/files/3578/ministersk__deklarace_riga.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007SC1470:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007SC1470:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0804:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:CS:PDF
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 Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. 

V souvislosti s podporou přístupnosti (web-Accessibility) přijala Rada EU (2009) závěry k přístupné 
informační společnosti, ve kterých se členské státy zavazují aplikovat pravidla přístupnosti na 
všechny webové stránky vytvářené z veřejných prostředků. Otázky web-Accessibility se tak 
pravděpodobně v budoucnu stanou předmětem regulace na evropské úrovni. ČR je také zapojena do 
projektu ATIS4All (Assistive Technologies and Inclusive Solutions for All), jehož cílem je zlepšit 
přístupnost ICT pro OZP a pomoci k rozšíření tzv. asistivních technologií. O širší aplikaci pravidel 
přístupnosti pak hovoří i další strategické dokumenty. 

 

2.1 Zákon č. 365/2000 Sb. 

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů ukládá v §5 odst. 2 písm. f) orgánům veřejné správy povinnost 
postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup (tj. na webových 
stránkách) tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která 
umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním 
postižením. 

Orgány dotčené ustanovením §5 odst. 2f zákona č. 365/2000 Sb. jsou ministerstva, správní úřady, 
územní samosprávné celky a Úmluvou OSN o právech OZP pak všechny organizační složky státu 
a právnické osoby veřejného práva, poskytují-li informace určené široké veřejnosti. 

Stanovený okruh informací určených ke zpřístupnění ve vhodné formě pro OZP zahrnuje: 

1. podle ustanovení §5 odst. 2f zákona č. 365/2000 Sb. informace týkající se výkonu veřejné 
správy. Výkonem veřejné správy je podle zákona č. 365/2000 Sb. veřejná správa výsostná 
a zároveň se povinnost vztahuje pouze na určitý druh informací; 

2. podle Úmluvy OSN o právech OZP veškeré informace, které poskytují orgány veřejné správy 
široké veřejnosti. 

 

2.2 Vyhláška MV č. 64/2008 Sb. 

K praktickému provedení zákona č. 365/2000 Sb. byla vydána vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě 
uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek 
pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), která nabyla účinnosti 1. 3. 2008. 

Vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti, vytváří předpoklady pro to, aby hendikepovaní uživatelé 
internetu – především zrakově a sluchově postižení, osoby s poruchami učení a soustředění 
a uživatelé se zhoršenou motorikou horních končetin – nebyli jakkoliv diskriminováni při získávání 
informací od orgánů veřejné správy prostřednictvím webových stránek, a tím napomáhá 
hendikepovaným uživatelům dosáhnout toho, aby v běžném životě měli stejné nebo alespoň co 
nejvíce podobné podmínky jako ostatní uživatelé. 

Hendikepovaní uživatelé mohou k obsahu webových stránek přistupovat buď standardními 
programovými prostředky, jako jsou standardní webové prohlížeče nebo mohou využívat speciální 
programové prostředky asistivních technologií, které jim umožní lépe zpracovat informace uvedené 
na webové stránce i strukturu stránky. 

http://www.mvcr.cz/soubor/sb004-10m-pdf.aspx
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Tato vyhláška stanovuje 33 pravidel tzv. přístupného webu, které se dělí na povinná 
a podmíněně povinná. Návrh pravidel vzešel jako výsledek výzkumného úkolu Přístupnost 
webových stránek orgánů veřejné správy, byl podroben meziresortnímu připomínkovému řízení, 
které zaštiťovalo MV ČR. 

 

2.2.1 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb. 

Tento metodický pokyn bezprostředně navazuje na vyhlášku č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování 
informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se 
zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) a je určen hlavně tvůrcům/správcům webových 
stránek. Na základě zkušeností s využitím tohoto metodického pokynu a vyhlášky samotné bude 
vytvořena nová verze vyhlášky č. 64/2008 Sb., o přístupnosti, která bude vycházet ze strategie 
EVROPA 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. 

V souvislosti s požadavky na úpravu přístupnosti webových stránek publikovalo v srpnu 2004 
Ministerstvo informatiky „Best Practice – Pravidla pro tvorbu přístupného webu“, kterými se mnoho 
orgánů veřejné správy řídilo a podle kterých optimalizovaly či vytvářely své webové stránky. Pravidla 
byla postavena na metodikách WCAG 1.0, Section 508, Blind Friendly Web a rozšířena o praktické 
poznatky a zkušenosti tvůrců. 

V rámci výzkumně vývojové činnosti vznikla v roce 2007 nová verze Pravidel respektující aktuální 
návrh WCAG 2.0 a připomínky hendikepovaných uživatelů. Tato nová pravidla se stala základem 
vyhlášky č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy 
prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). 

 

3 Působnost MV ČR a kontrola ze strany Odboru koncepce a koordinace ICT ve 

veřejné správě 

Dodržování pravidel přístupnosti webových stránek obsažených ve vyhlášce MV č. 64/2008 Sb. 
o přístupnosti je ze strany Odboru koncepce a koordinace ICT ve VS u orgánů veřejné správy 
průběžně kontrolováno a vyhodnocováno s tím, že vedle orgánů veřejné správy se k plnění pravidel 
přístupnosti přihlásily na dobrovolném principu rovněž některé soukromé společnosti a to zejména 
v souladu s principy tzv. CSR (sociální odpovědnosti firem). 

Jako ústřední orgán veřejné správy odpovědný za koordinaci informačních a komunikačních 
technologií pak MV ČR sleduje i stav přístupnosti dalších technologií, které ulehčují každodenní život 
osobám se zdravotním postižením. 

MV ČR však nemůže kontrolovat všechny subjekty a nemůže kontrolovat zveřejňování informací 
netýkajících se výkonu veřejné správy. Splnění povinnosti zveřejňovat všechny informace určené 
široké veřejnosti ve formě umožňující seznámení i pro OZP nemůže být MV ČR kontrolováno. 

MV ČR poskytuje územním samosprávným celkům metodickou podporu. Vedle trvalé metodické 
podpory opakovaně prověřuje webové stránky obcí s rozšířenou působností. Ve spolupráci 
s odborníky a zástupci hendikepovaných byla provedena analýza skutečných potřeb uživatelů 
asistivních technologií v oblasti přístupnosti a získané poznatky byly rovněž využity při aktualizaci 
Metodického pokynu k vyhlášce o přístupnosti. 

http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaska-c-64-2008-sb-o-forme-uverejnovani-informaci-souvisejicich-s-vykonem-verejne-spravy-prostrednictvim-webovych-stranek-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-vyhlaska-o-pristupnosti-10.aspx
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_CS_ACT_part1_v1.pdf
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicky-pokyn-k-vyhlasce-c-64-2008-sb-o-forme-uverejnovani-informaci-souvisejicich-s-vykonem-verejne-spravy-prostrednictvim-webovych-stranek-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-vyhlaska-o-pristupnosti.aspx
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V roce 2010 bylo provedeno nové prověřování přístupnosti, kdy byly opakovaně prověřeny webové 
stránky 205 obcí s rozšířenou působností. Ze 173 úřadů, u kterých byly nalezeny nedostatky, provedlo 
nápravu 98 úřadů. Poměr mezi všemi úřady, které mají webové stránky přizpůsobené platné 
legislativě, tedy stoupl z původních 16 % na cca 70%. 

 

3.1 Rozsah poskytovaných informací 

Metodický pokyn i vyhláška MV č. 64/2008 Sb. ve vztahu k povinnosti přístupného webu používají 
termín informace, související s výkonem veřejné správy, který bohužel není nikde přesně 
definován. 

Výkon veřejné správy je každá činnost, jejíž výkon je uložen orgánům veřejné správy právními 
předpisy. Pokud je tedy právním předpisem stanoveno, že má orgán veřejné správy zveřejnit nějaké 
informace, které souvisejí s výkonem veřejné správy, musí je zveřejnit v souladu s vyhláškou 
o přístupnosti. 

Pokud orgán veřejné správy zveřejňuje informace, u nichž mu taková povinnost právním předpisem 
uložena nebyla, je to jeho dobrá vůle a přispívá tím tak k efektivnější a vstřícnější komunikaci 
s občany. Lze však očekávat, že tyto informace zveřejní stejným způsobem jako ostatní, protože 
nebude mít důvod kvůli nim zřizovat např. nový web. 

 

4 Standardy tvorby webových stránek pro OZP 

Na přístupné webové stránce se uživatel se zdravotním postižením: 

 samostatně dostane k informacím, které jsou na ní publikovány, 
 není znevýhodněn svým zdravotním postižením, použitým technickým vybavením či znalostmi. 

Metodický materiál Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu (pdf; 323,7 kB), který 
vydalo tehdejší Ministerstvo informatiky, se zabývá detailním popisem pravidel zpřístupnění 
webových stránek pro OZP - tedy těm, kteří nevidí vůbec, nebo jen velmi málo. Mezi uživatele 
s těžkým zrakovým postižením řadíme jak nevidomé, kteří vůbec nemohou získávat informace 
zrakem, tak osoby zrakově postižené, jejichž zorné pole je zúžené, mají velmi vysokou 
krátkozrakost, tunelové vidění či barvoslepost. 

Počet takto postižených osob se v České republice odhaduje na cca 140 000. Pro mnohé představují 
informace veřejné správy velkou pomoc a jejich zprostředkování prostřednictvím webových stránek 
je často i jedinou cestou, jak se k nim dostat bez vynaložení velkého fyzického úsilí. 

Dodržením pravidel přístupnosti webových stránek nepomůžete jen osobám zrakově postiženým 
a nevidomým, ale také uživatelům s jinými postiženími, např. s motorickým postižením horních 
končetin (nemožnost ovládat počítač myší) nebo s menšími poruchami soustředění (pomalé reakce na 
vizuální podněty). Stejně tak může dodržení některých pravidel pomoci uživatelům 
s monochromatickým monitorem, uživatelům, kteří mají v prohlížeči vypnutu podporu aktivních 
prvků (Java, ActiveX, Javascript) či uživatelům nepoužívajícím majoritní prohlížeč. 

http://blindfriendly.cz/download/doc/MI_best_practice.pdf
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4.1 Nevidomí uživatelé 

Nevidomí uživatelé k získávání informací z webových stránek používají tzv. hlasové nebo hmatové 
výstupy, pomocí kterých je jim buď hlasem předčítán nebo na speciálním zařízení (tzv. braillském 
řádku) v Braillově písmu zobrazován text, zveřejněný na webových stránkách. 

Informace o tom, co se bude předčítat či zobrazovat, předává hlasové syntéze či na braillský řádek tzv. 
odečítač (čtečka) obrazovky. Hlasový nebo hmatový výstup není prohlížeč webových stránek, ale 
zpracovává stránku, načtenou v běžném prohlížeči (většinou v MS Internet Explorer, který je těmito 
pomocnými technologiemi nejlépe vybaven). 

 

4.2 Osoby zrakově postižené 

Slabozrací uživatelé webových stránek používají tzv. softwarové lupy, pomocí kterých si jejich obsah 
zvětšují. Pokud zvětšení nedostačuje, je třeba upravit např. i barevné schéma či kontrast barev. 
Slabozrací uživatelé kromě MS Internet Explorer mohou používat i jiné prohlížeče (např. Mozilla 
Firefox či Opera), které disponují funkcemi usnadňujícími prohlížení webových stránek. 

Při vytváření nebo úpravě webových stránek je třeba brát ohled na základní předpoklady práce 
nevidomých a zrakově postižených osob: 

 nevidomý uživatel je schopen získat ze stránky pouze informace v textové podobě; 
 nevidomý uživatel vnímá informace, které jsou na stránce, lineárně - chybí mu globální pohled 

na zobrazované informace; 
 nevidomý uživatel obsluhuje osobní počítač a veškeré programy pouze z klávesnice pomocí 

klávesových povelů; 
 slabozraký uživatel vzhledem k použití softwarové lupy, která umožňuje velké zvětšení, může 

vidět v jednu chvíli pouze malou část stránky. 

 

4.3 Metodiky 

a) WCAG 2.0 

Metodika Web Content Accessibility Guidelines 2.0 z roku 2008 aktuálně co nejlépe odpovídá 
současným trendům v přístupnosti. Při přípravě vyhlášky MV č. 64/2008 Sb. se vycházelo 
z mezinárodních pravidel přístupnosti - WCAG 2.0 vypracovaných World Wide Web Consortium - Web 
Accessibility Initiative (WAI). Orgány veřejné správy splňující pravidla uvedená ve vyhlášce 
o přístupnosti, splňují tím i mezinárodní pravidla přístupnosti WCAG 2.0.¨ 

 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 
 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 - český překlad 
 Seriál o WCAG 2.0 od Radka Pavlíčka pro Zdroják.cz 

b) Metodika Blind Friendly Web 2.3 

Je staršího data, ale může posloužit jako základ. 

c) Pravidla přístupnosti MV ČR 

http://www.w3.org/TR/WCAG/
http://blindfriendly.cz/wcag20
http://zdrojak.root.cz/serialy/wcag-2-0/
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Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy 
prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením je v současné době platná 
a závazná pravidla pro weby veřejné správy. 

  

d) Pravidla přístupnosti Ministerstva informatiky ČR 

Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu verze 1.0, vznikla v roce 2004 na MI a byla 
používána jako doporučující materiál pro tvorbu webových stránek institucí veřejné správy až do 
roku 2008, kdy začala platit vyhláška o přístupnosti. 

  

e) Manifest Dogma W4 

Manifest Dogma W4 (W4D) vznikl v roce 2003 jako soukromá iniciativa skupiny webdesignérů - Petra 
Staníčka, Marka Prokopa, Pavla Kouta a Martina Kopty. Jeho cílem je vytyčení strategie pro tvorbu 
webů podle přísně vymezených pravidel, nikoliv definovat obecně závazné normy. Pouze předepisuje 
jeden z mnoha možných způsobů tvorby webu. 

  

f) WCAG 1.0 

Metodika Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 1.0 z roku 1999 je první celosvětovou 
uznávanou metodikou. Posloužila jako základ pro vytvoření celé řady dalších metodik přístupnosti. 
V dnešní době je již zastaralá a nedoporučujeme ji proto používat. 

 

4.4 Separátní verze pro zdravotně postižené 

Metodický pokyn k vyhlášce MV č. 64/2008 Sb. nechává orgánům veřejné správy možnost rozhodnout 
se, jakým způsobem budou uveřejňovat informace, související s výkonem veřejné správy. Kromě 
zpřístupnění primární verze jim umožňuje vytvoření samostatné verze výhradně pro zdravotně 
postižené. Odkaz na tzv. "přístupnou" verzi pro osoby zdravotně postižené musí být umístěn blízko 
začátku stránky a musí být dostatečně výrazný, neboť se může stát, že zdravotně postižený návštěvník 
webu vůbec nezjistí, že web má nějakou speciální verzi a k informacím se nedostane. Informační 
hodnotou musí tato speciální verze odpovídat verzi primární. Vytváření separátní verze však 
neznamená úsporu náročnosti tvorby webové prezentace, spíše naopak. U nových webových 
stránek je vyžadována jediná verze webové prezentace! 

 

5 Slovník důležitých pojmů 

Vyhláška o přístupnosti – vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících 
s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením 
(vyhláška o přístupnosti). 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/micr/files/1588/bp_web.htm
http://blindfriendly.cz/clanky/vyhlaska-o-pristupnosti
http://dogma.pixy.cz/
http://www.w3.org/TR/WCAG10/
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Zákon o ISVS – zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Webová stránka – jedna stránka webového serveru nebo aplikace, která obsahuje členěné informace. 
Jedná se o samostatnou stránku s jedinečnou strukturou, obvykle podobnou v rámci celého webového 
serveru. 

Webová služba (Web Service) – skupina technologií a metod, které spojují informační systémy 
prostřednictvím internetu a umožňují jim spolu efektivně komunikovat a vyměňovat si informace. 

Focus – prvek grafického uživatelského prostředí. Například tlačítko, formulářový prvek, odkaz. 

Objekt – jedna informace v rámci webové stránky, která má jednoznačně definovanou svoji 
technickou skladbu, druh a účel. 

Prohlížeč – jakýkoliv programový prostředek, který je schopný interpretovat informace na webové 
stránce a zprostředkovat je uživateli. 

Asistivní technologie – soubor prostředků a programových nástrojů, které usnadňují práci 
s informacemi tím, že dokážou informace (nejen na webové stránce) jednoznačně určit dle jejich 
druhu a účelu a správně je zprostředkovat buď uživateli, nebo dalšímu programu. Asistivní 
technologie je také rozšíření nebo doplnění prohlížeče pro potřeby osob se specifickými potřebami. 

6 Užitečné odkazy, kontakty a vzorové příklady 

Kontakty: 

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor koncepce a koordinace informačních a komunikačních technologií ve 
veřejné správě, Oddělení pro atestace, akreditace a kontrolu IS VS 
Adresa: náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 
Telefon: 974 817 502, 974 817 513 
Fax: 974 816 837 
E-mail: okkisvs@mvcr.cz 
WWW: http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-koncepce-a-koordinace-informacnich-a-komunikacnich-
technologii-ve-verejne-sprave-687897.aspx 

  

Odkazy: 

 Ministerstvo vnitra ČR, www.mvcr.cz 
 Národní rada zdravotně postižených, www.nrzp.cz  
 Tyflocentrum o. p. s., www.tyflocentrum.cz  
 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, http://www.sons.cz  
 Blind Friendly Web, http://blindfriendly.cz  

  

Vzorové příklady správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků: 

 Vláda České republiky, www.vlada.cz 
 Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz  

mailto:okkisvs@mvcr.cz
http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-koncepce-a-koordinace-informacnich-a-komunikacnich-technologii-ve-verejne-sprave-687897.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-koncepce-a-koordinace-informacnich-a-komunikacnich-technologii-ve-verejne-sprave-687897.aspx
http://www.mvcr.cz/
http://www.nrzp.cz/
http://www.tyflocentrum.cz/
http://www.sons.cz/
http://blindfriendly.cz/
http://www.vlada.cz/
http://www.mpsv.cz/
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 Frýdek Místek, www.frydekmistek.cz  
 Vysoké Mýto, www.vysoke-myto.cz  
 Odry, www.odry.cz 

6.1 Grafické znázornění vzorových příkladů 

 

Vysoké Mýto 

  

http://www.frydekmistek.cz/
http://www.vysoke-myto.cz/
http://www.odry.cz/
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