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Informace o přístupnosti webu

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen ZÚ ÚL) tímto prohlašuje, že webová
prezentace na doméně www.zuusti.cz je tvořena, publikována a zobrazována v souladu s pravidly
přístupnosti webu podle 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 (dále jen „zákon o přístupnosti“).
Ministerstvo vnitra je gestorem zákona o přístupnosti, jehož účelem je transponovat směrnici
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru do českého právního řádu. Zákon o
přístupnosti nabyl účinnosti dne 9. dubna 2019 vyhlášením ve Sbírce zákonů. S platností od 23.
září 2020 je tato povinnost účinná i pro ZÚ ÚL.
Za přístupnou lze obecně považovat takovou internetovou stránku či mobilní aplikaci, kterou bude
osoba se zdravotním postižením schopna i přes svůj zdravotní hendikep za pomocí asistivních
technologií či specializovaných programů, které má k dispozici, efektivně používat.
Internetové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejné správy musí být pro své uživatele
vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.
Souhrn použitých pravidel a zásad tvorby přístupného webu:






















Důsledná a průběžná kontrola.
Netextové prvky s významovým sdělením má i textovou podobu.
Multimediální prvky s významovým sdělením jsou doplněny titulky.
Skripty, objekty, applety, kaskádové styly, cookies a další doplňky jsou dostupné bez
dalšího HW a SW a jsou standardním způsobem ovladatelné.
Vizualizace na webu zuusti.cz jsou dostupné i pro osoby, které takové prvky nejsou
schopni vnímat.
Barvy jsou vnímatelné i pro barvoslepé.
Barvy popředí a pozadí jsou v dostatečném kontrastu.
Velikost písma nastavitelná v rozmezí -50 % a +200 %.
K přečtení kódu, obsahu, textů a vizualizací nevyžaduje zvláštní HW ani SW.
Pro načtení nové záložky nebo formuláře není vyžadován speciální HW ani SW.
Uživatel je vždy upozorněn při otevírání nového okna.
Rychlá změna barevnosti, jasu, blikání, změna velikosti a umístění oken nejsou používána.
Hlasitost zvuků na zuusti.cz je možné uživatelsky regulovat.
Není použit žádný časový limit pro práci se stránkou www.
Prezentované informace jsou vždy srozumitelné.
Nadpisy, odstavce, texty apod. Jsou významově členěny a je přidán popisek.
Obsahové bloky, dlouhá textová pole, obrázky a další prvky jsou významově členěny a je
možné rolováním přeskočit.
Menu, navigace a další prvky třídění jsou srozumitelně popsány, členěny a vysvětleny
popiskem.
Každá samostatná stránka webu zuusti.cz obsahuje ikonu k návratu „domů“, šipkou zpět je
možné vrátit se v hierarchii o úroveň výš.
Web zuusti.cz obsahuje mapu stránek, na každé jednotlivé stránce je vyhledávací políčko
s lupou.
Každá jednotlivá stránka je výstižně pojmenována odpovídajícím způsobem.

 Všechny formulářové prvky jsou výstižně pojmenovány.
 Formulářové prvky automaticky signalizují, které položky byly nesprávně vyplněny.
 Texty, odkazy a linkování obsahuje jednoznačně pojmenování cíle, je uveden typ souboru
a jeho velikost.
 Frame prvky jsou jasně definovány a pojmenovány.
 Kódy stránek jsou jednoznačně definované, pojmenované a v odpovídající struktuře.
 Značkovací jazyk celého webu zuusti.cz je v HTML.
 Ve zdrojovém kódu HTML je určen hlavní jazyk.
 Jednoznačná a přesně definovaná struktura titulků H1-H6.
 V tabulkách jsou uveden názvy řádků a sloupců.
 Smysluplné čtení řádků zleva – doprava.
 Web obsahuje prohlášení o přístupnosti.
 V prohlášení o přístupnosti nejsou uvedeny žádné výjimky a ani podmíněné neuplatnění
podmínek přístupnosti.
Při plánování, tvorbě a zlepšování přístupnosti webu www.zuusti.cz, který je postaven na
WordPress platformě bylo využito pluginů napomáhajících optimalizaci z pohledu přístupnosti
webu, zejména pak WP Accessibility (https://cs.wordpress.org/plugins/wp-accessibility/) ale i
dalších.
Na webech ZÚ ÚL prezentujeme návštěvníkům plnohodnotný obsah, nabídku činností/služeb,
které ZÚ ÚL nabízí, rezervační systém pro objednání klientů, COVID-19 vyšetření, uživatelsky
přívětivý systém pro získání výsledků měření, analýz a studií, které ZÚ ÚL poskytuje, pylové
zpravodajství, ordinace očkování a cestovní medicíny, poradny HIV/AIDS, hygienické laboratoře,
ordinace a laboratoře imunologie, alergologie a další... Naše tři centra: Centrum hygienických
laboratoří, Centrum zdravotních služeb a Centrum imunologie a mikrobiologie zveřejňují ověřené a
relevantní informace. Z těchto důvodu do příspěvků vkládáme obsah šířený pomocí nástrojů a
služeb třetích stran. Typicky jde například o texty, zprávy, aktuality, oznámení a videa ze sociální
sítě YouTube, Facebook, LinkedIn a Instagram.
Accessibility Insights for Web (alternativní ověření přístupnosti) na:
https://chrome.google.com/webstore/detail/accessibility-insights-fo/
pbjjkligggfmakdaogkfomddhfmpjeni
Nedostatky v přístupnosti našeho webu, prosím, nahlaste na adresu: podatelna@zuusti.cz

