
Prohlášení o přístupnosti 
Obec Smolnice se zavazuje k zpřístupnění svých webových 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, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 
2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky Obce Smolnice 
(http://www.smolnice.cz/). 
Stránky jsou vytvořeny dle specifikace W3C použitím značkovacího jazyka XHTML 1.0 Transitional, 
vizuální prezentace využívají technologii kaskádových stylů CSS.  
Texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí 
standardních nástrojů internetových prohlížečů.  

Stav souladu 
Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.0. 

Přístupnost obsahu 
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny v podobě dokumentů obecného formátu PDF 
nebo DOC, popř.  DOCX, a to z důvodu používání typografických prvků a formátování, které webový 
formát HTML nepodporuje. K prohlížení těchto dokumentů je možné použít Word Viewer a Acrobat 
Reader, popřípadě použít aplikace balíčku Microsoft Office nebo LibreOffice, popř, OpenOffice. V 
některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených 
formátů dokumentů. Formáty DOC a PDF jsou nejvhodnější pro tisk, popřípadě lze pro tisk stránek 
použít standardní nástroje internetových prohlížečů. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje 
Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na 
níže uvedený kontakt. 

Obec Smolnice 
Smolnice 104 
439 14 Smolnice 
info@smolnice.cz 

Postupy pro prosazování práva 
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte: 

Ministerstvo vnitra 
odbor eGovernmentu 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21 Praha 4 
pristupnost@mvcr.cz 

Technická správa 
Pokud na webových stránkách Obce Smolnice naleznete technický problém, nebo některá část podle vás neodpovídá 
požadavkům přístupnosti, kontaktujte prosím správce webu na e-mailové adrese: info@smolnice.cz. 
 

 

http://www.smolnice.cz/
mailto:info@smolnice.cz
mailto:pristupnost@mvcr.cz

	Prohlášení o přístupnosti
	Stav souladu
	Přístupnost obsahu

	Zpětná vazba a kontaktní údaje
	Postupy pro prosazování práva

	Technická správa

