
Prohlášení o přístupnosti 

Základní umělecká škola Veselí nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 22 zveřejňuje podle § 8, 

Zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů 

veřejného sektoru (dále jen “zákon”), toto prohlášení o přístupnosti, které je součástí jejích 

internetových stránek. 

Základní umělecká škola Veselí nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 22 je povinným subjektem 

podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek. 

Základní umělecká škola Veselí nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 22 se zavazuje ke 

zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací 

subjektů veřejného sektoru a Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek 

a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. 

 

Rozsah internetových stránek 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na všechny internetové stránky Základní umělecké 

školy Veselí nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 22, tedy na následující: 

• www.zusveseli.cz 

 

Soulad s mezinárodními normami 

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě 

pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na 

následující normy: 

• Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost 

výrobků a služeb v oblasti IKT 

• Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG) 

Dále jsou tyto internetové stránky v souladu s pravidly pro přístupnost, jak je stanoví Vyhláška 

č. 64/2008 Sb., o přístupnosti. 

 

Stav souladu s požadavky na přístupnost 

Tyto webové stránky jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou 

směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami, kromě níže uvedeného obsahu: 

• fotografie (školy, ukázek z výuky a veřejných prezentací) 

Uvedený nepřístupný obsah není povinnou součástí těchto internetových stránek, nespadá tedy 

do oblasti působnosti platných právních předpisů a není zpřístupněn z důvodu nepřiměřené 

zátěže. 

 

http://www.zusveseli.cz/


Zpětná vazba a kontaktní údaje  

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, 

poskytuje Základní umělecká škola Veselí nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 22 v souladu 

s  §  4, odst. 7, zákona, náhradní způsob získání informací. Za tímto účelem je možné 

kontaktovat správce obsahu dané internetové stránky: 

• Jan Zahradník –  Základní umělecká škola Veselí nad Lužnicí  

nám. T. G. Masaryka 22             

391 81 Veselí nad Lužnicí                                                                      

tel: 381 583 710                                                                

email: zus.veseli@volny.cz 

Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, 

bude-li to možné. 

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti  

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 11. 11. 2019. 

Metoda použitá pro vypracování tohoto prohlášení – Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 

2018/1523 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti v souladu 

se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek 

a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.  

 

Postup při podání podnětu 

Podle § 9, zákona, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, 

jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná 

povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 

1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo 

petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu. 

Podnět může každý učinit vůči Základní umělecké škole Veselí nad Lužnicí, nám. T. G. 

Masaryka 22 a to prostřednictvím kontaktu na administrátora internetových stránek uvedeného 

níže. 

Podle § 10, písm. a) a § 11, zákona, Ministerstvo vnitra kontroluje, zda povinný subjekt 

dodržuje povinnosti přístupnosti. Každý se může obrátit tedy i na Ministerstvo vnitra. Gestorem 

za tuto oblast je Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra. 

 

Kontakty na administrátora 

Tyto internetové stránky spravuje Základní umělecká škola Veselí nad Lužnicí, nám. T. G. 

Masaryka 22. Kontakt na administrátora: 

• Jan Zahradník –  Základní umělecká škola Veselí nad Lužnicí  

nám. T. G. Masaryka 22             

391 81 Veselí nad Lužnicí                                                                      

tel: 381 583 710                                                                

email: zus.veseli@volny.cz 


