
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) se zavazuje 
ke zpřístupnění své internetové stránky a mobilní aplikace 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 (dále jen „zákon o přístupnosti“). 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku / mobilní aplikaci: www.khsbrno.cz 
 
 
Stav souladu 

Tato internetová stránka / mobilní aplikace je plně v souladu se zákonem o přístupnosti, s výjimkami 
uvedenými níže: 
 
Na internetových stránkách KHS JmK v sekci „Úřední deska“ a v sekci „Žádost o informace / Databáze 
poskytnutých informací“ jsou některé archivní dokumenty nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF 
bez strojově čitelné vrstvy. Jedná se však pouze archivní dokumenty, které byly zveřejněny před datem 
nabytí účinnosti přechodných ustanovení zákona o přístupnosti, tj. o archivní dokumenty zveřejněné 
před datem 23.09.2020. Z důvodu nepřiměřené zátěže a odhadovaných nákladů na úpravu těchto 
archivních dokumentů ve vztahu k očekávanému přínosu pro uživatele internetových stránek tak daný 
požadavek nelze splnit, aniž by to KHS JmK způsobilo nepřiměřenou zátěž ve smyslu § 7 odst. 1 zákona 
o přístupnosti, a to při zohlednění kritérií dle § 7 odst. 3 tohoto zákona. 
 
 
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 14.09.2021. 

Metody pro vypracování prohlášení dle čl. 3 odst. 1 prováděcího 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 jsou následující: 

- vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru 
 
 
Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Nahlašování problému souvisejících s přístupností internetových stránek / aplikace KHS JmK a bližší 
informace o přístupnosti internetových stránek / aplikace KHS JmK vyřizuje a poskytuje: 

úsek IT, KHS JmK 
it@khsbrno.cz 
 
 
Postupy pro prosazování práva 

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva souvisejícího s přístupností internetových 
stránek a aplikací subjektů veřejného sektoru: 

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