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§ 1 odst. 1

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje 32016L2102
přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací spravovaných
povinnými subjekty a působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“).

Čl. 1 odst. 2

Tato směrnice stanoví pravidla, která požadují,
aby členské státy zajistily, aby internetové stránky,
bez ohledu na zařízení použité k přístupu na ně,
a mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru
splňovaly požadavky na přístupnost stanovené
v článku 4.

§ 1 odst. 2

Tento zákon se vztahuje na internetové stránky a mobilní aplikace 32016L2102
spravované povinným subjektem.

Čl. 1 odst. 2

Tato směrnice stanoví pravidla, která požadují,
aby členské státy zajistily, aby internetové stránky,
bez ohledu na zařízení použité k přístupu na ně,
a mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru
splňovaly požadavky na přístupnost stanovené
v článku 4.

§ 1 odst. 3

Tento zákon se nevztahuje na obsah internetových stránek a mobilních 32016L2102
aplikací spravovaných povinným subjektem, kterým je

Čl. 1 odst. 4 Tato směrnice se nepoužije na následující obsah
písm. c), d), internetových stránek a mobilních aplikací:
f) a h)
c) mediální soubory s časovou dimenzí vysílané
v reálném čase;

a) mapa a související on-line služba; v případě mapy určené k navigačním
účelům však musí být digitální formou splňující požadavky na přístupnost
internetových stránek a mobilních aplikací poskytnuto náhradní uživatelské
řešení,

d) mapy a související služby přístupné on-line,
jsou-li přístupnou digitální formou poskytovány
základní informace pro mapy určené k navigačním
účelům;

b) znázornění položky sbírky kulturního dědictví, a to v případě
neslučitelnosti požadavků na přístupnost internetových stránek a mobilních
aplikací s potřebou zachovat položku sbírky kulturního dědictví nebo pravost
jejího znázornění anebo v případě nedostatku vybavení na převod textu
z rukopisů nebo jiných položek sbírek kulturního dědictví na obsah
internetových stránek a mobilních aplikací splňující požadavky na jejich

f) znázornění položek sbírek kulturního dědictví,
jež nelze v plné míře zpřístupnit buď:

1

přístupnost,

i)
z
důvodu
neslučitelnosti
požadavků
na přístupnost s potřebou zachovat dotčenou
položku nebo autenticitu jejího znázornění
(například kontrast); nebo

c) archiválie,
d) mediální soubor s časovou dimenzí vysílaný v reálném čase.

ii) z důvodu nedostatku automatizovaných
a nákladově efektivních řešení, jež by snadno
extrahovala texty z rukopisů nebo jiných položek
sbírek kulturního dědictví a převedla je na obsah
splňující požadavky na přístupnost;

§ 1 odst. 4

§2

Tento zákon se nevztahuje na obsah internetových stránek a mobilních 32016L2102
aplikací spravovaných povinným subjektem, který povinný subjekt přejímá
z jiného zdroje, pokud není financován povinným subjektem nebo vytvářen
povinným subjektem anebo pod kontrolou povinného subjektu.
V tomto zákoně se rozumí

32016L2102

a) mobilní aplikací programové vybavení, jež je navrženo a vytvořeno
povinným subjektem nebo pro něj tak, aby jej mohla veřejnost používat
na mobilních zařízeních, jako jsou chytré telefony a tablety; mobilní aplikací
není programové vybavení, jímž je mobilní zařízení přímo ovládáno,
b) mediálním souborem s časovou dimenzí zvukový záznam, obrazový
záznam a zvukově obrazový záznam a tyto záznamy v kombinaci
s interaktivními prvky,

h) obsah internetových stránek a mobilních
aplikací, jež lze považovat za archivy v tom
smyslu, že obsahují výlučně obsah, jenž není
potřebný pro probíhající správní postupy a jenž
není po 23. září 2019 aktualizován nebo
upravován.
Čl. 1 odst. 4 Tato směrnice se nepoužije na následující obsah
internetových stránek a mobilních aplikací:
písm. e)
e) obsah náležející třetí straně, který není
financován či vyvíjen dotčeným subjektem
veřejného sektoru ani není pod jeho kontrolou.
Čl. 3 odst. Pro účely této směrnice se rozumí:
2. „mobilní aplikací“ software ve formě aplikace,
2, 6 a 7
jenž je navržen a vyvinut subjekty veřejného
sektoru nebo pro ně tak, aby jej mohla široká
veřejnost používat na mobilních zařízeních,
jako jsou chytré telefony a tablety. Nespadá sem
software, jímž jsou tato zařízení přímo ovládána
(mobilní operační systémy), ani hardware;
6. „mediálními soubory s časovou dimenzí“
mediální soubory těchto typů: pouze audiozáznam,
pouze videozáznam a videozáznam se zvukem,
jakož i všechny uvedené možnosti v kombinaci
s interaktivními prvky;

c) položkou sbírky kulturního dědictví kulturní památka, sbírkový předmět
tvořící sbírku muzejní povahy, knihovní dokument a předmět kulturní
hodnoty.

7.

2

„položkami

sbírek

kulturního

dědictví“

§ 3 odst. 1

Povinným subjektem se rozumí
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a) stát,
b) územní samosprávný celek,
c) právnická osoba zřízená zákonem,
d) právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním samosprávným
celkem nebo právnickou osobou podle písmene c), pokud
1. byla zřízena nebo založena za zvláštním účelem spočívajícím
v uspokojování potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslovou
nebo obchodní povahu, a
2. je financována převážně státem, územním samosprávným celkem
nebo právnickou osobou podle písmene c) nebo podléhá řídícímu
dohledu státu, územního samosprávného celku nebo právnické
osoby podle písmene c) anebo je v jejím správním, řídícím nebo
dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem,
územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou podle
písmene c),
e) právnická osoba
1. zřízená nebo založená za zvláštním účelem spočívajícím
v uspokojování potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslovou
nebo obchodní povahu, a
2. financovaná převážně státem, územním samosprávným celkem nebo
právnickou osobou podle písmene c) nebo d) nebo podléhající
řídícímu dohledu státu, územního samosprávného celku nebo
právnické osoby podle písmene c) nebo d) anebo v jejímž
správním, řídícím nebo dozorčím orgánu je více než polovina členů
jmenována státem, územním samosprávným celkem nebo
právnickou osobou podle písmene c) nebo d),
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Čl. 3 odst. 1

předměty v soukromém nebo veřejném vlastnictví,
jež jsou objektem zájmu z historického,
uměleckého,
archeologického,
estetického,
vědeckého nebo technického hlediska a jež jsou
součástí
sbírek
uchovávaných
kulturními
institucemi, jako jsou knihovny, archivy a muzea.
Pro účely této směrnice se rozumí:
„subjektem veřejného sektoru“ státní, regionální
nebo místní orgány, veřejnoprávní subjekty
ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 4 směrnice
2014/24/EU nebo sdružení vytvořená jedním nebo
více takovými orgány nebo jedním nebo více
takovými veřejnoprávními subjekty, jsou-li tato
sdružení
založena
za
zvláštním účelem
spočívajícím v uspokojování potřeb obecného
zájmu a nemají-li průmyslovou nebo obchodní
povahu.

f) dobrovolný svazek obcí,
h) kvalifikovaný správce systému elektronické identifikace.
§ 3 odst. 2

§ 3 odst. 3

§4

§ 5 odst. 1

Povinným subjektem není Česká televize a Český rozhlas.

Členské státy mohou zachovat nebo zavést
opatření v souladu s právem Unie, která přesahují
minimální požadavky na přístupnost internetových
stránek a mobilních aplikací vymezené v této
směrnici.
Čl. 1 odst. 3 Tato směrnice se nepoužije na následující
internetové stránky a mobilní aplikace:
písm. a)
Čl. 2

g) vysoká škola, škola a školské zařízení a
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a) internetové stránky a mobilní aplikace
veřejnoprávních vysílacích subjektů a jejich
dceřiných společností, jakož i dalších subjektů
nebo jejich dceřiných společností plnících službu
veřejnoprávního vysílání.
Členské státy mohou z použití této směrnice
vyjmout internetové stránky a mobilní aplikace
škol, mateřských škol nebo jeslí s výjimkou
obsahu, jenž se vztahuje k základním správním
službám on-line.

Vysoká škola, škola a školské zařízení jsou povinným subjektem, pouze jde- 32016L2102
li o obsah internetových stránek, který je vysoká škola, škola nebo školské
zařízení povinna zveřejňovat na svých internetových stránkách podle jiného
právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy
na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče
o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Věta
první se na obsah mobilních aplikací vysoké školy, školy a školského
zařízení použije obdobně.
Povinný subjekt zajistí, aby jím spravované internetové stránky a mobilní 32016L2102
aplikace byly přístupné, a to tím, že je pro jejich uživatele, zejména
pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými,
srozumitelnými a stabilními.

Čl. 1 odst. 5

Čl. 4

Členské státy zajistí, aby subjekty veřejného
sektoru přijaly nezbytná opatření k většímu
zpřístupnění
svých
internetových
stránek
a mobilních aplikací, a to tím, že je učiní
vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými
a stabilními.

Má se za to, že internetové stránky jsou vnímatelné, ovladatelné, 32016L2102
srozumitelné a stabilní, pokud splňují požadavky harmonizované normy nebo
jejích částí, na které byl v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněn odkaz
podle čl. 6 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Čl. 6 odst. 1

Má se za to, že obsah internetových stránek
a mobilních aplikací, který splňuje harmonizované
normy nebo jejich části, na něž Komise v souladu
s nařízením (EU) č. 1025/2012 zveřejnila odkazy
v Úředním věstníku Evropské unie, je i v souladu
s požadavky na přístupnost stanovenými v článku
4, které odpovídají uvedeným normám nebo jejich
částem.
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§ 5 odst. 2

Nejsou-li v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny odkazy 32016L2102
na harmonizovanou normu nebo její části podle odstavce 1, má se za to,
že internetové stránky jsou vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní,
pokud splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).
V případě postupu podle čl. 6 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/2102 se namísto evropské normy podle věty první použije
evropská norma stanovená tímto postupem.

Čl. 6 odst. 3 3. Pokud žádné odkazy na harmonizované normy
uvedené v odstavci 1 tohoto článku zveřejněny
a4
nebyly, má se za to, že obsah internetových
stránek, který splňuje příslušné požadavky
evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)
nebo jejích částí, je i v souladu s požadavky
na přístupnost stanovenými v článku 4, které
odpovídají uvedeným příslušným požadavkům
nebo jejich částem.
Pokud žádné odkazy na harmonizované normy
uvedené v odstavci 1 tohoto článku zveřejněny
nebyly a neexistují technické specifikace uvedené
v odstavci 2 tohoto článku, má se za to, že obsah
mobilních aplikací, který splňuje příslušné
požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2
(2015-04) nebo jejích částí, je i v souladu
s požadavky na přístupnost stanovenými v článku
4, které odpovídají uvedeným příslušným
požadavkům nebo jejich částem.

§ 6 odst. 1

Má se za to, že mobilní aplikace jsou vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné 32016L2102
a stabilní, pokud splňují požadavky harmonizované normy nebo jejích částí,
na které byl v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněn odkaz podle čl. 6
odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.
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Čl. 6 odst. 1

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10,
jejichž cílem je změnit odstavec 3 tohoto článku
aktualizací odkazu na evropskou normu EN 301
549 V1.1.2 (2015-04) tak, aby odkazoval
na pozdější znění této normy nebo na evropskou
normu, která ji nahradí, splňují-li toto pozdější
znění nebo tato evropská norma požadavky
na přístupnost stanovené v článku 4 a zajišťují-li
úroveň přístupnosti alespoň rovnocennou úrovni
přístupnosti, již zajišťuje evropská norma EN 301
549 V1.1.2 (2015-04).
Má se za to, že obsah internetových stránek
a mobilních aplikací, který splňuje harmonizované
normy nebo jejich části, na něž Komise v souladu
s nařízením (EU) č. 1025/2012 zveřejnila odkazy
v Úředním věstníku Evropské unie, je i v souladu
s požadavky na přístupnost stanovenými v článku

4, které odpovídají uvedeným normám nebo jejich
částem.
§ 6 odst. 2

Nejsou-li v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny odkazy 32016L2102
na harmonizovanou normu nebo její části podle odstavce 1, má se za to,
že mobilní aplikace jsou vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní,
pokud splňují požadavky prováděcích aktů Evropské komise stanovících
technické specifikace nebo jejich částí podle čl. 6 odst. 2 směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Čl. 6 odst. 2

Pokud žádné odkazy na harmonizované normy
uvedené v odstavci 1 tohoto článku zveřejněny
nebyly, má se za to, že obsah mobilních aplikací,
jenž je v souladu s technickými specifikacemi
nebo jejich částmi, je i v souladu s požadavky
na přístupnost stanovenými v článku 4, které
odpovídají uvedeným technickým specifikacím
nebo jejich částem.
Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví
technické specifikace uvedené v prvním
pododstavci tohoto odstavce. Tyto technické
specifikace
musí
splňovat
požadavky
na přístupnost stanovené v článku 4 a zajišťovat
úroveň přístupnosti alespoň rovnocennou úrovni
přístupnosti, již zajišťuje evropská norma EN 301
549 V1.1.2 (2015-04).

§ 6 odst. 3

Nejsou-li přijaty prováděcí akty Evropské komise stanovící technické 32016L2102
specifikace podle odstavce 2, má se za to, že mobilní aplikace jsou
vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní, pokud splňují požadavky
evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). V případě postupu podle čl. 6
odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 se namísto
evropské normy podle věty první použije evropská norma stanovená tímto
postupem.

Prováděcí akty uvedené ve druhém pododstavci
tohoto odstavce se přijímají přezkumným
postupem podle čl. 11 odst. 3. Nebudou-li
zveřejněny žádné odkazy na harmonizované
normy uvedené v odstavci 1 tohoto článku, přijme
se první z těchto prováděcích aktů do 23. prosince
2018.
Čl. 6 odst. 3 3. Pokud žádné odkazy na harmonizované normy
uvedené v odstavci 1 tohoto článku zveřejněny
a4
nebyly, má se za to, že obsah internetových
stránek, který splňuje příslušné požadavky
evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)
nebo jejích částí, je i v souladu s požadavky
na přístupnost stanovenými v článku 4, které
odpovídají uvedeným příslušným požadavkům
nebo jejich částem.
Pokud žádné odkazy na harmonizované normy
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uvedené v odstavci 1 tohoto článku zveřejněny
nebyly a neexistují technické specifikace uvedené
v odstavci 2 tohoto článku, má se za to, že obsah
mobilních aplikací, který splňuje příslušné
požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2
(2015-04) nebo jejích částí, je i v souladu
s požadavky na přístupnost stanovenými v článku
4, které odpovídají uvedeným příslušným
požadavkům nebo jejich částem.

§ 7 odst. 1

Povinný subjekt zajistí přístupnost jím spravovaných internetových 32016L2102
stránek a mobilních aplikací v míře, která mu nezpůsobí nepřiměřenou zátěž.

Čl. 5 odst. 1

§ 7 odst. 2

Povinný subjekt posuzuje, zda mu plnění požadavků podle § 4 až 6 působí 32016L2102
nepřiměřenou zátěž.

Čl. 5 odst. 3

§ 7 odst. 3

Povinný subjekt při posuzování míry nepřiměřené zátěže zohlední

Čl. 5 odst. 2

32016L2102

a) svou velikost, povahu a své zdroje a
b) své odhadované náklady a přínosy ve vztahu k očekávanému přínosu
pro uživatele internetových stránek a mobilních aplikací, zejména pro osoby
se zdravotním postižením, přičemž zohlední četnost a dobu využití

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10,
jejichž cílem je změnit odstavec 3 tohoto článku
aktualizací odkazu na evropskou normu EN 301
549 V1.1.2 (2015-04) tak, aby odkazoval
na pozdější znění této normy nebo na evropskou
normu, která ji nahradí, splňují-li toto pozdější
znění nebo tato evropská norma požadavky
na přístupnost stanovené v článku 4 a zajišťují-li
úroveň přístupnosti alespoň rovnocennou úrovni
přístupnosti, již zajišťuje evropská norma EN 301
549 V1.1.2 (2015-04).
Členské státy zajistí, aby subjekty veřejného
sektoru uplatňovaly požadavky na přístupnost
stanovené v článku 4 v míře, ve které jim plnění
těchto požadavků pro účely uvedeného článku
nezpůsobí nepřiměřenou zátěž.
Aniž je dotčen odstavec 1 tohoto článku, provádí
dotčený subjekt veřejného sektoru počáteční
posouzení míry, ve které plnění požadavků
na přístupnost stanovených v článku 4 působí
nepřiměřenou zátěž.
Pro účely posouzení míry, ve které plnění
požadavků na přístupnost stanovených v článku 4
působí nepřiměřenou zátěž, členské státy zajistí,
aby dotčený subjekt veřejného sektoru zohlednil
relevantní okolnosti, včetně:
a) velikosti, zdrojů a povahy dotčeného subjektu
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internetové stránky a mobilní aplikace.

veřejného sektoru a

§ 7 odst. 4

Povinný subjekt, kterému plnění požadavků podle § 4 až 6 působí 32016L2102
nepřiměřenou zátěž, poskytne, je-li to možné, uživateli jím spravované
internetové stránky a mobilní aplikace, kterých se nepřiměřená zátěž týká,
náhradní řešení pro využití obsahu této internetové stránky a mobilní
aplikace.

Čl. 5 odst. 4

§ 8 odst. 1

Povinný subjekt na všech jím spravovaných internetových stránkách 32016L2102
v přístupném formátu zveřejní a aktualizuje prohlášení o přístupnosti
internetové stránky, které obsahuje

Čl. 7 odst. 1

a) sdělení, v jakém rozsahu internetová stránka splňuje požadavky podle § 4
a 5,
b) důvod, pro který internetová stránka nesplňuje požadavky podle § 4 a 5,
a případné náhradní řešení podle § 7 odst. 4, a

b) odhadovaných nákladů a přínosů pro dotčený
subjekt
veřejného
sektoru
ve
vztahu
k očekávanému přínosu pro osoby se zdravotním
postižením, přičemž se zohlední četnost a doba
využití konkrétní internetové stránky nebo mobilní
aplikace.
Využije-li subjekt veřejného sektoru pro konkrétní
internetovou stránku či mobilní aplikaci výjimku
stanovenou v odstavci 1 tohoto článku poté,
co provedl posouzení uvedené v odstavci 2 tohoto
článku, vysvětlí v prohlášení o přístupnosti
uvedeném v článku 7, které části požadavků
na přístupnost nebylo možno splnit, a případně
poskytne dostupná alternativní řešení.
Členské státy zajistí, aby subjekty veřejného
sektoru vydaly a pravidelně aktualizovaly
podrobné, komplexní a jasné prohlášení
o přístupnosti, pokud jde o soulad jejich
internetových stránek a mobilních aplikací s touto
směrnicí.
V případě internetových stránek se toto prohlášení
o přístupnosti vydává v přístupném formátu
na základě vzorového prohlášení o přístupnosti
uvedeného
v odstavci
2
a
zveřejňuje
na příslušných internetových stránkách.

c) informaci o postupu, vznikne-li důvodné podezření, že internetová stránka
nesplňuje požadavky podle § 4 a 5 nebo že je důvod podle písmene b)
neopodstatněný, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním
orgánům.

V případě mobilních aplikací se prohlášení
o přístupnosti vydává v přístupném formátu
na základě vzorového prohlášení o přístupnosti
uvedeného v odstavci 2 a zpřístupňuje
na internetových stránkách subjektu veřejného
sektoru, jenž dotčenou mobilní aplikaci vyvinul,
nebo spolu s dalšími informacemi, jež jsou
k dispozici při jejím stažení.
Toto prohlášení obsahuje:
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a) vysvětlení týkající se částí obsahu, jež nejsou
přístupné, a odůvodnění této nepřístupnosti,
a případně i poskytnutá dostupná alternativní
řešení;
b) popis mechanismu zpětné vazby a související
odkaz, jehož prostřednictvím může subjektu
veřejného sektoru kdokoli poskytnout informace
o veškerých případech, kdy jeho internetové
stránky nebo mobilní aplikace nesplňují
požadavky na přístupnost stanovené v článku 4,
a požádat o informace, jež byly vyjmuty
na základě čl. 1 odst. 4 a článku 5, a
c) odkaz na postup prosazování práva stanovený
v článku 9, jehož lze využít v případě
neuspokojivé reakce na oznámení nebo žádost.

§ 8 odst. 2

Povinný subjekt může splnit povinnost podle odstavce 1 rovněž tak, 32016L2102
že prohlášení o přístupnosti jím spravovaných internetových stránek
v přístupném formátu zveřejní a aktualizuje na některé z jím spravovaných
internetových stránek a na ostatních jím spravovaných internetových
stránkách umístí odkaz na toto prohlášení.

Čl. 7 odst. 1

Členské státy zajistí, aby subjekty veřejného
sektoru na upozornění či žádosti reagovaly
vhodným způsobem v přiměřené lhůtě.
Členské státy zajistí, aby subjekty veřejného
sektoru vydaly a pravidelně aktualizovaly
podrobné, komplexní a jasné prohlášení
o přístupnosti, pokud jde o soulad jejich
internetových stránek a mobilních aplikací s touto
směrnicí.
V případě internetových stránek se toto prohlášení
o přístupnosti vydává v přístupném formátu
na základě vzorového prohlášení o přístupnosti
uvedeného
v odstavci
2
a
zveřejňuje
na příslušných internetových stránkách.
V případě mobilních aplikací se prohlášení
o přístupnosti vydává v přístupném formátu
na základě vzorového prohlášení o přístupnosti
uvedeného v odstavci 2 a zpřístupňuje
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na internetových stránkách subjektu veřejného
sektoru, jenž dotčenou mobilní aplikaci vyvinul,
nebo spolu s dalšími informacemi, jež jsou
k dispozici při jejím stažení.
Toto prohlášení obsahuje:
a) vysvětlení týkající se částí obsahu, jež nejsou
přístupné, a odůvodnění této nepřístupnosti,
a případně i poskytnutá dostupná alternativní
řešení;
b) popis mechanismu zpětné vazby a související
odkaz, jehož prostřednictvím může subjektu
veřejného sektoru kdokoli poskytnout informace
o veškerých případech, kdy jeho internetové
stránky nebo mobilní aplikace nesplňují
požadavky na přístupnost stanovené v článku 4,
a požádat o informace, jež byly vyjmuty
na základě čl. 1 odst. 4 a článku 5, a
c) odkaz na postup prosazování práva stanovený
v článku 9, jehož lze využít v případě
neuspokojivé reakce na oznámení nebo žádost.

§ 8 odst. 3

Povinný subjekt na některé z jím spravovaných internetových stránek 32016L2102
v přístupném formátu zveřejní a aktualizuje prohlášení o přístupnosti jím
spravovaných mobilních aplikací, které obsahuje
a) seznam mobilních aplikací,
b) sdělení, v jakém rozsahu mobilní aplikace splňují požadavky podle § 4 a 6,
c) důvod, pro který mobilní aplikace nesplňují požadavky podle § 4 a 6,
a případné náhradní řešení podle § 7 odst. 4, a

Čl. 7 odst. 1

Členské státy zajistí, aby subjekty veřejného
sektoru na upozornění či žádosti reagovaly
vhodným způsobem v přiměřené lhůtě.
Členské státy zajistí, aby subjekty veřejného
sektoru vydaly a pravidelně aktualizovaly
podrobné, komplexní a jasné prohlášení
o přístupnosti, pokud jde o soulad jejich
internetových stránek a mobilních aplikací s touto
směrnicí.
V případě mobilních aplikací se prohlášení
o přístupnosti vydává v přístupném formátu
na základě vzorového prohlášení o přístupnosti
uvedeného v odstavci 2 a zpřístupňuje

d) informaci o postupu, vznikne-li důvodné podezření, že mobilní aplikace
nesplňuje požadavky podle § 4 a 6 nebo že je důvod podle písmene c)
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neopodstatněný, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním
orgánům.

na internetových stránkách subjektu veřejného
sektoru, jenž dotčenou mobilní aplikaci vyvinul,
nebo spolu s dalšími informacemi, jež jsou
k dispozici při jejím stažení.
Toto prohlášení obsahuje:
a) vysvětlení týkající se částí obsahu, jež nejsou
přístupné, a odůvodnění této nepřístupnosti,
a případně i poskytnutá dostupná alternativní
řešení;
b) popis mechanismu zpětné vazby a související
odkaz, jehož prostřednictvím může subjektu
veřejného sektoru kdokoli poskytnout informace
o veškerých případech, kdy jeho internetové
stránky nebo mobilní aplikace nesplňují
požadavky na přístupnost stanovené v článku 4,
a požádat o informace, jež byly vyjmuty
na základě čl. 1 odst. 4 a článku 5, a
c) odkaz na postup prosazování práva stanovený
v článku 9, jehož lze využít v případě
neuspokojivé reakce na oznámení nebo žádost.
Členské státy zajistí, aby subjekty veřejného
sektoru na upozornění či žádosti reagovaly
vhodným způsobem v přiměřené lhůtě.

§ 8 odst. 4

Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem 32016L2102
Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, je-li přijat.

Čl. 7 odst. 1

Členské státy zajistí, aby subjekty veřejného
sektoru vydaly a pravidelně aktualizovaly
podrobné, komplexní a jasné prohlášení
o přístupnosti, pokud jde o soulad jejich
internetových stránek a mobilních aplikací s touto
směrnicí.
V případě mobilních aplikací se prohlášení
o přístupnosti vydává v přístupném formátu
na základě vzorového prohlášení o přístupnosti
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uvedeného v odstavci 2 a zpřístupňuje
na internetových stránkách subjektu veřejného
sektoru, jenž dotčenou mobilní aplikaci vyvinul,
nebo spolu s dalšími informacemi, jež jsou
k dispozici při jejím stažení.
Toto prohlášení obsahuje:
a) vysvětlení týkající se částí obsahu, jež nejsou
přístupné, a odůvodnění této nepřístupnosti,
a případně i poskytnutá dostupná alternativní
řešení;
b) popis mechanismu zpětné vazby a související
odkaz, jehož prostřednictvím může subjektu
veřejného sektoru kdokoli poskytnout informace
o veškerých případech, kdy jeho internetové
stránky nebo mobilní aplikace nesplňují
požadavky na přístupnost stanovené v článku 4,
a požádat o informace, jež byly vyjmuty
na základě čl. 1 odst. 4 a článku 5, a
c) odkaz na postup prosazování práva stanovený
v článku 9, jehož lze využít v případě
neuspokojivé reakce na oznámení nebo žádost.
Členské státy zajistí, aby subjekty veřejného
sektoru na upozornění či žádosti reagovaly
vhodným způsobem v přiměřené lhůtě.
Čl. 7 odst. 2

§9

Každý může učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, 32016L2102
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)
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Čl. 9 odst. 1

Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví
vzorové prohlášení o přístupnosti. Tyto prováděcí
akty se přijímají poradním postupem podle čl. 11
odst. 2. První z těchto prováděcích aktů Komise
přijme do 23. prosince 2018.
Členské státy zajistí dostupnost přiměřených
a účinných postupů pro prosazování práva s cílem
zajistit soulad s touto směrnicí, pokud jde
o požadavky stanovené v článcích 4 a 5 a v čl. 7

neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující
podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

§ 10

Ministerstvo

32016L2102

Čl. 9 odst. 1

a) kontroluje, zda povinné subjekty dodržují povinnosti stanovené tímto
zákonem,
b) sleduje postupem stanoveným prováděcím aktem podle čl. 8 odst. 2
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, zda internetové
stránky a mobilní aplikace spravované povinnými subjekty splňují požadavky
podle § 4 až 6.

Čl. 8 odst. 1

§ 11

Zjistí-li ministerstvo při kontrole podle § 10 písm. a) u povinného subjektu 32016L2102
nedostatky v dodržování povinností stanovených tímto zákonem, uloží
povinnému subjektu, aby přijal opatření k nápravě. Povinný subjekt přijme
opatření k nápravě ve lhůtě stanovené ministerstvem, která nesmí být delší
než 6 měsíců.

Čl. 9 odst. 1

§ 12

Ministerstvo podává Evropské komisi každé 3 roky za podmínek 32016L2102
stanovených v prováděcím aktu podle čl. 8 odst. 6 směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 zprávu o výsledku sledování přístupnosti
internetových stránek a mobilních aplikací podle § 10 písm. b). Ministerstvo
zveřejní zprávu na svých internetových stránkách.

Čl. 8 odst. 4
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odst. 1. Zejména pak členské státy zajistí zavedení
postupů pro prosazování práva, například v podobě
možnosti obrátit se na veřejného ochránce práv,
aby tak bylo zajištěno účinné vyřizování oznámení
nebo stížností uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b)
a přezkum posouzení podle článku 5.
Členské státy zajistí dostupnost přiměřených
a účinných postupů pro prosazování práva s cílem
zajistit soulad s touto směrnicí, pokud jde
o požadavky stanovené v článcích 4 a 5 a v čl. 7
odst. 1. Zejména pak členské státy zajistí zavedení
postupů pro prosazování práva, například v podobě
možnosti obrátit se na veřejného ochránce práv,
aby tak bylo zajištěno účinné vyřizování oznámení
nebo stížností uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b)
a přezkum posouzení podle článku 5.
Členské státy pravidelně a na základě metodiky
vymezené v odstavci 2 tohoto článku sledují, zda
internetové stránky a mobilní aplikace subjektů
veřejného
sektoru
splňují
požadavky
na přístupnost stanovené v článku 4.
Členské státy zajistí dostupnost přiměřených
a účinných postupů pro prosazování práva s cílem
zajistit soulad s touto směrnicí, pokud jde
o požadavky stanovené v článcích 4 a 5 a v čl. 7
odst 1. Zejména pak členské státy zajistí zavedení
postupů pro prosazování práva, například v podobě
možnosti obrátit se na veřejného ochránce práv,
aby tak bylo zajištěno účinné vyřizování oznámení
nebo stížnosti uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b)
a přezkum posouzení podle článku 5.
Do 23. prosince 2021 a poté každé tři roky
podávají členské státy Komisi zprávu o výsledku
sledování, která obsahuje i údaje z měření.
Tato zpráva musí být vypracována na základě
podmínek pro podávání zpráv uvedených
v odstavci 6 tohoto článku. Zpráva zahrnuje rovněž
informace o uplatnění postupu prosazování práva

podle článku 9.
§ 13 odst. 1

Ustanovení § 4, 5, 7 a 8 se na internetové stránky spravované povinným 32016L2102
subjektem zveřejněné před 23. zářím 2018 použijí od 23. září 2020.

Čl. 12 odst. 3 Členské státy budou předpisy uvedené v odstavci 1
písm. b)
uplatňovat takto:
b) na všechny internetové stránky subjektů
veřejného sektoru, na něž se nevztahuje písmeno
a): od 23. září 2020.

§ 13 odst. 2

Ustanovení § 4, 5, 7 a 8 se na internetové stránky spravované povinným 32016L2102
subjektem zveřejněné od 23. září 2018 použijí od 23. září 2019.

Čl. 12 odst. 3 Členské státy budou předpisy uvedené v odstavci 1
písm. a)
uplatňovat takto:
a) na internetové stránky subjektů veřejného
sektoru, jež nebyly zveřejněny před 23. září 2018:
od 23. září 2019.

§ 13 odst. 3

Ustanovení § 4 a § 6 až 8 se na mobilní aplikace spravované povinným 32016L2102
subjektem použijí od 23. června 2021.

Čl. 12 odst. 3 Členské státy budou předpisy uvedené v odstavci 1
písm. c)
uplatňovat takto:
c) na mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru:
od 23. září 2021.

§ 13 odst. 4

Tento zákon se nevztahuje na obsah internetových stránek a mobilních 32016L2102
aplikací spravovaných povinným subjektem, kterým je předtočený mediální
soubor s časovou dimenzí zveřejněný před 23. zářím 2020.

Čl. 1 odst. 4 Tato směrnice se nepoužije na následující obsah
písm. b)
internetových stránek a mobilních aplikací:
b) předtočené mediální soubory s časovou
dimenzí zveřejněné před 23. září 2020.

§ 13 odst. 5

Tento zákon se nevztahuje na obsah internetových stránek spravovaných 32016L2102
povinným subjektem, které nejsou určeny veřejnosti, pokud byly zveřejněny
pro jejich uživatele před 23. zářím 2019 a pokud neprojdou podstatnou
změnou.

Čl. 1 odst. 4 Tato směrnice se nepoužije na následující obsah
písm. g)
internetových stránek a mobilních aplikací:
g) obsah extranetů a intranetů, tedy internetových
stránek přístupných pouze uzavřené skupině osob,
a nikoli široké veřejnosti jako takové, pokud byly
zveřejněny před 23. září 2019 a dokud neprojdou
zásadní revizí.
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§ 13 odst. 6

První zprávu o výsledku sledování přístupnosti internetových stránek 32016L2102
a mobilních aplikací ministerstvo podá podle § 12 Evropské komisi
do 23. prosince 2021. Tato zpráva obsahuje
a)

Čl. 8 odst. 5

popis mechanismu pro účely konzultací s příslušnými zúčastněnými
stranami ohledně přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací,

b) popis postupů pro zveřejnění veškerého vývoje v oblasti politiky
přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací,
c)

informaci o zkušenostech a poznatcích z uplatňování pravidel o souladu
s požadavky podle § 4 až 6 a

d) informaci o činnostech v oblasti odborné přípravy a zvyšování
povědomí.

Pokud jde o opatření přijatá podle článku 7, zahrne
první zpráva rovněž:
a) mechanismy, jež členské státy zavedly pro účely
konzultací s příslušnými zúčastněnými stranami
ohledně přístupnosti internetových stránek
a mobilních aplikací;
b) postupy pro zveřejnění veškerého vývoje
v oblasti politiky přístupnosti, pokud jde
o internetové stránky a mobilní aplikace;
c) zkušenosti a poznatky z uplatňování pravidel
o souladu s požadavky na přístupnost stanovenými
v článku 4; a
d) činnosti v oblasti odborné přípravy a zvyšování
povědomí.
Dojde-li k významným změnám týkajícím se
prvků uvedených v prvním pododstavci, zahrnou
členské státy do svých následných zpráv informace
o těchto změnách.

Číslo předpisu EU (kód celex)

Název předpisu EU

CELEX 32016L2102

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016
o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného
sektoru.
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