
 

Nové Zákupy 500, 471 23 Zákupy, IČO 71167463, tel.: 487874906 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI  

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvková 

organizace se zavazuje ke zpřístupnění své internetové stránky 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 (zákon o přístupnosti).  

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku: 

www.ddzakupy.cz  

STAV SOULADU  

Tato internetová stránka je v souladu s výše uvedenými právními předpisy a dále 

s normou EN 301 549 V2.1.2 a standardem WCAG 2,1 s následující výjimkou. 

Některé informace jsou nabízeny v dokumentech formátu PDF. Pro zobrazení 

těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je 

zdarma ke stažení na internetovém serveru společnosti Adobe, případně jej lze 

zobrazit některým z alternativních prohlížečů, jako je např. PDF X-Change 

Viewer. Většina dokumentů ve formátu PDF jde také zobrazit v běžných 

prohlížečích.  

VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI  

Prohlášení bylo vypracováno dne 19.8.2022.  

Toto prohlášení bylo vypracováno podle metodického pokynu MVČR k zákonu 

o přístupnosti a dle vzoru MVČR prohlášení o přístupnosti. Toto prohlášení bylo 



vypracováno posouzením třetí strany, kterou je technický provozovatel 

internetové stránky.  

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE INTERNETOVÉ STRÁNKY  

Internetovou stránku provozuje Domov důchodců a dům s pečovatelskou 

službou Zákupy, příspěvková organizace. Technický provoz internetové stránky 

zabezpečuje Eduard Horníček.  

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE  

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvková 

organizace si klade za cíl, aby jím provozovaná internetová stránka byla 

přístupna všem jejím uživatelům, a to v souladu se základními principy 

přístupnosti, kterými jsou vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita. 

Kontakt na správce obsahu: 

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvková 

organizace  

Nové Zákupy 500 

471 23 Zákupy 

e-mail: reditelka@ddzakupy.cz 

Kontakt na technického provozovatele internetové stránky: 

Eduard Horníček  

Neštěmická 727/29  

400 07 Ústí nad Labem  

e-mail: info@smartfox.cz  

 

mailto:info@smartfox.cz


POSTUP PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA  

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je 

neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně 

přístupnosti webových stránek, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování 

práva: 

Ministerstvo vnitra  

odbor eGovernmentu  

Náměstí Hrdinů 1634/3  

140 21 Praha 4  

e-mail: pristupnost@mvcr.cz 
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