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Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše,
střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI WEBU
Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2,
Resslova 8, IČ: 006 38 463, sídlem Resslova 1780/8, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha,
zastoupená Ing. Dagmar Krutskou, ředitelkou školy
(dále jen „Škola“)
Webové stránky: www.cao8.cz
(dále jen „Webové stránky“)
Škola se zavazuje ke zpřístupnění obsahu výše uvedených 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 (dále jen „Zákon“), které provádějí směrnici Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek
a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen „Směrnice EU“).
Stav souladu
Webové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s evropským standardem EN
301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.
Některé informace na Webových stránkách jsou uváděny v podobě dokumentů ve formátu PDF.
Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který
je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně lze použít některý z
alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většinu
dokumentů ve formátu PDF lze však také zobrazit přímo v běžných internetových prohlížečích.
Dále mohou být na Webových stránkách uváděny rovněž dokumenty zpracované v aplikacích
MS Office, případně obdobných kancelářských aplikací (ve formátech DOC, DOCX, XLS,
XLSX, PPT, PPTX a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně
používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech
se mohou zobrazovat přímo v běžných internetových prohlížečích v přístupné formě.
Pro úplnost Škola dále uvádí, že některé starší fotografie či fotoalba ve fotogaleriích postrádají
titulky a alternativní textový popis. Rovněž videa s odkazem na školní youtube profil (kanál)
mohou postrádat titulky. Vzhledem k tomu, že uvedení těchto nedostatků do souladu se
Zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě znamenalo pro Školu nepřiměřenou zátěž,
Škola uvedené nedostatky v souladu s § 7 Zákona dodatečně neupravuje.
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Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 9. 2021.
Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí
Komise (EU) 2018/1523 použita následující metoda:
 vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru
Zpětná vazba a kontaktní údaje
V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností Webových stránek, obracejte se, prosím, na
níže uvedené kontakty, kde Vám budou poskytnuty informace o řešení příslušných problémů
v oblasti souladu a na vyžádání informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti výše
citované Směrnice EU.
Tel: 224 917 774
E-mail: cao8@cao8.cz
Adresa:
Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2,
Resslova 8
Resslova 8
120 00 Praha 2
Postupy pro prosazování práva
Závěrem Vás škola informuje, že máte právo na zajištění přístupnosti té části Webových
stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, a to dle znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví
struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
V případě, že u této části Webových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a Škola nebude
řádně reagovat na Vaše podněty, máte právo obrátit se na níže uvedený orgán určený pro
prosazování vašich práv.
Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva na zjištění přístupnosti relevantní
části Webových stránek:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz
Praha 1. září 2021

Ing. Dagmar Krutská v. r.
ředitelka školy

