
Prohlášení o přístupnosti 
Západočeská univerzita v Plzni, pracoviště Informační a poradenské centrum se 
zavazuje k zpřístupnění svých 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, který provádí Směrnici 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o 
přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky Studentské 
otazníky https://studentskeotazniky.zcu.cz/cs/

Stav souladu
Internetová stránka Studentské otazníky je plně v souladu s výše zmíněnou 
právní úpravou.

Další formáty zveřejněné na internetových stránkách
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů 
MS Word (.doc nebo .docx), MS Excel (.xls nebo .xlsx), Power Point (.ppt 
nebo .pptx) nebo Adobe Acrobat (.pdf). Z důvodu větší velikosti souborů 
doporučujeme jejich stažení. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma 
stáhnout aplikace Word Viewer, Power Point Viewer, Excel Viewer nebo Adobe 
Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích jsou integrované aplikace 
sloužící k prohlížení výše uvedených formátů.

Vypracování prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 27. 11. 2020 a bylo vypracováno dle 
metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu na základě vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich 
uvedených směřujte na níže uvedené kontakty.

https://studentskeotazniky.zcu.cz/cs/


Kontakt na správce obsahu
Informační a poradenské centrum 
Mgr. Bc. Petra Staňková 
telefon: +420 377 631 359
e-mail: stankov3@rek.zcu.cz

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

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