
Prohlášení o přístupnosti 

Základní informace 

Obec Rusava se zavazuje k zpřístupnění své webové 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, 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 https://www.rusava.cz/ 

Stav souladu 

Tyto webové stránky jsou v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1. 

Obsah webu 

Písmo webu je definováno pomocí relativních jednotek a lze jej zvětšovat a zmenšovat nastavením 
internetového prohlížeče. Chcete-li tedy velikost písma upravit, učiňte tak v nabídce Zobrazit → 
Velikost textu. 

Veškerý obsah webu je organizován hierarchicky. Informaci o tom, kde se v hierarchii webu právě 
nacházíte, naleznete pomocí "drobkové navigace". 

Přehledný výpis všech stránek dle struktury webu je k dispozici formou mapy webu. 

Doporučená rozšíření prohlížeče 

Na tomto webu mohou být vybrané informace (dokumenty) nabízeny ve formátech PDF, DOC, XLS 
nebo PPT. Tyto specifické formáty umožňují zachovat formátovací a typografické prvky, které v 
podobě HTML nejsou dostupné. 

• k prohlížení dokumentů PDF je možné zdarma stáhnout program Acrobat Reader. 

• k prohlížení dokumentů DOC, XLS a PPT je možné zdarma stáhnout např. kancelářský balík 
LibreOffice. 

Vypracování prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 16. 2. 2021. Prohlášení bylo revidováno dne 16. 2. 2021. 
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na 
níže uvedené kontakty. 

Správce obsahu: 

Obec Rusava 
Rusava čp. 248 
768 41 Rusava 

Telefon: +420 573 392 066 
E-mail: obec@rusava.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 

 


