
Prohlášení o přístupnosti
Senior centrum AHC Nová Role se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových 
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, které provádějí 
směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky https://novarole.ahc.cz/

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Prohlášení o přístupnosti

Níže uvedený obsah není přístupný:

1. Fotografie ve fotogaleriích nemají textový popis: obrázky nemají uvedený 
alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství 
fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text 
ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona).

Částečně přístupný obsah:

1. Tabulky: vzhledem k možnosti změny velikosti písma, nelze zajistit, aby nedocházelo
k nepředvídatelnému zalamování tabulek a jejich obsahu.

2. Slidery a animace: tyto části webových stránek jsou závislé na scriptech třetích stran
u kterých není možné zajistit jejich 100% funkčnost za všech okolností.

Další formáty

Na našich internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu 
DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, jedná se především o smlouvy a dokumenty potřebné pro 
zájemce o naše služby. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word 
Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež 
slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Hypertextové odkazy 

Hypertextové odkazy se otevírají dle těchto zásad:

 Odkazy v rámci našeho webu se otevírají do stejného okna
 Odkazy vedoucí mimo náš web se otevírají do nového okna



Vypracování prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1.3.2021 vlastním posouzením.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu 
č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility 
Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených 
směřujte na níže uvedené kontakty:

Kontakt na správce obsahu webu:

Senior centrum Nová Role
Školní 231/9, 362 25 Nová Role
email: info@ahc.cz

Kontakt na technického správce webu:

Webmium.cz
Budějovická 778/3a
140 00 Praha 4 - Michle

email: info@webmium.cz
telefon: 605 994 466
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