
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Audit přístupnosti  
webové prezentace 
 
Pro společnost CSOP Praha =>  



 

K zákonu 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. 

Veškeré kapitoly v dokumentu představují doporučená pravidla z metodického pokynu. Pro webovou 

prezentaci www.csop-praha15.cz se některá pravidla ke stránkám nevztahují.  

V rámci auditního dokumentu jsou vypsány a zkontrolovány, které webová stránka pravidla splňuje a 

v jaké úrovni dle deklarování metodického pokynu.    
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1. Vnímatelnost 

1.1. Textové alternativy 

Jedná se například o obrázky, který mají své skryté popisky, pokud by se obrázek nenačetl nebo 

pokud by uživatel přistupoval na stránky skrze speciální čtečku, načte se jeho popisek, co obrázek 

představuje. 

 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň A 

Veškerý netextový obsah, který je uživateli prezentován, má svou textovou alternativu, sloužící 

stejnému účelu. Výjimku tvoří případy uvedené níže 

1.2. Multimediální prvky v závisející na čase 

1.2.1. Multimediální prvky na stránce 

Video, které se na webové prezentaci nachází je na podstránce „Přepravní služba Taxík Maxík“ na 

webové adrese: https://www.csop-praha15.cz/prepravni-sluzba-taxik-maxik/. Video je reportáž od 

televize PrahaTV, kde nalezneme video a audio popis služby.  

 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň AA 

Každé předtočené video, které je součástí synchronizovaného multimediálního prvku, je opatřeno 

audio popisem. 

1.3. Přizpůsobitelné 

1.3.1. Informace a vzájemné vztahy, Srozumitelné pořadí, Vlastnosti na základě smyslového 

vjemu 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň A 

Informace, strukturu a vzájemné vztahy sdělované prezentací lze programově určit nebo jsou 

dostupné ve formě textu. 
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1.3.2. Orientace 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň AA 

Obsah neomezuje způsob zobrazení nebo nevyžaduje operaci na jednu orientaci zobrazení, například 

na výšku nebo šířku, pokud není nezbytná konkrétní orientace zobrazení. 

1.3.3. Určení účelu vstupu 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň AA 

Účel každého vstupního pole, které shromažďuje informace o uživateli, může být programově určen, 

pokud:  

- vstupní pole slouží k účelu určenému v části Účely vstupů součástí uživatelského rozhraní; a 

- obsah je implementován za využití technologií, které podporují identifikaci očekávaného významu 

vstupních údajů formuláře. 

1.3.4. Identifikace účelu 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň AAA 

V obsahu implementovaném pomocí značkovacích jazyků lze programově určovat účel komponent, 

uživatelských rozhraní, ikon a jednotlivých oblastí.  

1.4. Rozlišitelné 

1.4.1.  Používání barev 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň A 

Barva není používána jako jediný vizuální prostředek, sloužící k poskytnutí určité informace, k 

indikování určité akce, k vyjádření požadavku na odezvu či k odlišení určitého vizuálního prvku. 

1.4.2. Minimální kontrast 

Webová stránka splňuje minimální doporučený kontrast. Na rozsáhlých textech je kontrast v poměru 

17.73 : 1. Nejnižší naměřený kontrast je 4.71 : 1, který je stále v normě pro splnění přístupnosti. 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň AA 

Vizuální podoba textu a textu ve formě obrázku má kontrastní poměr minimálně 4,5:1 

1.4.3. Změna velikosti textu 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň AA 

S výjimkou titulků a textů ve formě obrázků může být text zvětšen bez použití asistivních technologií 

až o 200 %, aniž by došlo ke ztrátě obsahu či porušení funkčnosti. 
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1.4.4. Text ve formě obrázku 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň AA 

Jestliže technologie, které byly použity, umožňují vizuální znázornění, pak se doporučuje raději použít 

textový formát než text ve formě obrázku.  

1.4.5.  Zvýšený kontrast 

Webová stránka splňuje minimální doporučený kontrast. Na rozsáhlých textech je kontrast v poměru 

17.73 : 1 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň AAA 

Graficky znázorněný text či text prezentovaný ve formě obrázku má kontrastní poměr minimálně 7:1. 

1.4.6.  Vizuální obsah při přechodu myší 

Tlačítka reagují při přechodu myší.  

 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň AA 

Pokud nastavení a následné odsunutí kurzoru myši, nebo přesun fokusu klávesnice zobrazí další 

obsah, který se poté skryje, pak platí následující: 

2.  Ovladatelnost 
2.1. Přístupnost z klávesnice 

Při používání tzv. tabulátoru na klávesnici se zvýrazňují postupně jednotlivé klikatelné odkazy. 

 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň A 

Všechny funkce obsahu je možné ovládat přes rozhraní klávesnice, aniž by bylo nutné jednotlivé stisky 

kláves zvláště časovat, výjimku tvoří případ, kdy vstup dané funkce reaguje na způsob pohybu při 

zadávání a jeho průběh. 
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2.2. Klávesnice (bez výjimek) 

Viz předchozí bod 2.1. 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň AAA 

Všechny funkce obsahu je možné obsluhovat přes rozhraní klávesnice, aniž by bylo nutné jednotlivé 

stisky kláves zvláště časovat. 

2.3. Žádné časování 

Na webové stránce není žádné časování, které by uživatele přesměrovávalo nebo skrývalo obsah po 

nastavené uplynulé době.  

Dle metodického pokynu splňuje úroveň AAA 

Časování není zásadní součástí události nebo aktivity prezentované obsahem, s výjimkou 

neinteraktivních synchronizovaných multimediálních prvků a událostí probíhajících v reálném čase. 

2.4. Záchvaty a fyzické reakce 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň AAA 

Internetové stránky neobsahují žádné prvky, které by blikaly více než třikrát za sekundu, nebo by 

tento záblesk byl pod běžným prahem obecně stanoveným pro záblesk a pod prahem stanoveným pro 

červený záblesk. 

2.5. Snadná navigace 

2.5.1. Přeskoč bloky 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň A 

Uživatel má k dispozici mechanismus, který umožňuje přeskočit bloky obsahu, které se opakovaně 

objevují na více internetových stránkách. 

2.5.2. Každá stránka má titulek 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň A 

Uživatel má k dispozici mechanismus, který umožňuje přeskočit bloky obsahu, které se opakovaně 

objevují na více internetových stránkách. 

2.5.3. Pořadí procházení prvků 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň A 

Je-li možné procházet internetovou stránku postupně a navigační sekvence ovlivňují význam nebo 

funkčnost obsahu, pak získávají prvky fokus v pořadí, které zachovává smysl a funkčnost. 
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2.5.4. Nadpisy a popisky 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň AA 

Nadpisy a popisky odpovídají svému účelu nebo tématu. 

2.5.5. Aktuální pozice 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň AAA 

Uživatel má k dispozici informaci o své aktuální pozici v rámci souboru internetových stránek. 

2.5.6. Záhlaví jednotlivých částí 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň AAA 

Záhlaví jednotlivých částí se používají k uspořádání obsahu. 

3. Srozumitelnost 
3.1.1. Jazyk stránky 

Webová prezentace má pouze 1 výchozí jazyk a to Český jazyk. 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň A 

Výchozí jazyk (= řeč, nikoli programovací) každé internetové stránky lze programově určit. 

3.1.2. Jazyk jednotlivých částí 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň AA 

Jazyk (= řeč, nikoli programovací) každé pasáže nebo fráze v obsahu může být programově určen. 

Výjimku tvoří vlastní jména, technické termíny, slova neurčitého jazykového původu a zavedené fráze 

nebo slova mající význam v rámci svého nejbližšího kontextu. 

3.1.3. Zaměření (fokus) 

Viz bod 2.1. 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň A 

Když na libovolný prvek uživatelského rozhraní přejde fokus, nezpůsobí to změnu kontextu. 

3.1.4. Vstup uživatele 

Viz bod 2.1. 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň A 

Změna nastavení libovolného prvku uživatelského rozhraní ze strany uživatele automaticky 

nezpůsobuje změnu kontextu, pokud uživatel nebyl informován o změně před použitím daného prvku. 
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3.1.5. Konzistentní navigace 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň AA 

Navigační mechanismy, které se opakují na více internetových stránkách v rámci internetové 

prezentace, se při každém zobrazení vyskytují ve stejném relativním pořadí, pokud uživatel neprovede 

změnu zobrazení. 

3.1.6. Identifikace chyb 

Při zadávání vstupních uživatelských dat do formulářů je zapnuta zpětná kontrola s popiskem, kde 

nastala chyba, aby byl formulář validní pro odeslání. 

 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň A 

Pokud se automaticky zjistí chyba při zadávání vstupu, označí se chybová položka a chyba je popsána 

uživateli v textu. 

3.1.7. Popisky nebo pokyny 

Při zadávání vstupních uživatelských dat do formulářů je viditelný popisek, jaký datový vstup má být 

napsán. 

 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň A 

Je-li vyžadován vstup uživatele, má uživatel k dispozici popisky nebo pokyny. 

3.1.8. Návrhy pro opravení chyby 

Viz bod 3.1.6. 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň AA 

Pokud se automaticky zjistí chyba při zadávání a jsou známé návrhy na její opravení, jsou tyto návrhy 

poskytnuty uživateli. Výjimku tvoří případ, kdy je takový postup v rozporu s bezpečností nebo účelem 

obsahu. 
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3.1.9. Nápověda 

Například u formuláře na podstránce „Žádost o umístění „ 

 

Dle metodického pokynu splňuje úroveň AAA 

K dispozici je nápověda vztahující se ke kontextu. 
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4. Kontakt na zpracovatele 
 

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním webových stránek a oznámení 

nebo žádost ohledně přístupnosti prosím zasílejte na emailovou adresu projekty@valekpetr.com. 
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