
 

 

Prohlášení přístupnosti 
Domov pro seniory Benešov, se sídlem Villaniho 2130, 25601 Benešov, IČO: 71229116, se 

zavazuje k zpřístupnění 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, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 

ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. 

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: https://www.ds-

benesov.cz/ 

Stav souladu 
Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s ust. § 4 a 5 zákona 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. Na stránkách nebude přístupná záložka aktuality (náhled). 

Informace prezentované v jiných formátech 
Na těchto internetových stránkách jsou informace prezentovány rovněž v podobě dokumentů 

ve formátu PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX JPEG a to zejména z důvodů, že obsahují 

typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš 

velké, z tohoto důvodu doporučujeme jejich stažení, případně jejich následný tisk. 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. 

Vypracování prohlášení o přístupnosti 
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 10. 11.2022. 

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda posouzení provedeného třetí stranou 

– technickým provozovatelem těchto internetových stránek. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje 
Domov pro seniory Benešov si klade za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly 

přístupné všem uživatelům, a to v souladu se základními principy přístupnosti. Vaše případné 

dotazy, náměty, připomínky, či stížnosti, že tato internetová stránky nesplňuje požadavky dle 

ust. § 4 a 5 zákona o přístupnosti, nám můžete sdělit prostřednictvím emailu: reditel@ds-

benesov.cz. 

Postupy pro prosazování práva 
V případě, že by Vám nebyla z naší strany poskytnuta odpověď na Vaši žádost ohledně 

přístupnosti našich internetových stránek nebo poskytnutá odpověď je dle Vašeho názoru 
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neadekvátní či neuspokojivá, lze kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva, kterým 

je: 

Ministerstvo vnitra 

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