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PROHLÁŠENÍ 
O PŘÍSTUPNOSTI 

Informační systém Masarykovy univerzity se zavazuje ke zpřístupnění svých webových stránek 

v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/2102. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na stránky Informačního systému Masarykovy univerzity 

(dále IS MU), který provozuje Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, všechny webové stránky 

informačních systémů, které jsou ve správě IS MU a jsou provozovány jiným subjektům formou 

outsourcingu a také všechny ostatní systémy spravované IS MU. Výčet všech dotčených webových 

stránek je uveden zde: 

• https://is.muni.cz/  

• https://is.slu.cz/  

• https://is.jamu.cz/   

• https://is.vstecb.cz/   

• https://is.ambis.cz/   

• https://is.vsh.cz/   

• https://is.vsfs.cz/   

• https://is.sting.cz/  

• https://is.vske.cz/  

• https://is.akcentcollege.cz/  

• https://is.caritas-vos.cz/  

• https://is.jabok.cz/  

• https://is.vszdrav.cz/  

• https://theses.cz/  

• https://odevzdej.cz/  

• https://repozitar.cz/  

• https://pravydiplom.cz/  

• https://islogin.cz/ 

https://www.mvcr.cz/soubor/zakon-c-99-2019-sb-o-pristupnosti-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32016L2102&qid=1563448541964
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Stav souladu 

Tyto webové stránky jsou plně v souladu s harmonizovanou normou podle čl. 6 odst. 1 směrnice 

Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/2102. Úroveň shody je zajištěna minimálně na úrovni A dle 

Metodického pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., který implementuje mezinárodně uznávanou sadu 

doporučení pro přístupnost webových stránek WCAG 2.1. 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. srpna 2019, (viz čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise 

(EU) 2018/1523). 

Prohlášení bylo revidováno dne 20. září 2019. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Uživatelům je pro každou webovou stránku provozovanou IS MU k dispozici uživatelská podpora, 

kterou mohou využít pro své dotazy a hlášení problémů vč. dotazů spojených s přístupností dané 

webové stránky/stránek. Kontaktní údaje jsou vždy k nalezení na konkrétní webové stránce dole 

v patičce. Požadavky na přístupnost webových stránek a případné problémy z hlediska souladu 

s vnitrostátními právními předpisy jsou následně uživatelskou podporou předávány správcům systému. 

Kontaktní osoba pro přístupnost uvedených webových stránek je Mgr. Filip Daněk. 

Postupy pro prosazování práva 

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost ohledně přístupnosti kontaktujte 

vedoucího vývoje projektu IS MU doc. Ing. Michala Brandejse, CSc. 

https://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-pokyn-pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1563448638296&uri=CELEX:32018D1523
https://is.muni.cz/osoba/172518
https://is.muni.cz/osoba/brandejs
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