
Prohlášení o přístupnosti 
webových stránek  

Město Roztoky 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.  

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky: https://www.roztoky.cz 

Prohlašujeme, že připravujeme nové webové stránky města, které budou zveřejněny v lednu 

roku 2022 v souladu s pravidly přístupnosti podle § 8 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti.  

Stav souladu  
Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 

2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu a nebo výjimek uvedených níže.  

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní 

prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v 

relativních jednotkách. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení 

prohlížeče).  

Uživatelům nejsou tedy záměrně kladeny žádné překážky, které by mohly prohlížení stránek 

znesnadnit. Pokud i přesto na takovou překážku narazíte, kontaktujte nás a my se ji pokusíme 

odstranit.  

Přístupnost obsahu  
 Informace  prezentované  v  jiných  formátech  

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. 

Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný 

obsah cílového odkazu, případně je uvedena informace o formátu a možnosti jeho otevření.  

Dokumenty  se  mohou  vyskytnout  v  těchto  formátech: PDF - pro 
tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, případně lze doinstalovat 
doplněk přímo do webového prohlížeče.  

ZFO – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč 602 formfiller, případně lze doinstalovat 

doplněk přímo do webového prohlížeče.  

https://www.roztoky.cz/


DOC(X), XLS(X) - ke stažení jsou k dispozici na internetu prohlížeče Microsoft Word Viewer, 

Microsoft Excel Viewer.  

Výjimky  

Jako doplňující informace mohou být ve stránkách umístěny fotogalerie, ve kterých 

zlepšujeme komfort uživatelů otevíráním větších velikostí fotografií javascriptem (funkčnost 

je pro uživatele bez javascriptu zajištěna standardním odkazem). Videa bez javascriptu lze 

prohlížet kliknutím na výzvu „Zkuste si toto video přehrát na www.youtube.com" na konkrétní 

video vás přesměruje link, nebo zapněte JavaScript, je-li ve vašem prohlížeči vypnutý.  

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti  

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 23.8.2022  

Zpětná vazba  
Město Roztoky má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím 

uživatelům a to na základě principů přístupnosti (ovladatelnost, viditelnost, srozumitelnost a 

stabilita).  

 

Kontakt 

 

Městský úřad Roztoky  

Nám. 5. května 2  

252 63, Roztoky 

 

Telefon (ústředna): 220 400 211  

E-mail: mu@roztoky.cz 

 

Postupy pro prosazování práva  
V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či 

neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových 

stránek, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:  

Ministerstvo  vnitra odbor  eGovernmentu náměstí Hrdinů 1634/3  



140 21 Praha 4 e-mail: 

pristupnost@mvcr.cz  

Prohlášení o použití cookies  
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané 

cookies.  

Co jsou cookies?  

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše 

úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. 

Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze 

použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.  

Jaké cookies používáme?  

Cookies používáme například pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových 

stránek.  

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto 

cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.  

Souhlas s ukládáním cookies  

Webová prezentace automaticky ukládá Cookies, které jsou nutné pro technicky správné 

fungování webové prezentace. K použití ostatních Cookies musíte výslovně uvést souhlas 

v Cookies baru na webových stránkách jinak nemohou být použity.  

Prohlášení provozovatele internetových stránek  
Tyto internetové stránky provozuje Město Roztoky. Správcem veškerého obsahu je Městský 

úřad Roztoky. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou 

prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně 

správcem obsahu webu.  

Provozovatel redakčního systému webových stránek je Městský úřad v Roztokách., jakožto 

zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že osobní údaje zpracovávané v redakčním 



systému jsou dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuji, že neposkytne 

žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.  

Kontakt na technického provozovatele webových 

stránek  
Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co by podle Vás neodpovídalo požadavkům 

přístupnosti, napište nám. Budeme se snažit případné nedostatky odstranit.  
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