
Náš závazek k 
dostupnosti pro všechny 
Naší zásadou je zajistit, aby se informace nabízené  
na webových stránkách a v mobilních aplikacích naší  
společnosti dostaly k co nejširšímu publiku, včetně lidí se  
zdravotním postižením.  
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Webové stránky a mobilní aplikace naší společnosti se snaží vyhovět kritériím úspěšnosti a požadavkům na shodu úrovně A a úrovně AA uvedeným v 
Pokynech pro přístupnost webového obsahu 2.1 (WCAG), které vydalo World Wide Web Consortium (W3C) a Web Accessibility Initiative (WAI). 

— O těchto zásadách informujeme naše zaměstnance a školíme je. Týká se to i pracovníků, kteří navrhují, vyvíjejí, udržují, spravují nebo jinak nesou odpovědnost 
za obsah a formát webových stránek a mobilních aplikací naší společnosti. 

— Pravidelně provádíme testování přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací naší společnosti. 

— Pravidelně posuzujeme a kontrolujeme webové stránky a mobilní aplikace naší společnosti, abychom zajistili jejich přístupnost pro osoby se zdravotním 
postižením.  Včetně osob, které: 

— používají čtečky obrazovky nebo hlasový interaktivní software, 

— používají pro zadávání dat a procházení webových stránek pouze nebo převážně klávesnici, 

— používají výstupní zařízení pro Braillovo písmo, 

— používají klávesnici na obrazovce, 

— používají software pro zvětšení textu, 

— při prohlížení webových stránek potřebují upravovat velikost nebo barvu písma, 

— pro přístup k videoobsahu potřebují zvukový popis, 

— pro přístup ke zvukovým a obrazovým materiálům potřebují titulky. 

— Ustanovili jsme tým vedoucích pracovníků pro přístupnost společnosti, kteří mají potřebné znalosti o přístupnosti a WCAG a kteří budou k dispozici jako zdroj 
informací týkajících se webových stránek a mobilních aplikací naší společnosti. 

— V oblasti digitální přístupnost jsme navázali spolupráci se společností eSSENTIAL Accessibility a využíváme její platformu Accessibility as a Service při 
hodnocení, nápravě a průběžné údržbě webových stránek a mobilních aplikací naší společnosti. Prostřednictvím tohoto partnerství poskytujeme asistenční 
technologie osobám se zdravotním postižením, včetně slabozrakých a osob s poruchami motoriky. Tato aplikace, kterou lze spustit prostřednictvím 
rozpoznatelné ikony na našich webových stránkách, obsahuje nástroje, jako je náhrada myši a klávesnice, rozpoznávání hlasu, podpora řeči, hands-free / 
bezdotyková navigace a další.  Tato technologie usnadňuje navigaci a interakci na webových stránkách a slouží jako pomůcka a podpora komunikace nařízená 
ADA. 

— Snažíme se zajistit, aby dodavatelé třetích stran ověřovali přístupnost obsahu, který vytvářejí pro webové stránky a mobilní aplikace naší společnosti. 

— Vezměte prosím na vědomí, že webové stránky a mobilní aplikace naší společnosti mohou odkazovat na webové stránky a mobilní aplikace třetích stran, které 
nemáme pod kontrolou a nejsou s námi přímo spojeny. 

— Na zajištění přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací naší společnosti stále pracujeme, a proto prosíme návštěvníky o zaslání zpětné vazby, jak lze 
přístupnost dále zlepšovat. 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/



