
Prohlášení o přístupnosti 
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky 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 webové stránky www.cuzzs.cz. 

  

STAV SOULADU 
Tato webová stránka je částečně v souladu s požadavky normy EN 301 549 V2 1.2 a standardem 
WCAG 2.1.  

 

DALŠÍ FORMÁTY 
Na webových stránkách se vyskytují dokumenty ve v těchto formátech: 

• PDF – prohlížeč Adobe Reader pro tento formát je zdarma ke stažení, popřípadě MS Egde. 

• DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT a PPTX – jedná se o dokumenty z kancelářského balíčku Microsoft 
Office. Pro otevření souborů lze využít webový prohlížeč Google Docs coby cloudová náhrada 
nebo OpenOffice coby kancelářský software přímo v počítači. 

• ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké 
množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat. 

 

VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI 
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 17.6.2020. aktualizováno 12.7.2021 

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu na základě 
posouzení provedeného třetí stranou. 

Omlouváme se za nahodilé chyby v přístupnosti webových stránek pro osoby se zdravotním 
postižením.  

Nepřístupný obsah: 

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti: 

• Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku 

• Některé obrázky neobsahují alternativní text  

• Některé dokumenty formátu *.pdf nejsou strojově čitelné (převod textu na řeč) 

V současné době probíhá dokončování úprav webových stránek dle požadavků zákona č. 99/2019 
Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. 

 

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE 
Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směřujte na 
níže uvedený kontakt: 

Ing. Plíva Lukáš 

http://www.cuzzs.cz/
https://get.adobe.com/cz/reader/
https://www.openoffice.cz/stahnout
https://www.google.com/search?q=ZIP
https://www.google.com/search?q=ZIP


Mobil: +420 725 584 790 
Telefon: +420 284 081 891 
E-mail: pliva@cuzzs.cz 
  

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA 
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) 
směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro 
prosazování práva: 
 
Ministerstvo vnitra 
odbor eGovernmentu 
náměstí Hrdinů 1634/3 
Praha 4, 140 21   
e-mail:  pristupnost@mvcr.cz 
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