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ZÁKON

ze dne 20. března 2019

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

PŘÍSTUPNOST INTERNETOVÝCH
STRÁNEK A MOBILNÍCH APLIKACÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje přístupnost interneto-
vých stránek a mobilních aplikací spravovaných po-
vinnými subjekty a působnost Ministerstva vnitra
(dále jen „ministerstvo“).

(2) Tento zákon se vztahuje na internetové
stránky a mobilní aplikace spravované povinným
subjektem.

(3) Tento zákon se nevztahuje na obsah inter-
netových stránek a mobilních aplikací spravovaných
povinným subjektem, kterým je

a) mapa a související on-line služba; v případě
mapy určené k navigačním účelům však musí
být digitální formou splňující požadavky na pří-
stupnost internetových stránek a mobilních
aplikací poskytnuto náhradní uživatelské řešení,

b) znázornění položky sbírky kulturního dědictví,
a to v případě neslučitelnosti požadavků na pří-
stupnost internetových stránek a mobilních
aplikací s potřebou zachovat položku sbírky
kulturního dědictví nebo pravost jejího znázor-
nění anebo v případě nedostatku vybavení na
převod textu z rukopisů nebo jiných položek

sbírek kulturního dědictví na obsah interneto-
vých stránek a mobilních aplikací splňující po-
žadavky na jejich přístupnost,

c) archiválie,

d) mediální soubor s časovou dimenzí vysílaný
v reálném čase.

(4) Tento zákon se nevztahuje na obsah inter-
netových stránek a mobilních aplikací spravovaných
povinným subjektem, který povinný subjekt přejímá
z jiného zdroje, pokud není financován povinným
subjektem nebo vytvářen povinným subjektem
anebo pod kontrolou povinného subjektu.

§ 2

Vymezení některých pojmů

V tomto zákoně se rozumí

a) mobilní aplikací programové vybavení, jež je
navrženo a vytvořeno povinným subjektem
nebo pro něj tak, aby jej mohla veřejnost použí-
vat na mobilních zařízeních, jako jsou chytré
telefony a tablety; mobilní aplikací není progra-
mové vybavení, jímž je mobilní zařízení přímo
ovládáno,

b) mediálním souborem s časovou dimenzí zvu-
kový záznam, obrazový záznam a zvukově ob-
razový záznam a tyto záznamy v kombinaci
s interaktivními prvky,

c) položkou sbírky kulturního dědictví kulturní
památka, sbírkový předmět tvořící sbírku mu-
zejní povahy, knihovní dokument a předmět
kulturní hodnoty.
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek
a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.



§ 3

Povinný subjekt

(1) Povinným subjektem se rozumí

a) stát,

b) územní samosprávný celek,

c) právnická osoba zřízená zákonem,

d) právnická osoba zřízená nebo založená státem,
územním samosprávným celkem nebo právnic-
kou osobou podle písmene c), pokud

1. byla zřízena nebo založena za zvláštním úče-
lem spočívajícím v uspokojování potřeb
obecného zájmu, které nemají průmyslovou
nebo obchodní povahu, a

2. je financována převážně státem, územním
samosprávným celkem nebo právnickou oso-
bou podle písmene c) nebo podléhá řídícímu
dohledu státu, územního samosprávného
celku nebo právnické osoby podle písme-
ne c) anebo je v jejím správním, řídícím nebo
dozorčím orgánu více než polovina členů
jmenována státem, územním samosprávným
celkem nebo právnickou osobou podle pís-
mene c),

e) právnická osoba

1. zřízená nebo založená za zvláštním účelem
spočívajícím v uspokojování potřeb obecné-
ho zájmu, které nemají průmyslovou nebo
obchodní povahu, a

2. financovaná převážně státem, územním
samosprávným celkem nebo právnickou oso-
bou podle písmene c) nebo d) nebo podléha-
jící řídícímu dohledu státu, územního samo-
správného celku nebo právnické osoby podle
písmene c) nebo d) anebo v jejímž správním,
řídícím nebo dozorčím orgánu je více než
polovina členů jmenována státem, územním
samosprávným celkem nebo právnickou oso-
bou podle písmene c) nebo d),

f) dobrovolný svazek obcí,

g) vysoká škola, škola a školské zařízení a

h) kvalifikovaný správce systému elektronické
identifikace.

(2) Povinným subjektem není Česká televize
a Český rozhlas.

(3) Vysoká škola, škola a školské zařízení jsou
povinným subjektem, pouze jde-li o obsah interne-

tových stránek, který je vysoká škola, škola nebo
školské zařízení povinna zveřejňovat na svých inter-
netových stránkách podle jiného právního předpisu
v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy
na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací,
jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle
zákona o svobodném přístupu k informacím. Věta
první se na obsah mobilních aplikací vysoké školy,
školy a školského zařízení použije obdobně.

§ 4

Zajištění přístupnosti internetových stránek
a mobilních aplikací

Povinný subjekt zajistí, aby jím spravované in-
ternetové stránky a mobilní aplikace byly přístupné,
a to tím, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby
se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovla-
datelnými, srozumitelnými a stabilními.

§ 5

Zajištění přístupnosti internetových stránek

(1) Má se za to, že internetové stránky jsou vní-
matelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní, pokud
splňují požadavky harmonizované normy nebo je-
jích částí, na které byl v Úředním věstníku Evropské
unie zveřejněn odkaz podle čl. 6 odst. 1 směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

(2) Nejsou-li v Úředním věstníku Evropské
unie zveřejněny odkazy na harmonizovanou normu
nebo její části podle odstavce 1, má se za to, že in-
ternetové stránky jsou vnímatelné, ovladatelné, sro-
zumitelné a stabilní, pokud splňují požadavky
evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). V pří-
padě postupu podle čl. 6 odst. 4 směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 se namísto
evropské normy podle věty první použije evropská
norma stanovená tímto postupem.

§ 6

Zajištění přístupnosti mobilních aplikací

(1) Má se za to, že mobilní aplikace jsou vníma-
telné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní, pokud spl-
ňují požadavky harmonizované normy nebo jejích
částí, na které byl v Úředním věstníku Evropské unie
zveřejněn odkaz podle čl. 6 odst. 1 směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.
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(2) Nejsou-li v Úředním věstníku Evropské
unie zveřejněny odkazy na harmonizovanou normu
nebo její části podle odstavce 1, má se za to, že mo-
bilní aplikace jsou vnímatelné, ovladatelné, srozumi-
telné a stabilní, pokud splňují požadavky provádě-
cích aktů Evropské komise stanovících technické
specifikace nebo jejich částí podle čl. 6 odst. 2 směr-
nice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/
/2102.

(3) Nejsou-li přijaty prováděcí akty Evropské
komise stanovící technické specifikace podle od-
stavce 2, má se za to, že mobilní aplikace jsou vní-
matelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní, pokud
splňují požadavky evropské normy EN 301 549
V1.1.2 (2015-04). V případě postupu podle čl. 6
odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/2102 se namísto evropské normy podle
věty první použije evropská norma stanovená tímto
postupem.

§ 7

Nepřiměřená zátěž

(1) Povinný subjekt zajistí přístupnost jím spra-
vovaných internetových stránek a mobilních aplikací
v míře, která mu nezpůsobí nepřiměřenou zátěž.

(2) Povinný subjekt posuzuje, zda mu plnění
požadavků podle § 4 až 6 působí nepřiměřenou zá-
těž.

(3) Povinný subjekt při posuzování míry nepři-
měřené zátěže zohlední

a) svou velikost, povahu a své zdroje a

b) své odhadované náklady a přínosy ve vztahu
k očekávanému přínosu pro uživatele interneto-
vých stránek a mobilních aplikací, zejména pro
osoby se zdravotním postižením, přičemž zo-
hlední četnost a dobu využití internetové
stránky a mobilní aplikace.

(4) Povinný subjekt, kterému plnění požadavků
podle § 4 až 6 působí nepřiměřenou zátěž, poskytne,
je-li to možné, uživateli jím spravované internetové
stránky a mobilní aplikace, kterých se nepřiměřená
zátěž týká, náhradní řešení pro využití obsahu této
internetové stránky a mobilní aplikace.

§ 8

Prohlášení o přístupnosti

(1) Povinný subjekt na všech jím spravovaných

internetových stránkách v přístupném formátu zve-
řejní a aktualizuje prohlášení o přístupnosti interne-
tové stránky, které obsahuje

a) sdělení, v jakém rozsahu internetová stránka
splňuje požadavky podle § 4 a 5,

b) důvod, pro který internetová stránka nesplňuje
požadavky podle § 4 a 5, a případné náhradní
řešení podle § 7 odst. 4, a

c) informaci o postupu, vznikne-li důvodné pode-
zření, že internetová stránka nesplňuje poža-
davky podle § 4 a 5 nebo že je důvod podle
písmene b) neopodstatněný, včetně možnosti
podat podnět vůči příslušným státním orgánům.

(2) Povinný subjekt může splnit povinnost po-
dle odstavce 1 rovněž tak, že prohlášení o přístup-
nosti jím spravovaných internetových stránek v pří-
stupném formátu zveřejní a aktualizuje na některé
z jím spravovaných internetových stránek a na ostat-
ních jím spravovaných internetových stránkách
umístí odkaz na toto prohlášení.

(3) Povinný subjekt na některé z jím spravova-
ných internetových stránek v přístupném formátu
zveřejní a aktualizuje prohlášení o přístupnosti jím
spravovaných mobilních aplikací, které obsahuje

a) seznam mobilních aplikací,

b) sdělení, v jakém rozsahu mobilní aplikace spl-
ňují požadavky podle § 4 a 6,

c) důvod, pro který mobilní aplikace nesplňují po-
žadavky podle § 4 a 6, a případné náhradní ře-
šení podle § 7 odst. 4, a

d) informaci o postupu, vznikne-li důvodné pode-
zření, že mobilní aplikace nesplňuje požadavky
podle § 4 a 6 nebo že je důvod podle písmene c)
neopodstatněný, včetně možnosti podat podnět
vůči příslušným státním orgánům.

(4) Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru
stanovenému prováděcím aktem Evropské komise
vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, je-li přijat.

§ 9

Podnět k nápravě

Každý může učinit vůči povinnému subjektu
podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné po-
dezření, že internetová stránka nebo mobilní apli-
kace spravovaná povinným subjektem nesplňuje po-
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žadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8
odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopod-
statněný. Ustanovení zákona upravujícího právo pe-
tiční upravující podání a vyřízení petice se použije
obdobně na podání a vyřízení podnětu.

§ 10

Působnost ministerstva

Ministerstvo

a) kontroluje, zda povinné subjekty dodržují po-
vinnosti stanovené tímto zákonem,

b) sleduje postupem stanoveným prováděcím ak-
tem podle čl. 8 odst. 2 směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, zda inter-
netové stránky a mobilní aplikace spravované
povinnými subjekty splňují požadavky podle
§ 4 až 6,

c) zveřejňuje bezplatně na svých internetových
stránkách požadavky normy podle § 5 odst. 1
a 2 a podle § 6 odst. 1 a 3.

§ 11

Kontrola dodržování povinností
povinných subjektů

Zjistí-li ministerstvo při kontrole podle § 10
písm. a) u povinného subjektu nedostatky v dodržo-
vání povinností stanovených tímto zákonem, uloží
povinnému subjektu, aby přijal opatření k nápravě.
Povinný subjekt přijme opatření k nápravě ve lhůtě
stanovené ministerstvem, která nesmí být delší než
6 měsíců.

§ 12

Zpráva o výsledku sledování přístupnosti

Ministerstvo podává Evropské komisi každé
3 roky za podmínek stanovených v prováděcím aktu
podle čl. 8 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/2102 zprávu o výsledku sledování
přístupnosti internetových stránek a mobilních apli-
kací podle § 10 písm. b). Ministerstvo zveřejní
zprávu na svých internetových stránkách.

§ 13

Přechodná ustanovení

(1) Ustanovení § 4, 5, 7 a 8 se na internetové
stránky spravované povinným subjektem zveřejněné

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona použijí
od 23. září 2020.

(2) Ustanovení § 4, 5, 7 a 8 se na internetové
stránky spravované povinným subjektem zveřejněné
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použijí od
23. září 2019.

(3) Ustanovení § 4 a § 6 až 8 se na mobilní
aplikace spravované povinným subjektem použijí
od 23. června 2021.

(4) Tento zákon se nevztahuje na obsah inter-
netových stránek a mobilních aplikací spravovaných
povinným subjektem, kterým je předtočený mediální
soubor s časovou dimenzí zveřejněný před 23. zářím
2020.

(5) Tento zákon se nevztahuje na obsah inter-
netových stránek spravovaných povinným subjek-
tem, které nejsou určeny veřejnosti, pokud byly zve-
řejněny pro jejich uživatele před 23. zářím 2019 a po-
kud neprojdou podstatnou změnou.

(6) První zprávu o výsledku sledování přístup-
nosti internetových stránek a mobilních aplikací mi-
nisterstvo podá podle § 12 Evropské komisi do
23. prosince 2021. Tato zpráva obsahuje

a) popis mechanismu pro účely konzultací s pří-
slušnými zúčastněnými stranami ohledně pří-
stupnosti internetových stránek a mobilních
aplikací,

b) popis postupů pro zveřejnění veškerého vývoje
v oblasti politiky přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací,

c) informaci o zkušenostech a poznatcích z uplat-
ňování pravidel o souladu s požadavky podle
§ 4 až 6 a

d) informaci o činnostech v oblasti odborné pří-
pravy a zvyšování povědomí.

(7) Do 22. září 2020 platí pro internetové
stránky spravované povinným subjektem podle § 3
odst. 1 písm. a) a b) zveřejněné přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona právní úprava stanovená
vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování in-
formací souvisejících s výkonem veřejné správy pro-
střednictvím webových stránek pro osoby se zdra-
votním postižením (vyhláška o přístupnosti), ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

(8) Do 22. září 2019 platí pro internetové
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stránky spravované povinným subjektem podle § 3
odst. 1 písm. a) a b) zveřejněné ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona právní úprava stanovená vyhláš-
kou č. 64/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o informačních systémech
veřejné správy

§ 14

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systé-
mech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 301/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona
č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 195/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb. a zákona
č. 251/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písme-
na f) a g).

2. V § 12 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písme-
na d) až h).

ČÁST TŘETÍ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 15

Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování
informací souvisejících s výkonem veřejné správy
prostřednictvím webových stránek pro osoby se
zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti),
se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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