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VYHLÁŠKA  
 

ze dne 7. února 2008 
 

o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy 
prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením 

(vyhláška o přístupnosti) 
 
 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., o 
informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona 
č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 269/2007 Sb.: 
 

§ 1 
 

(1) Forma uveřejňování informací, která zajistí, aby se s informacemi souvisejícími s 



výkonem veřejné správy uveřejňovanými způsobem umožňujícím dálkový přístup mohly v 
nezbytném rozsahu seznámit i osoby se zdravotním postižením, je uvedena v příloze k této 
vyhlášce. 
 

(2) Pokud orgán veřejné správy uveřejňuje informace podle odstavce 1 i ve verzi, která 
není v souladu s formou uveřejňování informací podle této vyhlášky, umožní z webových 
stránek, na nichž se taková verze nachází, přístup k webovým stránkám, které požadavky 
podle této vyhlášky splňují, způsobem, který je pro osoby se zdravotním postižením bez obtíží 
proveditelný. 
 

§ 2 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2008. 
 

Ministr: 
 

MUDr. Mgr. Langer v. r. 
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