
____________________ - Best practice — Pravidla pro tvorbu přístupného webu  

Předmluva  
Všichni uživatelé internetu nejsou stejní. Každý „specifický“ uživatel má 
většinou i „specifické“ potřeby a z nich vyplývající „specifické“ požadavky, 
které není schopen překročit Či obejít. V praxi jsou to především zrakově a 
sluchově postižení, uživatelé se zhoršenou motorikou horních končetin a 
uživatelé s ponichami učení a soustředění. Tito uživatelé mají k dispozici různé 
pomocné technologie, jako např. hlasové výstupy, braillské řádky atp., které jim 

informace z Www stránek zprostředkují. Aby však tyto pomůcky fungovaly, 
je třeba, aby byly webové stránky vyrobeny podle pravidel a zásad přístupného 
webu. Správně přístupný web navíc neslouží jen zdravotně postiženým. Takto 
uzpůsobený web mohou bez obtíží používat lidé s méně obvyklými 
zobrazovacími zařízeními, operačními systémy, softwarovým vybavením apod. 
Ale i běžní uživatelé mohou ocenit kvality přístupného webu. Takové WWW 
stránky jsou totiž mnohem lépe použitelné i pro ně.  
V prostředí veřejné správy není možné. aby byly skupiny handicapovaných 

uživatelů při poskytování informací na www stránkách jakkoliv 
diskriminovány, a proto je třeba weby institucí státní správy a samosprávy 
uzpůsobit tak, aby byly pro tyto uživatele přístupné. Navíc, připravit přístupné 
webové stránky nepřináší oproti výrobě nepřistupných stránek žádné náklady 
navíc. Je třeba jen znát nejdůležitější pravidla a řídit se jimi.  

Úvod  
Dle Usnesení vlády ČR ze dne 18. Června 2003 Č. 596, ke zprávě Plnění 
Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 
v roce 2002, bylo bodem 5.2.d Ministerstvu informatiky uloženo připravit do 
zákona Č. 365/2000 Sb. standard ISVS, který stanoví podmínky pro 
zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím 
dálkový přístup tak, aby byl ve shodě s pravidly WAI (Web Acccssibility 
Initiative Iniciativa pro bezbariérový web) s termínem do 31. 12. 2004. 
Problematika přístupnosti byla zahrnuta do novely zákona Č. 365/2000 Sb., 
který je nyní v připomínkovém rizeni.  
K řešení problematiky přístupného webu byla založena pracovní skupina. Jejími 
členy se stali: pracovníci Metodického centra i n formati ky Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) Radek Pavlíček a Hana 
BubeníČková, wehdesigriér Petr Staniček, konzultanti Marek Prokop a David 
Špinar a pracovníci Ministerstva informatiky Fares Shima, Daniel Kardoš a 
Markéta Bittnerová. Společně byla v této pracovní skupině zformulována 
pravidla pro tvorbu přístupného webu. pro jejichž stanovení byly využity 
požadavky obsažené ve třech metodikách zabývajících se přístupností webových 
stránek: WCAG 1.0, Section 508 a Blind friendly web. Ze všech těchto metodik, 
jejichž pravidla se Částečně překrývala, byla vybrána skutečně nejdůležitější 



pravidla přístupnosti tak. aby byla jasná a srozumitelná, a také s ohledem na to, 
aby u nich šlo relativně snadno ohodnotit, zda je daný web splňuje Či nikoliv.  

 


