
 
 

Návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systé-
mech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Připomínky Rady vysokých škol  

 

Pokud se jedná o zásadní připomínku, je třeba do sloupce označeného „Zdůvodnění připomínky“ napsat na konec textu „Zásadní připomínka“. 

Č. 
Označení 

dokumentu 
č.paragrafu/ 
č.odstavce Podstata připomínky Zdůvodnění připomínky Vypořádání 

1.   §1 odst. 3 Je navrhována nová formulace textu - v 
poslední větě odstavce musí dle před-
kládaného návrhu Zákona nastat věci 
kumulativně. Je navrhována upravená 
formulace textu s uvedením alternativ-
ního výskytu. Nové znění textu: 
„Tento zákon se nevztahuje na obsah 
internetových stránek nebo mobilních 
aplikací, který nenáleží povinnému sub-
jektu, nebo není financován či vyvíjen 
povinným subjektem, případně není 
pod jeho kontrolou.“ 

Všechny 3, resp. 4 podmínky kumulativně 
(současně) v praxi nikdy nenastanou 

„Zásadní připomínka“ 

 

2.   §1 odst. 4 Je požadováno upřesnění definice „pod-
statné změny“ 

Je třeba specifikovat, co jsou "podstatné 
změny". 

 

3.   §1 odst. 4 Je požadována srozumitelnější a přes-
nější formulace textu odstavce 

1) Současné znění ne zcela jednoznačně 
vysvětluje, o jakou „veřejnost“ se jedná 
(v případě obsahu zveřejňovaného pouze 
na intranetu se na tyto stránky zákonná 
povinnost tedy nevztahuje?).  

2) Stávající formulace textu dále říká, že 
jakákoliv podstatná změna webu, a to i 
taková, která vůbec nesouvisí 
s informacemi podléhajícími zákonnému 
zveřejňování podle §3 odst. 2, automa-
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Č. 
Označení 

dokumentu 
č.paragrafu/ 
č.odstavce Podstata připomínky Zdůvodnění připomínky Vypořádání 

ticky znamená povinnost takové stránky 
podřídit jako celek zákonu, to postrádá 
logiku. 

4.   §2 Je požadováno podrobnější vymezení 
některých pojmů 

Odkaz na příslušná ustanovení Směrnice 
požadujeme nahradit doplněním textu záko-
na o vlastní text definic daných pojmů. Zvo-
lený způsob vymezení pojmů nepřispívá ke 
srozumitelnosti Zákona a uživatelskému 
komfortu. Samotné definice ve Směrnici jsou 
poměrně stručné a jejich převzetí do zákona 
nemůže činit žádné obtíže. 

 

5.   §3 odst. 2 Je požadováno upřesnění zákonné pů-
sobnosti vysokých škol 

Ve Směrnici v čl. 1 odst. 5 se píše, že „člen-
ské státy mohou z použití této směrnice 
vyjmout webové stránky a mobilní aplikace 
škol s výjimkou obsahu, jenž se vztahují k 
základním správním službám on-line“. Za-
tímco v §3 odst. 2 návrhu Zákona je uvede-
no, že „Vysoká škola, škola a školské zařízení 
jsou povinným subjektem, pouze jde-li 
o obsah internetových stránek nebo mobil-
ních aplikací týkající se výkonu jejich působ-
nosti.“ 
S tímto rozšířením na jiné, než správní čin-
nosti vykonávané online vyslovuje Rada VŠ 
zásadní nesouhlas a požaduje zúžení pů-
sobnosti zákona ve vztahu k vysokým ško-
lám pouze na správní činnosti, které vyko-
nává vysoká škola online - tj. přijímací řízení 
a dále řízení dle §68 a §69a zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách v.z.p.p. 
Případně konkretizovat, čeho se „výkon pů-
sobnosti VŠ“ týká a povinnost zúžit pouze na 
vyjmenované klíčové oblasti. 

„Zásadní připomínka“  

 

6.  Zákon  Je požadováno, aby návrh Zákona pře-
vzal ze Směrnice výjimku pro soubory 

Návrh Zákona pokládá soubory kancelář-
ských aplikací za součást obsahu interneto-
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Č. 
Označení 

dokumentu 
č.paragrafu/ 
č.odstavce Podstata připomínky Zdůvodnění připomínky Vypořádání 

kancelářských aplikací (PDF, dokumenty 
MS Office, …) 

vých stránek nebo mobilních aplikací. 
Z praxe víme, že ne vždy bude možné dostát 
požadavkům na přístupnost obsahu (PDF s 
vědeckými texty, složitějšími výkresy, sche-
mata, atd.).  Návrh Zákona by měl více zo-
hledňovat Směrnici a tyto soubory z povin-
nosti vyjmout. V případě některých graficky 
anebo strukturně složitých textů může po-
vinnost jejich zveřejňování způsobit nepři-
měřenou zátěž dle §7. 

„Zásadní připomínka“ 

7.  Zákon  Je požadováno vymezení pojmu „inter-
netová stránka“ 

Návrh zákona v prohlášení o přístupnosti 
vyžaduje také zveřejnění „seznamu interne-
tových stránek (…), které povinný subjekt 
spravuje“. Pravděpodobně se tím nemyslí 
každá jedna stránka, ale je otázka, jestli bu-
de dostatečné zveřejnění domén druhého 
řádu, nebo zda seznam bude muset být kon-
krétnější. Doporučujeme upřesnění. 

 

8.   §7 Je požadována konkretizace výrazu 
„nepřiměřená zátěž“ 

Vágní vymezení toho, co je třeba zohlednit 
při posuzování nepřiměřené zátěže – odst. 3 
písmeno a) - velikost, zdroje, povaha povin-
ného subjektu. Ani v důvodové zprávě totiž 
není blíže uvedeno, co je tímto myšleno. 
Velikost dle počtu zaměstnanců? Nebo pod-
le objemu financování? 

 

9.   §7 Upozornění na chybnou transpozici 
Směrnice do návrhu Zákona a současně 
požadavek na přeformulování textu 
z taxativního na demonstrativní výčet. 

Čl. 5 odst. 2 Směrnice hovoří o demonstra-
tivním výčtu, zatímco předkladatel návrhu 
Zákona v §7 toto pojal taxativně. 

„Zásadní připomínka“ 

 

10.   §8  Je požadováno přesnější vymezení in-
ternetových stránek a mobilních aplika-
cí spadajících pod zákonnou povinnost. 

Je třeba precizněji vymezit, že se jedná pou-
ze a jen o ty internetové stránky a mobilní 
aplikace, na něž se vztahuje zákon.  

 

11.   §8 Upozornění na chybnou transpozici 
Směrnice do návrhu Zákona. 

Do §8 Zákona není zcela správně transpono-
ván obsah čl. 7 Směrnice (prohlášení o pří-
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Č. 
Označení 

dokumentu 
č.paragrafu/ 
č.odstavce Podstata připomínky Zdůvodnění připomínky Vypořádání 

stupnosti) a čl. 9 Směrnice (postupy pro pro-
sazování práva). Konkrétně se jedná o §8 
písm. d) který přebírá příliš úzce mechanis-
mus zpětné vazby podle čl. 7 odst. 1 písm. b) 
Směrnice. V Zákoně pak není popsán me-
chanismus předvídaný v čl. 9 Směrnice. Po-
vinný subjekt má zveřejňovat podle §8 písm. 
e) Zákona informace o možnostech vnější 
kontroly své činnosti (v návaznosti na čl. 7 
odst. 1 písm. c) Směrnice), ovšem jediná 
možnost, kterou Zákon upravuje je kontrolní 
činnosti ministerstva podle § 9 písm. a) ná-
vrhu. 

12.   §10 Je požadováno stanovit rovněž mini-
mální lhůtu pro sjednání nápravy 

Kromě maximální doby 6 měsíců se navrhuje 
vymezit rovněž i minimální dobu na sjednání 
nápravy, a to 1 měsíc. 

 

13.   §12 Upozornění na nesoulad v datech mezi 
návrhem Zákona a Směrnicí 

V návrhu Zákona (§12) se u mobilních apli-
kací hovoří o datu aplikovatelnosti povinnos-
tí 23. 6. 2021, ale v české verzi Směrnice (čl. 
12, odst. 3, písm. c) je uvedeno datum 18. 5. 
2021. Z důvodové zprávy nevyplývá, z čeho 
tento rozdíl vyplývá, a zda je možné se od 
Směrnice takto odchýlit. Bylo by vhodné 
provést konfrontaci s anglickou, případně 
německou verzí textu Směrnice, kde je uve-
deno datum 23. 6. 2021. 

 

14.    Další náměty a postřehy k materiálu 
ze strany členů RVŠ: 
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Č. 
Označení 

dokumentu 
č.paragrafu/ 
č.odstavce Podstata připomínky Zdůvodnění připomínky Vypořádání 

Např. důvod (9) v dokumentu CELEX 
32016L2102 je evidentně pouze pro-
klamovaný: Subjekty vyvíjející webové 
stránky budou pociťovat jistě větší 
jistotu právě v případě, že budou moci 
používat prostředky dle své svobodné 
vůle a volby výběrem toho nejlepšího, 
co technologický vývoj v oblastí na-
bídne. Argument, že požadavky budou 
technologicky neutrální, není validní: 
Pokud by požadavky byly skutečně 
technologicky neutrální, nebylo by 
možné některé specifické chování 
např. prohlížečů vůbec definovat a tak 
zajistit jeho dodržování, neboť mnoh-
dy je chování definováno právě jen 
deklarací o podpoře některé konkrétní 
technologie (typicky např. AngularJS, 
apod.), protože kvůli překotnosti vývo-
je neexistují (a ani nemohou existovat) 
normy. Tutéž argumentaci lze použít i 
u jiných uvedených důvodů. 

 

15.    Pro VŠ toto bude znamenat poměrně 
rozsáhlý zásah do konstrukce webových 
stránek a současně i minimálně do stu-
dijních informačních systémů (možná i 
systémů pro vykazování výsledků tvůr-
čích aktivit) – bude to znamenat zátěž 
personální a finanční. Podle velikosti VŠ, 
počtu jejích fakult, lze odhadovat ná-
klady na programové úpravy stránek 
v rozsahu 1 – 4 mil. Kč za VŠ, celkem za 
sektor veřejných a státních VŠ tedy lze 
odhadovat sumu 100 mil. Kč na uvedení 
do požadovaného stavu + roční náklady 
na udržování (0,25 FTE á VŠ = 150 000 – 
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Č. 
Označení 
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200 000 Kč/rok v ON = 4 – 5 mil. Kč/rok 
za všechny VŠ), takže důvodová zpráva 
nemá pravdu v tom, že se jedná o fi-

nančně neutrální řešení. 

 

 

V Praze, 15. 2. 2018 

Za Radu vysokých škol 

Milan Pospíšil, předseda 


