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Závazek ke zpřístupnění 

Krajská zdravotní, a. s., se zavazuje ke 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. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.kzcr.eu 

 Stav souladu 

Webová www.kzcr.cz stránka je 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.  

Ostatní webové stránky společnosti jsou přístupné v omezené míře. 

Nepřístupný obsah 

Obsah webových stránek www.kzcr.eu je obecně přístupný a v souladu s požadavky. Protože se jedná se 
redakční systém, který umožňuje rozsáhlé zásahy, mohou nastat menší nedostatky, způsobené zásahem 
redaktorů. Tyto nedostatky jsou odstraňovány při jejich zjištění nebo po upozornění ze strany uživatelů. 

V případě zjištění nedostatků je možné na tyto upozornit a zároveň si vyžádat potřebné informace 
telefonicky na telefonním čísle +420 477 114 104 nebo emailem na info@kzcr.eu 

Obsah ostatních webových stránek společnosti je přístupný pouze v omezené míře z důvodu nepřiměřené 
zátěže – např. obsah je poskytován specifické skupině, úzké uživatelů. Případně jde o starší prezentace, 
které budou postupně ukončeny. 

U těchto stránek je možné vyžádat si informace o jejich obsahu telefonicky na telefonním čísle 
+420 477 114 104 nebo emailem na info@kzcr.eu 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 28. 2. 2020. 

Toto prohlášení bylo vypracováno na základě vlastního posouzení provedeného subjektem veřejného 
sektoru. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Zpětnou vazbu, připomínky, dotazy nebo žádosti týkající se přístupnosti webové stránky sdělujte 
telefonicky na telefonním čísle +420 477 114 104 nebo emailem na info@kzcr.eu 

Za přístupnost a zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby odpovídá 
Organizační oddělení, Krajské zdravotní, a. s. 
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Postupy pro prosazování práva 

Případné podněty k nápravě čiňte písemně na adresu sídla Krajské zdravotní, a. s. - Organizační 
oddělení, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, telefonicky na telefonní číslo +420 477 114 
104 nebo emailem na info@kzcr.eu 

Podněty k nápravě vyřizuje Organizační oddělení, Krajské zdravotní, a. s. 
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