
CHJ 2020/1 
 

1 

STANOVISKO 
ODBORU CENTRÁLNÍ HARMONIZAČNÍ JEDNOTKA  

Č. 1 /2020 
 

Dotaz 

Jakým způsobem zajistit zveřejnění zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření, aby bylo v souladu s požadavky zákona č. 99/2019 
Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací? 

ZAŘAZENÍ DOTAZU 

PRÁVNÍ PŘEDPIS 
• Zákon 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  

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ 
PŘEDPISY 

• Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 

KLÍČOVÁ SLOVA Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

DATUM ZPRACOVÁNÍ 17. 3. 2020 

ZPRACOVATEL Oddělení 4701 – Harmonizace interního auditu 

Stanovisko 
Zákon o přístupnosti stanoví v ustanovení § 4 povinnost zajistit, aby internetové 
stránky a mobilní aplikace spravované územním samosprávným celkem (případně 
dalšími subjekty, které jsou upraveny v § 3 zákona o přístupnosti) byly přístupné, a to 
tím, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, učiní 
vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními.  
 
Technické detaily upravuje Metodický pokyn k zákonu 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 (dále jen „zákon o přístupnosti“). 
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V rámci minimální úrovně naplnění požadavků zákona o přístupnosti je v metodickém 
pokynu stanovena povinnost opatřit veškerý netextový obsah textovými 
alternativami, které je možné podle potřeby převést do jiných formátů jako například 
zvětšené písmo, Braillovo bodové písmo, fonetický přepis či zjednodušený jazyk.  
 
Možné způsoby naplnění požadavků zákona: 
 

1. Zveřejnění naskenované podepsané zprávy ve formátu PDF a současné 
zveřejnění nepodepsané zprávy ve strojově čitelném PDF   
 
V případě, že je na webových stránkách zveřejněn sken finální zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření ve formátu PDF, který je opatřen analogovými podpisy 
(podpis rukou) kontrolujícího a kontrolovaného, jedná se z pohledu zákona 
o přístupnosti o netextový obsah. Nejjednodušší způsob, jak dostát požadavkům 
zákona, je zveřejnit znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve strojově 
čitelném formátu (např. DOCX, nebo jeho konverze do strojově čitelného formátu 
PDF), které bude představovat textovou alternativu.  
 

2. Zveřejnění zprávy ve strojově čitelném PDF opatřeném elektronickými 
podpisy 
 
Další variantou je využít elektronického podpisu strojově čitelného dokumentu. 
V tomto případě však musí jak kontrolující tak kontrolovaná osoba disponovat 
možností podepisovat dokumenty elektronicky.  
 

3. Zveřejnění nepodepsané zprávy ve strojově čitelném PDF a současné 
zveřejnění naskenované zprávy o projednání výsledku přezkoumání 
 
Dále je možné zveřejnit nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření ve strojově čitelném formátu. Společně s ní bude zveřejněna sken 
záznamu o projednání výsledku přezkoumání, který vytvoří kontrolující při 
projednání obsahu zprávy s kontrolovanou osobou. Tento záznam je vhodné 
na webových stránkách doplnit jeho textovým popisem (zejm. kdo se projednání 
účastnil a závěr jednání).  
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