PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
Probační a mediační služba (dále jen „PMS“) se zavazuje k zpřístupnění své internetové
stránky www.pmscr.cr v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových
stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Směrnice).
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.pmscr.cz .

Stav souladu
Tato internetová stránka není 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
(Zákon), a to z důvodu nepřiměřené zátěže, jak je specifikováno níže.

Nepřístupný obsah
Obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže.
Probační a mediační služba, na základě investiční akce „Tvorba nových webových stránek
Probační a mediační služby,“ chce v nejbližší době (současné předpokládané datum spuštění
nových webových stránek je na začátku března) zpřístupnit široké veřejnosti i odborníkům
novou webovou stránku. Tato bude splňovat veškeré zákonné požadavky kladené na webové
stránky subjektů veřejného sektoru ve smyslu Směrnice.
PMS poměřovala, na základě investiční akce chystané webové stránky, která bude spuštěna
do několika měsíců, zátěž, kterou by zpřístupnění jejich současné webové stránky v souladu
se Zákonem představovalo.
Vzhledem k brzkému chystanému spuštění nové webové stránky, která budou plně splňovat
veškeré požadavky Zákona, je z hlediska nakládání s veřejnými prostředky nehospodárné
vynaložit tyto na uvedení v soulad weboví stránky současné, která od března příštího roku již
nebude funkční.
Pro dosažení co nejefektivnějšího výsledku (tj. uživatelsky přívětivého rozhraní stránky,
naplnění všech požadavků Zákona a celková modernizace platformy pro potřeby PMS a pro
maximální přehlednost celého rozhraní) bude celá nová stránka ideálním řešením, přičemž
pouze dočasné řešení spočívající v dílčí úpravě současného rozhraní by nebylo dostatečně
efektivní.
Účelu, tedy poskytnutí všech informací, které PMS vyhodnocuje a o kterých informuje
veřejnost bez zábran a znevýhodnění pro osoby v alternativním zdravotním stavu, bude

nejlépe dosaženo (s přihlédnutím k omezenému rozpočtu PMS) právě spuštěním nového
webového rozhraní.
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 21. 9. 2020.
Pro vypracování tohoto prohlášení bylo provedeno vlastní posouzení PMS.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím
zasílejte správci webu na emailovou adresu posta@pms.justice.cz.

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost ohledně přístupnosti prosím
kontaktujte:
Probační a mediační služba – ředitelství
Senovážné náměstí 995/1
110 00 Praha 1
telefon 261 002 511
e-mail posta@pms.justice.cz

