Mikovcova 574/3, 120 04 Praha 2 Vinohrady
+420.603167825; +420.601383720
http://www.FinalTek.com/about

Prohlášení o přístupnosti
Naše webové stránky jsou vytvářeny s ohledem na přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby
splňovaly všechny důležité zásady přístupnosti podle metodik Blind Friendly Web, WCAG 1.0 a
Pravidel pro tvorbu přístupného webu připravených MIČR pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb.
Web také splňuje většinu požadavků definovaných manifestem Dogma W4. Pro prezentaci všech
informací na těchto webových stránkách je použit strukturální jazyk XHTML 1.0 Strict, grafickou
podobu zajišťují kaskádové styly. Snažili jsme se důsledně oddělit vzhled prezentace od samotných
informací, což umožňuje informace prezentovat na všech běžně dostupných zařízeních. Objevíte-li
jakýkoliv problém s přístupností, prosíme, kontaktujte nás.
Pohyb na našich stránkách vám mohou usnadnit následující klávesové zkratky:
Alt + 1 … úvodní stránka (nejste-li na ní)
Alt + 2 … nepřiřazeno (ve většině prohlížečů plní interní funkci)
Alt + 3 … mapa webu (Struktura stránek)
Alt + 4 … kontakty
Alt + 5 … vyhledávací formulář
Alt + 6 … prohlášení o ochraně osobních údajů
Alt + 7 … prohlášení o přístupnosti
Alt + 8 … cookies
Alt + 9 … pokrytí
Alt + 0 … dokumenty
Poznámka: některé prohlížeče a platformy mohou vyžadovat použití jiné klávesy (např. u Macu je to
Cmd + zkratka, u Opery je třeba nejprve klávesové zkratky aktivovat kombinací Shift + Esc, apod.)
Celý tento web je definován v relativních jednotkách a velikost jeho písma je možné
jednoduše měnit pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Pokud potřebujete velikost
písma změnit, snadno tak učiníte v nabídce Zobrazit → Velikost textu (případně View → Text zoom,
klávesové zkratky Ctrl s klávesou + a Ctrl s klávesou -, apod.)
Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě.
Programové vybavení potřebné k prohlížení těchto formátů je zdarma dostupné na webové stránce
http://data.finaltek.com ke stažení. Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PDF – Portable Document Format
FO, ZFO – Software602 Form Filler
XML, XSD - PSPad, Notepad ++
XLS, XLSX - Microsoft Excel Viewer
RTF, DOC, DOCX - Microsoft Word Viewer
ODS, ODT - OpenOffice, LibreOffice
ISDOC, ISDOCX - ISDOC reader
EDI - PSPad, Notepad ++
ZIP, 7x, xz, tbz, bz2 – archivní formáty
PNG, JPG, JPEG, GIF – obrazové formáty
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Kontakt na správce webu
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto
webu můžete poslat na adresu technického správce serveru – webmaster@finaltek.com. Tato adresa
slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkající se této webové
prezentace.
Struktura stránek
Struktura stránek je znázorněna v mapě stránek. Odkaz na mapu stránek je v patičce každé
stránky; mapu stránek též zobrazuje klávesová zkratka 3.
Minimální nároky na hardware
Splňuje běžný kancelářský počítač, tablet, smartphone (chytrý telefon) nebo notebook či
laptop s připojením k Internetu.
Minimální internetové připojení
Splňují všechna běžně dodávaná připojení s rychlostí 1024/256 kb/sec a vyšší. Webové
stránky fungují na libovolném typu připojení, na připojeních s nižší přenosovou kapacitou bude
jejich načítání a odezva úměrná kvalitě připojení.
Podporované webové prohlížeče
Splňují webové prohlížeče se zapnutým i vypnutým JavaScriptem. Lepšího uživatelského
pocitu však dosáhnete, ponecháte-li JavaScript ve Vašem prohlížeči zapnutý. Neznamená to však, že
každá verze webového prohlížeče je pro prohlížení stránek vhodná. Mezi nepodporované prohlížeče
patří zejména staré verze, které již nejsou podporovány ani ze strany jejich výrobců.
Testované prohlížeče
Vzhledem k množství webových prohlížečů nelze garantovat plnou podporu na každém z nich.
Testování aplikace aktuálně probíhá na následujících verzích prohlížečů, kde stránky fungují bez
obtíží:
•
MicroSoft Internet Explorer 11.0 a vyšší
•
MicroSoft Edge
•
Mozilla Firefox 47 a vyšší
•
Google Chrome 51 a vyšší
•
Safari 9 a vyšší
•
Opera 38 a vyšší
Operační systém Windows XP, prohlížeč Microsoft Internet Explorer 8 a jeho starší verze
již nejsou podporovány. Prohlížeč Microsoft Internet Explorer 8 není od 12. 1. 2016 podporován ze
strany společnosti Microsoft a je doporučen přechod na aktuální verzi prohlížeče.
Funkce usnadnění na webu
Umožnili jsme používání našeho webu bez nutnosti zobrazovat grafiku a obrázky. Všechny
obrázky na našem webu, které nemají jen dekorativní účel, mají odpovídající ekvivalenty ve formě
alternativního textu (ALT). Hlavní navigační panel na webu používá obrázky s atributy ALT, které
zpřístupňují odkazy prohlížečům pro nevidomé uživatele. I když na webu používáme jasně čitelné
písmo, mohou si uživatelé změnit velikost textu pomocí standardních ovládacích prvků pro
nastavení velikosti v prohlížeči. Cíle veškerých odkazů jsou jasně identifikované a odkazy jsou
napsány tak, aby je bylo možné pochopit z kontextu. Kde je to možné, vedou odkazy na stálé
stránky. Všechny ovládací prvky formulářů jsou odpovídajícím způsobem a jasně označeny a lze je
číst bez šablon stylů. Všechny formuláře je možné řádně procházet pomocí tabulátoru bez použití
myši. Ověření formulářů nezávisí na skriptech na straně klienta. Používáme neobtěžující skripty
na straně klienta. Obsah webu lze používat bez podpory jazyka JavaScript. Tam, kde pokročilé
funkce vyžadují jazyk JavaScript, existuje alternativní verze pro usnadnění, která je k dispozici
prostřednictvím odkazu na stránce označeného jako Verze pro usnadnění. V hlavní navigaci se
používá písmo JavaScript u rozevíracích nabídek dílčí navigace v jednotlivých kategoriích. Pokud
je písmo JavaScript vypnuté, tato dílčí navigace se nezobrazí, ale je shodná s dílčí navigací v
navigačním sloupci nalevo na hlavní stránce příslušné části. Ve vizuálních prohlížečích zahrnuje
atribut nadpisu u odkazů, které se otevírají v automaticky otevíraných oknech, text „otevře se v
novém okně“. Prohlížeče s blokovanými automaticky otevíranými okny by měly být schopné tyto
externí dokumenty zobrazit. Na tomto webu se používají pro vizuální grafickou úpravu šablony CSS.
Web používá jen relativní velikosti písem kompatibilní s možností, kterou uživatel zadá při
výběru velikosti písma ve vizuálních prohlížečích. Jednotlivé stránky budou čitelné i tehdy,
pokud váš prohlížeč nebo prohlížecí zařízení vůbec nepodporují šablony stylů. Všechny informace
využívající barvy jsou k dispozici také bez použití barvy (například za použití textu).

