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Prohlášení o přístupnosti   
 

   
Úvod 
Webové stránky elektronického systému Profily zadavatelů (dále jen „systém“) byly vytvořeny 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 včetně požadavků uvedených ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady EU č. 
2016/2102 ze dne 26.10.2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.  
 

Internetová stránka 
Toto prohlášení se vztahuje na internetovou stránku https://profily.proebiz.com 
 

Technické nároky systému 
Minimální nároky na hardware a software splňuje standardní kancelářský počítač nebo notebook s běžně 
dostupným systémovým vybavením a s připojením do sítě internet. 
Pro bezproblémovou účast v systému je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z webových prohlížečů 
Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (https://firefox.com), Google Chrome (https://google.com/chrome) nebo 
Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge). 
 

Povolené formáty souborů   
Pro formáty souborů určených k nahrávání (upload) není v systému žádné omezení.   
 

Uživatelská podpora a kontakt 
Uživatelská podpora systému je dostupná v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hod. na telefonních číslech 
+420 255 775 040 nebo +420 597 587 100.  
 
V případě elektronické komunikace lze využít kontakty https://proebiz.com/podpora nebo 
houston@proebiz.com. 
 
Pro poštovní komunikaci pak korespondenční adresu sídla společnosti, tj.  PROEBIZ s.r.o., Masarykovo 
náměstí 33/52, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.  
 

Postupy pro prosazování práva 
V případě neuspokojivé odpovědi na žádost, která byla podána na výše uvedených kontaktech a která se 
týkala přístupnosti internetových stránek, lze kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva: 
 
Ministerstvo vnitra České republiky 
odbor eGovernmentu 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21 Praha 4 
e-mail: pristupnost@mvcr.cz 
 

Vypracování prohlášení o přístupnosti 
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 13.12.2022. Pro posouzení souladu tohoto prohlášení 
s platnou legislativou bylo použito vlastního posouzení. 

 


