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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážená paní,
dne 16. 10. 2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 15. 10. 2019, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

Dne 23.09.2019 v 6:00 hod, jsem pověřila dceru, aby za mne podala žádost o kotlíkovou dotaci ZPGJ3,
prostřednictvím webu Jihočeského kraje. To nebylo však možné, neboť web se dceři víc než hodinu
nezobrazoval, pokud se někdy něco objevilo tak jen půl loga Krajského úřadu Jihočeského kraje anebo hlášení
prohlížeče o dočasné nedostupnosti serveru.
1. Od kolika do kolika hodin pracoval server Kraje pomalu?
2. Kolik žádostí jste přijali v době, kdy server pracoval pomalu?
3. Kolik žádostí z přijatých v době, kdy server pracoval pomalu, bylo odesláno z IP adres patřících právnickým
osobám? (EON, jiní zprostředkovatele).
4. Jaký byl poměr mezi IP adresami fyzických a právnických osob u přijatých žádostí v době, kdy systém pracoval
pomalu?
5. Kolik žádostí jste přijali celkem v době od 6:00 hod do 7:00 hod?
6. Na přijeti kolika požadavků byl server nakonfigurován a kolik požadavků serveru došlo v 6:00 hod?
7. Přišly ze stejné IP adresy počítače v několika sekundách desítky různých žádostí anebo přišla z některé IP
adresy počítače v par sekundách několikrát ta sama žádost?
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

ad 1)

server Jihočeského kraje pracoval pomalu mezi 6:00 – 12:00.

ad 2)

V době 6:00 – 12:00 bylo přijato 2298 žádostí.

ad 3) Z podstaty nelze určit, neexistuje jednoznačná vazba mezi IP adresou a žadatelem (připojení pomocí
internetových poskytovatelů, mobilních operátorů, zaměstnavatelů, …). Proto nelze jednoznačně definovat
vazbu mezi IP adresou a informací, zda se jedná o žádost podanou přímo žadatelem či zprostředkovatelem.
ad 4)

Nelze určit viz bod 3.

ad 5)

V době od 6:00 do 7:00 bylo přijato 325 žádostí.

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650

Naše č. j.: KUJCK 126560/2019

ad 6)

Maximální počet připojení nebyl stanoven.

ad 7)

Ne.
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