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Česká republika

Vážený pane xxxxxxxxxxxx,

dne 22. 12. 2019 jste prostřednictvím Vašeho osobního mailu (xxxxxxxxxxxxxxxx) zaslal na adresu
ředitele Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (dále SVK PK) žádost o poskytnutí informace dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo
požadováno poskytnutí následujících informací (citujeme):

„Vážený pane řediteli,
v posledním týdnu měsíce listopad 2019 jsem navštívil ve Studijní a vědecké knihovně
Plzeňského kraje v Plzni (dále „SVK PK“) internetovou místnost, která se nachází vlevo v přízemí
hned za hlavním vchodem (dále „internetová místnost pro veřejnost“). Jedná se o místnost pro
veřejnost, která je vybavena počítači připojenými na internetovou síť. Zjistil jsem, že je zablokován
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přístup na webový portál Aeronet.cz. Níže je náhled screenu monitoru z internetové místnosti.
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Pokud vím, v minulosti (řekněme 2měsíce nazpět) takový stav nebyl. Tedy usuzuji, že je to
nějaký „nový“ stav v provozu internetové místnosti pro veřejnost. V souvislosti s tímto stavem
vznáším tyto dotazy:
1) Kdo rozhodl o blokaci přístupu na portál Aeronet.cz v internetové místnosti pro veřejnost?
Jmenovitě s uvedením pracovní funkce osob.
2) Jakým procesem v rámci SVK PK o tom bylo rozhodnuto?
3) Stalo se tak s vaším vědomím?
4) Žádám o seznam všech blokovaných internetových serverů (domén) ke dni odeslání této
žádosti, tj. 22.12.2019, na které nelze přistupovat z internetové místnosti pro veřejnost.“
Přestože Váš dotaz nebyl podán řádným způsobem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme následující:
ad1) Ze strany SVK PK nedochází a v předmětné době ani nedocházelo k blokaci serveru aeronet.cz
ani jiných serverů. Poskytovatel našeho připojení pouze blokuje servery dle zákona č. 186/2016 Sb.
na seznamu nepovolených internetových her zveřejňovaného MF ČR. Vámi zaslaný snímek
obrazovky ukazuje na firewall provozovatele webu aeronet.cz. S případnými dotazy se tak budete
muset obrátit na tohoto poskytovatele.
ad 2) Žádný takový proces v SVK PK neproběhl.
ad 3) Nestalo.
ad 4) Vzhledem k tomu, že ze strany SVK PK žádný server nebyl blokován, žádný takový seznam
nemáme.

S pozdravem,

Mgr. Daniel Bechný
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ředitel SVK PK

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179/2, 301 00 Plzeň
zapsána u krajského soudu v Plzni
oddíl PR, vložka 760

2z2

Telefon:
Fax:
Email:
IČ:
Bankovní spojení:

+420 377 306 911
+420 377 325 478
svk@svkpk.cz
00078077
KB Plzeň, č.ú. 26133311/0100

