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1 Jak vyplnit dotazník? 

  
Obecné dotazy - tato část obsahuje dotazy vztažené k celému území České republiky. Ke každému 

dotazu tak přísluší právě jedna odpověď, kterou uveďte do tučně orámovaného pole s bílým 

podbarvením, které se nachází vpravo od textu dotazu. 

Kromě vlastního textu dotazu je uveden i výčet přípustných odpovědí, ze kterých můžete vybrat svoji 

odpověď, a dále pole obsahující interaktivní nápovědu, která Vám poradí, jak při vyplňování dále 

postupovat (například při zodpovězení nadřazeného dotazu se Vám u následného podřazeného dotazu 

zobrazí nápověda, že tento dotaz pro Vás již vzhledem k předchozí odpovědi není relevantní a otázku 

můžete přeskočit). 

Při vyplňování odpovědí postupuje směrem dolů od prvního dotazu k dotazům následujícím. U každého 

dotazu si před jeho zodpovězením nejprve přečtěte interaktivní nápovědu, zda máte vůbec na daný 

dotaz odpovídat, a následně výčet přípustných odpovědí, ze kterých vyberte správnou variantu pro Vaši 

odpověď, nebo závazné požadavky na tvar odpovědi, pokud nejsou k dotazu uvedeny varianty 

přípustných odpovědí. 

U každého dotazu si před jeho zodpovězením nejprve přečtěte interaktivní nápovědu, zda máte vůbec 

na daný dotaz odpovídat, a následně výčet přípustných odpovědí, ze kterých vyberte správnou variantu 

pro Vaši odpověď, nebo závazné požadavky na tvar odpovědi, pokud nejsou k dotazu uvedeny varianty 

přípustných odpovědí. 

Při zadávání Vašich odpovědí můžete buď do příslušného pole pro odpověď přímo napsat zvolenou 

odpověď, nebo (pokud je u dotazu uveden výčet konkrétních přípustných odpovědí) můžete odpověď 

vybrat z nabídky po kliknutí na šipku v pravé části pole pro odpověď. 



 

Pole pro Vaše odpovědi jsou z důvodu zajištění správného vyplnění dotazníku opatřena kontrolou 

správnosti obsahu. Pokud uvedete nepřípustnou odpověď (v rozporu s uvedeným výčtem či formátem 

přípustných odpovědí), budete na tuto skutečnost upozorněni. 

Po zadání nepřípustné odpovědi se Vám zobrazí odůvodnění nesprávnosti Vámi zadané odpovědi 

společně s připomenutím, jaké odpovědi přípustné jsou. 

2 Jak odevzdat vyplněný dotazník? 

Vyplněný dotazník prosím odešlete na emailovou adresu Českého telekomunikačního úřadu, zřízenou 

přímo pro tento účel: pruzkumNGA@ctu.cz. 

Mějte prosím na paměti, že cílová schránka je limitována velikostí příchozí pošty do objemu 10 MB. 

Pokud by vyplněný dotazník tuto velikost překročil, použijte prosím komprimační nástroj a odešlete 

soubor s vyplněným dotazníkem v archivu ZIP. 

3 Nerozumím dotazu! 

Pokud Vám konkrétní dotaz není srozumitelný, zkuste kliknout přímo na jeho text v dotazníku a objeví se 

kontextová nápověda, která Vám smysl dotazu objasní. 

Některé termíny používané v dotazníku mají pro účely průzkumu jasně vymezený význam, který 

naleznete v následující kapitole. 

4 Co je myšleno tímto termínem, touto zkratkou? 

V tomto dotazníku jsou uvedeným termínům a zkratkám přisouzeny pouze následující významy: 

Termín/zkratka Význam 

Kód kraje Unikátní identifikátor kraje v ČR odpovídající číselníku KRAJ_NUTS 

Českého statistického úřadu a využívaný v základním registru RÚIAN 

(Registr územní identifikace, adres a nemovitostí). 

Přenosová rychlost (30 Mbit/s) Negarantovaná, avšak reálně dosažitelná průměrná přenosová rychlost 

dat (30 Mbit/s). 

Respondent Osoba vyplňující dotazník (Vy). 

Ukončení v pevném místě Pevná účastnická přípojka sítě elektronických komunikací je zpravidla 

ukončena na hranici pozemku účastníka nebo v nebo na budově 

účastníka. 
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5 Neznám kód kraje! 

Pokud neznáte kód Vašeho kraje, naleznete ho v následující tabulce: 

Kód kraje Kraj 

CZ041 Karlovarský kraj 

CZ064 Jihomoravský kraj 

CZ031 Jihočeský kraj 

CZ020 Středočeský kraj 

CZ052 Královéhradecký kraj 

CZ080 Moravskoslezský kraj 

CZ053 Pardubický kraj 

CZ051 Liberecký kraj 

CZ071 Olomoucký kraj 

CZ063 Kraj Vysočina 

CZ042 Ústecký kraj 

CZ072 Zlínský kraj 

CZ032 Plzeňský kraj 

CZ010 Hlavní město Praha 

 


