ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČTÚ zveřejnil výroční zprávu za rok 2017
Praha, 4. května 2018 – Na jednu SIM kartu využívající v mobilu datové služby
v loňském roce připadalo průměrně 971 MB měsíčně přenesených dat. To je o 54 %
více než v roce 2016. Vyplývá to z dat, která ČTÚ zveřejnil v rámci své výroční zprávy
za rok 2017.
Celkově objem přenesených dat v mobilních sítích meziročně vzrostl o 82 %, a to zejména
díky službě fixního LTE. Podle kvalifikovaného odhadu služby poskytované prostřednictvím
mobilních sítí v pevném místě (fixní LTE) přenesly v roce 2017 celkem 88,9 PB dat.

U služeb vysokorychlostního přístupu mírně narostl podíl optických přípojek (z 523 tis. v roce
2016 na více než 589 tis. v roce 2017). Mírně posiloval i podíl přístupů přes WiFi sítě (27 %).
Ty tak i v roce 2017 představovaly nejpoužívanější technologii pro vysokorychlostní přístup
k internetu.

V roce 2017 se zastavil propad v počtu přenesených čísel, způsobený v roce 2014 výrazně
protispotřebitelskou novelou zákona o elektronických komunikacích. Poté, co práva spotřebitelů byla v loňském roce posílená, mj. i zkrácením výpovědních lhůt, narostl počet přenesených čísel v mobilních sítích na 479 tis. portací. Stále je to však o třetinu méně, než v roce
2014, kdy zákazníci přenesli celkem 752 tis. mobilních čísel.

ČTÚ loni vydal celkem 52 073 rozhodnutí ve sporech v oblasti služeb elektronických komunikací, většina z toho (51 825) se týkala sporů o zaplacení ceny za služby. Nově bylo zahájeno
43 tisíc správních řízení.
Na pokutách udělovaných ve správním řízení ČTÚ v roce 2017 vybral 11,158 mil. Kč. Podstatnou část nedaňových příjmů představují výnosy z aukce kmitočtů (1,015 mld. Kč) a příjmy ze správy rádiového spektra (1,07 mld. Kč).
Výroční zpráva ČTÚ za rok 2017 je ke stažení zde.
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