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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o svobodném přístupu k informacím“) obdržel od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen 
„žadatel“) dne 26. října 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím. 

Předmětná žádost směřovala na poskytnutí informací z databáze Úřadu, a to konkrétně 
údajů týkajících se dostupnosti a přenosové rychlosti přípojek a vybraných ekonomických ukazatelů. 
Požadována byla souhrnná, stavová data vypovídající o trhu jako celku, aktuální k datu poskytnutí 
a ve formátu .xls či .xlsx. Samotná žádost poté byla rozdělena do pěti oddělených částí 
dle charakteru služeb: 

1. Internet v pevné síti 

a) Počet aktivních, resp. disponibilních přípojek v maloobchodním prodeji služeb těchto 
druhů, vždy rozděleno podle přenosových rychlostí do třech kategorií – do 30 Mb/s; 
od 30 Mb/s do 100 Mb/s a 100 Mb/s a vyšší. 

• xDSL (ADSL, VDSL, SDSL, HDSL) 

• Bezdrátové ve volných pásmech 

• Bezdrátové v licencovaných pásmech 

• Síť kabelové televize 

• Optická síť FTTH/B 

b) Počet aktivních a disponibilních přípojek ve velkoobchodním prodeji služeb těchto 
druhů, rozděleno podle přenosových rychlostí do třech kategorií – do 30 Mb/s; 
od 30 Mb/s do 100 Mb/s a 155 Mb/s a vyšší 

• xDSL (ADSL, VDSL, SDSL, HDSL) 

• Optická síť FTTH a FTTB¨ 

• Ostatní technologie 
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2. Datové služby 

V maloobchodním prodeji služeb, poskytování datových služeb v přístupové části sítě. 

Ve velkoobchodním prodeji služeb, poskytování datových služeb v přístupové i páteřní části sítě. 

a) Počet koncových bodů, rozděleno na maloobchod a velkoobchod a dále 
podle přenosových rychlostí do čtyř kategorií – do 30 Mb/s; 30 Mb/s až 100 Mb/s; 
100 Mb/s až 155 Mb/s a 155 Mb/s a vyšší do těchto kategorií:  

• Analogové okruhy 

• Digitální okruhy 

• Ethernetové okruhy 

• Fixní (kovové a optické) 

• Rádiové licencované 

• Rádiové volné 

• Jiné 

3. Šíření rozhlasového a TV signálu v maloobchodním prodeji služeb 

a) Počet účastníků satelitního rozhlasového a televizního vysílání (DVB-S) 
b) Instalované a z toho aktivní přípojky rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím 

kabelové televize 
c) Aktivní přípojky rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím IP protokolu (IPTV) 

4. Ekonomické ukazatele 

a) Celkové tržby ze služeb elektronických komunikací – rozděleno na maloobchodní 
a velkoobchodní 

b) Investice do sítí a služeb elektronických komunikací 

5. Geografická data 

a) Počet aktivních a disponibilních přípojek, v detailu na úroveň obce a dále rozděleno 
podle přenosových rychlostí do třech kategorií – do 30 Mb/s; od 30 Mb/s do 100 Mb/s 
a 100 Mb/s a vyšší 

S ohledem na skutečnost, že u části požadovaných informací jde o informace, které nemá 
Úřad v požadované podobě zpracované, a tudíž k dispozici, vyhovuje Vaší žádosti jen zčásti. 
V případě informací, které nemá Úřad v požadované podobě k dispozici není, dle § 2 odst. 4 zákona 
o svobodném přístupu k informacím, povinen takové (nové) informace vytvářet a povinnost 
poskytovat informace se takových informací netýká. Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 
je předmětem samostatného vyřízení. 

Úřad na základě výše uvedeného, v souladu se zákonem o svobodném přístupu 
k informacím, Vaší žádosti v částech týkajících se poskytnutí informací pod body 1.a), 3.a), 3.c) a 4. 
plně vyhovuje a požadované informace poskytuje následujícím způsobem. 

Informace pod body 1.a) a 4.a) Úřad zasílá v souboru (ve formátu .xlsx), který tvoří přílohu 
tohoto dopisu. Předmětné informace jsou uvedeny na listech s názvy „Internet v pevné síti MO“ 
resp. „Ekonomické ukazatele“. U informací pod body 3.a) a 3.c) poté Úřad odkazuje žadatele, 
na již zveřejněné informace dostupné v rámci Otevřených dat ČTÚ (http://data.ctu.cz) konkrétně 
na datovou sadu „Ukazatele o trhu rozhlasového a televizního vysílání“, která je dostupná zde. 
U informací pod bodem 4.b) Úřad obdobně odkazuje žadatele již na zveřejněné informace dostupné 
v rámci Otevřených dat ČTÚ, a to konkrétně na datovou sadu „Ekonomické ukazatele o trhu 
e-komunikací“, která je dostupná zde. 

V částech žádosti týkající se poskytnutí informací pod zbylými body 1.b), 2., 3.b) a 5.a) Úřad 
může Vaší žádosti vyhovět pouze částečně. Důvodem je skutečnost, že Úřad nemá k dispozici 
informace v požadované struktuře a je tak schopen poskytnout pouze částečné informace 

http://data.ctu.cz/
http://data.ctu.cz/dataset/ukazatele-o-trhu-rozhlasoveho-televizniho-vysilani/resource/9d9dda95-7826-45ae-9447
http://data.ctu.cz/dataset/ekonomicke-ukazatele-o-trhu-e-komunikaci
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nebo informace v obecnějším (ne tak detailním) členění. Tyto informace Úřad poskytuje 
následujícím způsobem. 

Částečné informace k bodu 1.b) Úřad zasílá v přiloženém souboru, a to konkrétně na listě 
s názvem „Internet v pevné síti VO“. Tyto informace obsahují aktivní přípojky prodávané 
na velkoobchodní úrovni trhu v členění na typ velkoobchodního přístupu a v členění dle technologie. 
Dostupné informace však neodpovídají požadovanému členění na technologie a též jsou k dispozici 
jen celkové počty bez rozdělení do rychlostních kategorií. Úřad obdobně zasílá v přiloženém 
souboru údaje týkající se bodu 2. (na listech „Datové služby MO“ a „Datové služby VO“), kdy údaje 
o datových službách, jak velkoobchodních, tak maloobchodních jsou dostupné pouze v souhrnných 
počtech bez rozdělení dle rychlostních kategorií a zároveň informace o datových službách 
na velkoobchodní úrovni nejsou k dispozici v rozčlenění na druh datové služby. Informace 
pod bodem 3.b) poté Úřad poskytuje pouze částečně, a to odkazem na již zveřejněné informace 
dostupné v rámci Otevřených dat ČTÚ, a to konkrétně na datovou sadu „Ukazatele o trhu 
rozhlasového a televizního vysílání“, která je dostupná zde. V této datové sadě jsou k nalezení 
informace o požadovaném počtu aktivních přípojek rozhlasového a televizního vysílání 
prostřednictvím kabelové televize. Informace týkající se instalovaných přípojek rozhlasového 
a televizního vysílání prostřednictvím kabelové televize nemá Úřad v současné době k dispozici. 
Informacemi vztahujícími se k bodu 5.a) Úřad taktéž nedisponuje v požadované struktuře. Úřad 
tak zasílá v přiloženém souboru na listě „Geografická data“ alespoň částečné geografické 
informace, které má k dispozici. Tyto informace zahrnují údaje o disponibilních přípojkách NGA 
(odpovídajících kategorii 30 Mb/s a více) a disponibilních přípojkách nad 100 Mb/s. Zahrnuty 
jsou údaje o disponibilních přípojkách bezdrátové technologie ve volných pásmech, bezdrátové 
technologie v licencovaných pásmech, xDSL sítě, sítě kabelové televize a FTTH/B sítě. Ostatní 
požadované informace nemá Úřad k dispozici. 

K poskytnutým informacím týkajícím se geografických údajů Úřad dodává, že odpovídají 
údajům použitým pro Obrázky 1 a 2 (mapy) v rámci zveřejněné Zprávy o vývoji trhu elektronických 
komunikací 2012-2017. Bližší popis předmětných obrázků je uveden na str. 40 až 42 výše uvedené 
Zprávy o vývoji trhu. 
 

S pozdravem 

 

Příloha č. 1 - Poskytnuté informace.xlsx 

 
 

Ing. Beáta Smrkovská v.r.  
ředitelka odboru ekonomické regulace 

 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Bc. Martina Budínová 
 

http://data.ctu.cz/dataset/ukazatele-o-trhu-rozhlasoveho-televizniho-vysilani/resource/9d9dda95-7826-45ae-9447
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/8179/soubory/zovtfinalniverze-sig.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/8179/soubory/zovtfinalniverze-sig.pdf
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