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JUDr. Jakub Fröhlich, advokát 

Kopalova 566/6 

159 00 Praha 5 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážený pane Fröhlichu, 

 
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 Vaši žádost ze dne 8. srpna 2018 
o poskytnutí informací podle tohoto zákona, o počtu domácností/počtu přípojek, kterým 
subjekty oprávněné k šíření rozhlasového a televizního signálu, a to rozhlasového signálu 
satelitního, a zvlášť televizního signálu satelitního, a zvlášť rozhlasového a televizního signálu 
internetem, poskytovaly své služby za roky 2014, 2015, 2016 a 2017. 

Úvodem Úřad uvádí, že údaje o počtu účastníků satelitního rozhlasového vysílání zvlášť 
a televizního vysílání zvlášť nesbírá, a tudíž takovou informaci nedisponuje. Ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat 
informace podle toho zákona nevztahuje na vytváření nových informací. V tomto rozsahu tedy 
musel Úřad Vaši žádost částečně odmítnout, o čem vydal separátní rozhodnutí o odmítnutí. 

S ohledem na smysl a účel zákona o svobodném přístupu k informacím a zásady dobré správy 
však Úřad uvádí, že údaje o počtu přípojek rozhlasového a televizního signálu v letech 2014, 
2015, 2016 a 2017 sbírá společně (tj. sbírá údaje o počtu přípojek rozhlasového a televizního 
vysílání), a tyto údaje Vám tímto zpřístupňuje. 

V odpovědi na Vaši žádost Úřad uvádí následující počty: 

 

Satelitní rozhlasové a televizní vysílání (DVB-S) 

Kalendářní rok Počet účastníků 

2014 1 455 360 

2015 1 508 117 

2016 1 235 242 

2017 1 150 736 
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Položka „Počet účastníků“ představuje počet účastníků, kteří mají umožněn přístup 
k satelitnímu vysílání prostřednictvím podmíněného přístupu na základě smlouvy 
s poskytovatelem služby (příjem tzv. placené televize nebo na základě servisního poplatku). 
 

Rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím IP protokolu 
(IPTV) 

Kalendářní rok Počet přípojek 

2014 289 812 

2015 328 124 

2016 393 581 

2017 461 833 

 
Položka „Počet přípojek“ představuje počet přípojek rozhlasového a televizního vysílání 
prostřednictvím IP protokolu. Za IPTV se považuje šíření TV vysílání prostřednictvím IP 
protokolu, které je přenášeno privátní sítí nezávisle na přístupu k internetu a je dostupné pouze 
účastníkům, kteří uzavřeli smlouvu s poskytovatelem služby. Za IPTV se nepovažuje TV 
vysílání prostřednictvím sítě internet (internetová TV, streamované TV vysílání). 
 
Závěrem Úřad uvádí, že uvedené údaje jsou rovněž dohledatelné i v rámci otevřených dat 
Úřadu viz http://data.ctu.cz/dataset/ukazatele-o-trhu-rozhlasoveho-televizniho-vysilani. Údaje 
za rok 2017 dosud nebyly publikovány. 

V případě dalších dotazů je Vám Úřad nadále k dispozici. 

S pozdravem 

Ing. Hana Hankiewiczová 
ředitelka odboru 

regulace komunikačních činností a poštovních služeb 
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