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22. října 2018 ČTÚ-62 230/2018-
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Vážený pane …, 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. října 2018 prostřednictvím 
elektronické podatelny Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týká poskytnutí 
následujících informací: 

1. Jaký je průměrný počet zahraničních uživatelů/SIM karet v českých mobilních sítích a jaký 
to znamená podíl z celkového počtu uživatelů? 

2. Jaký hlasový a datový provoz tito zahraniční uživatelé generují v českých sítích a jaký to 
znamená podíl z celkového počtu uživatelů v sítích? 

3. Jsou tito uživatelé a tento provoz rovnoměrně rozděleny do sítí všech českých mobilních 
operátorů nebo je síť některého z nich vytížena více? Je možné tyto podíly poskytnout? 

Pokud má Český telekomunikační úřad tyto data k dispozici, zajímal by mě i trend alespoň 
od roku 2016, aby byl vidět vliv roamingové regulace platné od roku 2017 na vytížení sítí těmito 
uživateli. Právě z důvodu vyššího zatížení sítí mě informace zajímá.  

Protože u první otázky se jedná o neexistující, resp. Úřadu neznámé údaje, Úřad vyhoví Vaší 
žádosti jen zčásti, a to zodpovězením otázek č. 2 a č. 3. Úřad poskytne dané informace za období 
1. duben 2016–31. březen 2018. Rozsah poskytnutých informací respektuje obchodní tajemství 
subjektů, kterých se informace týkají, zároveň však plně odpovídá na položené dotazy. Rozhodnutí 
o částečném odmítnutí žádosti je předmětem samostatného vyřízení. 

Odpověď na otázku č. 2: 

Tabulky znázorňující provoz inboundu roamingu a jeho podíl na celkovém provozu 
generovaném v ČR v případě odchozích hlasových hovorů a datových služeb jsou přílohou 
k tomuto vyřízení (Příloha č. 1). 

Odpověď na otázku č. 3: 

Rozložení předmětného hlasového a datového provozu v sítích operátorů je znázorněno 
v příloze č. 2. Údaje jsou anonymizovány. 

S pozdravem 

Přílohy: dle textu 

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