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Návod na import geografických dat do příloh formuláře ART212 při využití dat 

z předchozího formuláře ART202  

Struktura příloh pro vyplňování geografických dat o službě přístupu k internetu a sítích pro 

poskytování této služby umístěných v sekci 2 (Přístup k internetu v pevném místě) formuláře 

ART212 (na řádcích 12, 23, 28, 34, 39, 46 a 53) byla oproti předchozímu formuláři ART202 

změněna. Ve všech přílohách pro sběr geografických dat došlo k rozdělení rychlostního 

intervalu „≥ 100 Mbit/s < 1 Gbit/s“ na intervaly „≥ 100 Mbit/s < 300 Mbit/s“ a „≥ 300 Mbit/s 

< 1 Gbit/s“ pro zařazení disponibilních přípojek.  

S ohledem na výše uvedené došlo zároveň ke změně datové věty, která slouží pro přípravu 

importních souborů ve formátu CSV pro nahrávání dat do těchto příloh. Příslušná datová věta 

včetně vzorové šablony pro vytvoření CSV souboru je dostupná přímo ve formuláři ART212 

v rámci jednotlivých příloh a na internetových stránkách Úřadu: 

https://www.ctu.cz/elektronicky-sber-dat-esd-elektronicke-komunikace, resp. 

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/818/soubory/datovavetaart212.pdf. 

Pro lepší orientaci při přípravě CSV souboru pro import geografických dat do příloh formuláře 

ART212 s využitím dat z předchozího formuláře je níže uveden stručný návod celého postupu 

v několika na sebe navazujících krocích:  

1. Provést export geografických dat z příloh formuláře ART202 – sloupce v zeleném rámečku 

budou využity při přípravě importního souboru pro přílohy formuláře ART212.  

 

2. Doplnit, resp. zaktualizovat požadovaná geografická data v upraveném importním CSV 

souboru dle šablony ve formuláři ART212, resp. dle datové věty pro formulář ART212.  

Sloupce v zeleném rámečku jsou využity z exportu z formuláře ART202, sloupce v červeném 

rámečku, tj. sloupce „Přípojky 100-300Mb“ a „Přípojky 300Mb-1Gb“, jsou nově přidané.  

 

3. Provést import připraveného CSV souboru s geografickými daty do přílohy formuláře 

ART212, přičemž pro každou přílohu (technologii) je nezbytné vytvořit samostatný importní 

soubor CSV. Název importního souboru musí obsahovat označení sekce daného formuláře 

a příslušné technologie (tj. zkratku pro technologii, ke které se daná příloha pro sběr 

geografických údajů vztahuje): s2_xdsl, s2_wifi, s2_fwa, s2_lte, s2_catv, s2_ftth, s2_fttb. 

https://www.ctu.cz/elektronicky-sber-dat-esd-elektronicke-komunikace
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/818/soubory/datovavetaart212.pdf
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V případě přílohy pro vyplňování geografických dat o službě přístupu k internetu 

prostřednictvím sítě kabelové televize (dále jen „CATV“) se šablona pro import dat do přílohy 

liší od šablon ostatních technologií, neboť příloha obsahuje navíc sloupec „Standard DOCSIS 

3.1 a vyšší“, který je nutné rovněž vyplnit. Pokud nebudou do tohoto sloupce (a obdobně i do 

sloupce „Síť VHCN“) vyplněny žádné hodnoty, budou při importu do přílohy automaticky do 

těchto sloupců vloženy hodnoty „NE“. 

 


