Návod na import geografických dat do příloh formuláře ART202 při využití dat
z předchozího formuláře ART192
Struktura příloh pro sběr geografických dat umístěných v sekci 2. (Přístup k internetu
v pevném místě) formuláře ART202 byla oproti předchozímu formuláři ART192 změněna.
Všechny přílohy pro sběr geografických dat (umístěné na řádcích 12, 23, 28, 34, 39, 46 a 53)
byly rozšířeny o ukazatel „Síť VHCN“, mapující existenci sítě s velmi vysokou kapacitou
(VHCN).
Příloha pro sběr geografických údajů o přístupu k internetu prostřednictvím sítě kabelové
televize (zakončené kabelovým modemem) umístěná na řádku 39 byla zároveň rozšířena
o ukazatel „STANDARD DOCSIS 3.1 a vyšší“, mapující disponibilní přípojky využívající
standard DOCSIS 3.1 nebo vyšší.
V příloze pro sběr geografických údajů o přístupu k internetu prostřednictvím bezdrátového
přístupu ve volných pásmech – zejména 2,4; 5 a 10 GHz umístěné na řádku 23 již není
u vyplněných údajů požadováno označit, zda se jedná o disponibilní přípojky realizované
i jinou technologií než v pásmech 2,4 a 5 GHz či nikoliv.
S ohledem na výše uvedené došlo zároveň ke změně příslušné datové věty, která slouží pro
přípravu importních souborů ve formátu CSV pro nahrání dat do těchto příloh.
Příslušná datová věta včetně vzorové šablony pro vytvoření CSV souboru je dostupná přímo
ve formuláři ART202 v rámci jednotlivých příloh a na webových stránkách Úřadu:
https://www.ctu.cz/elektronicky-sber-dat-esd-elektronicke-komunikace,
resp.
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/818/soubory/datovavetaformulareart202.pdf.
Šablona je totožná pro všechny přílohy dle jednotlivých technologií přístupu k internetu.
Sloupec označený „Standard DOCSIS 3.1 a vyšší“ se vztahuje pouze k přístupu k internetu
prostřednictvím sítě kabelové televize (dále jen „CATV“). U ostatních příloh, resp. technologií
je nezbytné ponechat tento sloupec prázdný.
Pro lepší orientaci při přípravě CSV souboru pro import geografických dat do přílohy formuláře
ART202 s využitím dat z předchozího formuláře je níže uveden návod celého postupu, kdy od
bodu 2. je postup rozdělen, a to pro všechny technologie kromě CATV a pro technologii CATV.
1. Provést export geografických dat z příloh formuláře ART192 (sloupce v zeleném rámečku
budou využity při přípravě importního souboru pro přílohy formuláře ART202)

2. Doplnit požadovaná geografická data do upraveného importního CSV souboru dle šablony
CSV souboru ve formuláři ART202, resp. dle datové věty pro formulář ART202 (sloupce
v zeleném rámečku jsou využity z exportu z formuláře ART192, sloupec v červeném rámečku,
tj. sloupec „Síť VHCN“, je nově přidaný. Zároveň upozorňujeme, že u předposledního sloupce
došlo ke změně jeho názvu z původního „Standard“ na „Standard DOCSIS 3.1 a vyšší“.)

A) Všechny přílohy, resp. technologie kromě CATV
U všech příloh, resp. technologií kromě CATV je nezbytné v importním CSV souboru ponechat
sloupec „Standard DOCSIS 3.1 a vyšší“ prázdný, tj. sloupec se nesmí ze souboru odstranit.

B) Příloha pro technologii CATV
U technologie CATV je nutné, aby hodnoty byly zadány ve všech sloupcích, tj. i ve sloupci
„Standard DOCSIS 3.1 a vyšší“.

3. Provést import připraveného CSV souboru s geografickými daty do přílohy formuláře
ART202.
A) Všechny přílohy, resp. technologie kromě CATV

B) Příloha pro technologii CATV

