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Informace k vyplňování formuláře ART183 – Poskytované služby 

přístupu k internetu – doplňující formulář 
 

Ve formuláři ART183 – Poskytované služby přístupu k internetu – doplňující formulář (dále jen 

„formulář ART183“) podnikatelé vyplňují informace o počtu přístupů (resp. aktivních 

přípojkách), které podnikatel na jednotlivých adresních místech komerčně poskytoval 

k 31. 12. 2018 v členění podle parametru běžně dostupné rychlosti1 „od 30 Mbit/s (včetně do 

100 Mbit/s“ a „od 100 Mbit/s (včetně)“ rozdělených podle jednotlivých provozovaných 

technologií obdobně jako ve formuláři ART182 – Služby poskytované v elektronických 

komunikacích (dále jen „formulář ART182“).  

Údaje vyplňované do formuláře ART183 doplňují již podnikatelem poskytnuté údaje ve 

formuláři ART182 a jsou podmnožinou celkového počtu přístupů (aktivních přípojek) již 

vyplněných v přílohách s geografickými údaji formuláře ART182. Celkový počet přístupů, resp. 

aktivních přípojek vykázaných v konkrétní příloze a na konkrétním adresním místě ve formuláři 

ART183 nesmí být vyšší než počet přístupů, resp. aktivních přípojek, vyplněných 

v odpovídající příloze ve formuláři ART182.  

Geografické údaje o počtu služeb vyplněné ve formuláři ART183 lze vyplnit obdobně jako 

u formuláře ART182: 

• Ručním zadáním jednotlivých adresních míst, a to přímo v příloze s použitím tzv. 

našeptávače nebo kliknutím na tři tečky v modrém poli vedle pole pro vepisování 

adresního místa a následně postupným zadáním údajů ve stromové struktuře. 

• Pro usnadnění vkládání zejména většího počtu adresních míst je možno využít 

importu z předem připraveného CSV souboru. Datová věta, která obsahuje 

strukturu dat pro vytvoření CSV souboru, je k dispozici v každé příloze pro vyplňování 

geografických údajů, popřípadě je ke stažení zde.  

Podnikatel může při vyplňování přílohy formuláře ART183 využít již jím vyplněná adresní místa 

v příslušné příloze sekce 2. Přístup k internetu v pevné síti (dále jen „sekce 2“) formuláře 

ART182 a do formuláře ART183 zapsat jen ta, na kterých poskytuje služby zjišťovaných 

parametrů.  

Geografické údaje z formuláře ART182 může podnikatel stáhnout z titulní strany formuláře 

ART182 nebo pomocí tlačítka export CSV souboru přímo z příslušné přílohy v sekci 2 

formuláře ART182. Pro import údajů do formuláře ART183 je nezbytné importovaný 

soubor upravit tak, aby odpovídal datové větě uvedené v příslušné příloze pro vyplňování 

geografických údajů formuláře ART183. Pro usnadnění importu dat zůstaly zachovány 

identifikátory příloh (adm příloha) shodně s datovou větou formuláře ART182. 

                                                           
1 Běžně dostupnou rychlostí se rozumí taková rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně 

dosahovat při stahování a odesílání dat v době, kdy danou službu používá. Běžně dostupná rychlost je definována 

jako podíl množství stažených a odeslaných dat a příslušného časového úseku, ve kterém je služba poskytována. 

ČTÚ upozorňuje na skutečnost, že hodnota běžně dostupné rychlosti pravděpodobně nebude odpovídat rychlosti 

nominální (inzerované). Vždy se jedná o rychlosti směrem k uživatelům (download). 

 

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

