
Změny ve sběru dat za rok 2021 prostřednictvím formuláře ART212 (Služby poskytované 
v elektronických komunikacích)  

Formulář ART212 sleduje období celého roku 2021 a bude v systému ESD přidělen podnikatelům 
v elektronických komunikacích na začátku ledna 2022. Úpravy vychází z aktuálních potřeb na získávání 
údajů pro monitorování situace na trhu elektronických komunikací včetně provádění analýz 
relevantních trhů. Přehled navrhovaných úprav je níže rozdělen dle umístění v jednotlivých sekcích 
formuláře ART212.  

Sekce 1. Hlasové služby poskytované v pevném místě 
▪ Odstranění ukazatelů o aktivních přípojkách pro veřejně dostupnou telefonní službu podle 

způsobu přístupu účastníka včetně přípojek konvergovaných řešení a služeb mobilních sítí 

poskytovaných v pevném místě v řádcích 15 až 18. 

V důsledku výše uvedené změny došlo ke sloučení ukazatelů o přípojkách nepodnikajících 

fyzických osob do jednoho souhrnného ukazatele. 

Sekce 2. Přístup k internetu v pevném místě 
▪ Rozdělení rychlostního intervalu efektivní rychlosti „≥ 100 Mbit/s < 1 Gbit/s“ na intervaly 

„≥ 100 Mbit/s < 300 Mbit/s“ a „≥ 300 Mbit/s < 1 Gbit/s“ v případě ukazatelů 

o disponibilních přípojkách sledovaných v členění dle technologií v přílohách pro sběr 

geografických údajů umístěných v řádcích 12, 23, 28, 34, 39, 46, 53 (současně byla změna 

promítnuta i do součtových řádků z přílohy zobrazených ve formuláři). 

▪ Úprava způsobu nahrávání údajů do příloh – je nezbytné připravit importní CSV soubor pro 

každou přílohu zvlášť, přičemž každý soubor musí mít předem určený název, který je 

uveden v tzv. datové větě popisující strukturu importního CSV souboru. Datová věta je 

dostupná ve formuláři ART212 a na webových stránkách ČTÚ, kde jsou umístěny informace 

o sběru dat prostřednictvím systému ESD (https://www.ctu.cz/elektronicky-sber-dat-esd-

elektronicke-komunikace).  

 
V případě sekcí 3. Vysokokvalitní širokopásmový přístup k internetu v pevném místě, 4. Datové služby 
5. Mobilní služby, 6. Šíření rozhlasového a TV signálu, 7. Balíčky služeb a 8. Ekonomické ukazatele 
nebyly navrženy žádné věcné změny. 
 
V samostatném souboru Změny ve formuláři ART212 jsou naznačeny veškeré výše popsané změny 
oproti předchozímu období, které jsou odlišeny modrým písmem. Naopak v případě ukazatelů, 
u kterých k žádným změnám nedošlo, není v příslušných polích formuláře uvedena nápověda ani další 
obdobné informace.  
 
Kompletní vzory formulářů pro sběr dat za rok 2021 jsou zveřejněny na webových stránkách Úřadu: 
https://www.ctu.cz/vzory-formularu-pro-esd-2021. 
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