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Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor hospodářské správy obdržel dne
6.4.2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění:
,, Žádáme o informace k poskytování Wifi připojení na území MČ Praha 10 firmou NGI Service s.r.o.:
1. Žádáme o poskytnutí informace o počtu unikátních aktivních uživatelů Wifi připojení na území MČ
Praha 10, tedy uživatelů, kteří se k Wifi síti přihlásili aspoň 1x za celé období od 1.1.2016.
2. Žádáme o poskytnutí průměrného denního počtu připojených unikátních uživatelů systému Wifi na
celé Praze 10 za celé období od 1.1.2016.
3. Žádáme o poskytnutí průměrného denního počtu připojených unikátních uživatelů systému Wifi
k jednotlivým vysílačům, které jsou uvedeny na stránkách https://www.praha10.eu/vytizeni-vysilacu/
za celé období od 1.1.2016.
V případě, že některou z uvedených informací nebudete z technických důvodů schopni poskytnout,
prosíme o poskytnutí informace obdobné, kterou systém vygenerovat umožní.“

Na základě vyjádření společnosti NGI Service s.r.o. se sídlem Na Cihlářce 30, Praha 5, která je
poskytovatelem služeb elektronických komunikací, Vám tímto požadované informace poskytujeme
v následující formě – elektronicky na Vámi uvedený e-mail a do Vaší datové schránky a to v souladu
s ustanovením § 14 InfZ.
Ad 1)
WiFi síť je využívaná registrovanými i neregistrovanými uživateli. Registrovaných uživatelů je od
začátku projektu 20622. Neregistrovaní uživatelé mají přistup k omezenému počtu stránek
s veřejnoprávním obsahem (P10, MHMP atd.), jejich počet určujeme podle MAC adres koncových
zařízení. Někteří uživatelé využívají síť jednorázově - např. turisté jen při své návštěvě, jiní užívají
připojení příležitostně a někteří pravidelně. Někteří uživatelé využívají stejné přihlašovací údaje pro
více různých zařízení (PC/mobil/NB/tablet atp.). Za dotazované období 01/2016–03/2017
registrujeme dle GA 55 442 unikátních návštěv portálu praha10.eu od 16 734 unikátních uživatelů
(70,1 % se vrací opakovaně). Z tohoto počtu za dané období se alespoň 1x připojili na WiFi síť 4100

unikátních registrovaných uživatelů a cca 12 tis. unikátních neregistrovaných uživatelů. Cca 82 %
návštěvníků portálu praha10.eu má nastaven jazyk zařízení na češtinu, následuje cca přes 12 %
angličtina, němčina, ruština a pak minoritně další jazyky. Pro úplnost je třeba doplnit, že WiFi síť je
využita i pro trvalé připojení Vršovického zámečku a několika základních škol vč. VoIP, tito uživatelé
nejsou zahrnuti v těchto statistikách.

Ad 2)
Počet unikátních připojení k celé síti závisí především na denní době, špička je kolem 18 hod, kdy se
připojí současně až cca 900-1100 unikátních zařízení. Minimum je kolem 6 hodiny ranní – současně
cca 200-300 zařízení.

Ad 3)
Nemáme k dispozici rozdělení po jednotlivých HS za tak dlouhé období, podle posledních cca 3
měsíců je zátěž mezi jednotlivými hotspoty rozložena relativně rovnoměrně, i když jsou rozdíly.
K nejvytíženějším na počet připojení patří HS „Na Hroudě“ a „ Vladivostocká“ (současně cca 50-200
přístupů/den) a naopak nejméně vytížené jsou „Na Sychrově“ a „Elektrárenská“ (současně cca 0-25
přístupů/den). Pro úplnost je třeba vzít v potaz, že vytíženost HS je možno měřit nejen počtem
uživatelů, ale i objemem přenesených dat, jak je uvedeno na https://www.praha10.eu/vytizenivysilacu/. Z pohledu objemu přenesených dat je pořadí vytížení hotspotů jiné než z pohledu počtu
uživatelů, kteří se připojují.
V souladu s Vaší žádostí o informace, Vám poskytujeme informace v rozsahu umožněným našimi
technickými možnostmi.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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