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My' níže podepsaní oběané, prostřednictvím této petice Žádáme Český telekomunikační
úřad, Soko|ovská 219, Praha 9, o zařazení následujících požadavků do podmínek

výběrového Íízení za úče|em udě|ení práv k vyuŽívání radiových kmitočtů k zajištění
veřejné komunikaění sítě v pásmech 800 MHz, í800 MHz a 2600 MHz:

í. KaŽdý účastník výběrového řízení - mobi|ní operátor se musí bezpodmínečně zavázat, Že pomocí své sítě umoŽní Všem
virtuá|ním operátorům, kteří o to zďádají vstup na trh s te|ekomunikacemi.

2. KaŽdý úěastník výběrového řízení. mobi|ní operátor se musí bezpodmínečně zavázat, Že pomocí své sítě umožní všem
viÉuálním operátorům, kteří o to zaŽádají stejné ve|koobchodní ceny.

3. KaŽdý účastník výběrového řízení . mobi|ní operátor se musí bezpodmínečně zavázat, že pomocí své sítě umožní všem
virtuá|ním operátorům, kteří o to zažádají ve|koobchodní ceny v maximá|ní výši evropského průměru.

4. KaŽdÝ účastník výběrového řízení - mobiIní operátor se musí bezpodmíneéné zavázat, že nebude virtuá|ním operátorům
k|ást Žádné administrativní, právní ani jiné překážky a podmínky, které nejsou nezbytně nutné.

5' KaŽdý účastník výběrového řízení . mobilní operátor se musí bezpodmínečně zavázat, že nebude žádným způsobem
zvýhodňovat jednoho virtuá|ního operátora před jiným.

A' V případě' Že struktura podnikate]ského sUbjektu . uchazeče ve \^ýběrovém řízeníjako majiteIe prokazateIně nebude propojena se
stávajícími operátory a Současně pokud SpIní\^ýše uvedené podmínky, pak:

. bude tento uchazeč při výběrovém řízení zvýhodněn tak, aby by| Vzh|edem k výdajům na budování sítě konkurenceschopný Vůči
stáVajÍcím mobiIním operátorům

- tento uchazeč bude upřednostněn při nákupu kmitočtů před stáVajícími mobiIními operátory

B. PoŽadujeme aby Český te|ekomunikační úřad zoh|edniI připomínky veřejnosti a zapracova| je do podmínek výběrového
řízení. Současně požadujeme, aby by|y přepracované podmínky výběrového řízení znovu postoupeny veřejnosti
k posouzení a připomínkování.

Zdůvodnění:
ČTÚ má mimo jiné povinnost chránit zájmy budoucích uŽivate|ů sítí a zabezpečit protimonopoIní podmínky na poIi mobiIních sítí.
Podmínky Výběrového řízení musí předem zajistit budoucím koncovým uŽiVate|Ům poktes cen za mobilní Vo|ání a datové sIuŽbv. tak
jak se tomu sta|o v minU|osti V jiných zemích EVropy' Je nepřípustné, aoy ČrÚ 1at<1imt<otiv způsobem podporovaI trojici stávajicích
QPeýtorŮ V jejich ovládání trhu.
CTU můŽe v současné době Ve|mi přispět k positivní ná|adě české Veřejnosti a k získání nové důVěry občanů V sílu a moŽnosti
demokracie, pokud bude tvrdě hájit zájmy. uŽivatelů a ne zájmy v|ivných skupin. Jsme přesvědčeni, Že pokUd Výběrové řízení
proběhne bez |obbistických zásahŮ a cTU se konečně postaví na stranu uŽivatelŮ, pak tento postoj výrazně pomůŽe jak české
ekonomice, tak i kaŽdé domácnost

Děkujeme.

V Moravské Třebové dne 24'3' 2012 ,r'4(
za petiční výbor: Martin Dostá|, sportovní 6, 571 01 Moravská Třebová ,:1

Hana Pečinková, suŠice 124, 571 01 Moravská Třebová /^\-
Martin Lubomír Dostál, Janov 1,19' 569 55 JANoV :.). '' . L. I

zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv čten petičniio,iýbóru' L'

Při zpracovávání ÚdajŮ bude postupováno V sou|adu se zákonem č 101/20oo sb. o ochraně osobních údajů. Na
internetu bude zveřejněno pn-t'ze titu|, jméno, příjmení a město pobytu občana, podepisujícího petici. Pro tiskovou
podobu' která bude zas|ána cTU bude SoučáStí ipřesné místo bydliště


