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 DATOVOU SCHRÁNKOU

V Praze 26. května 2015

Vážený pane předsedo,

rádi bychom tímto dopisem vyjádřili podporu kandidatury Ing. RNDr. Jiřího Peterky na člena Rady Českého

telekomunikačního úřadu (ČTÚ).

Činnost našeho sdružení spočívá nejen ve správě  národní domény .cz, ale též v celé řadě  dalších aktivit

spojených s ČTÚ. 

Z těch nejdůležitějších jmenujme provoz národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ, který pomáhá nejen

podnikatelům v oblasti elektronických komunikací řešit kybernetické útoky a předcházet jim nebo podporu

internetového protokolu IPv6, který tvoří  jednu ze součástí síťové neutrality tak, jak ji  ČTÚ definoval ve

svých Obecných pravidlech a doporučení pro využívání řízení datového provozu  1  . Cílem našeho sdružení je i

zvyšování povědomí o informačních technologií, kdy v minulosti jsme vyrobili více než 100 dílů úspěšného

seriálu  „Jak  na  Internet“2.  Z výše  uvedených,  ale  i  dalších  důvodů,  je  též  zástupce  telekomunikačního

regulátora členem kolegia CZ.NIC. 

1 http://www.ctu.cz/cs/download/datovy_provoz/rizeni_datoveho_provozu_obecna_pravidla-  

doporuceni_19_12_2013.pdf

2 http://www.jaknainternet.cz/page/2530/na-co-si-dat-pozor-u-poskytovatele-pripojeni/   
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Nyní tak cítíme svoji povinnost vyjádřit se ke složení Rady ČTÚ, která je již téměř měsíc neúplná, což může

ohrožovat chod této důležité instituce.

Na základě  našich, v mnoha případech i  osobních, zkušeností považujeme Jiřího Peterku nejen za osobu

odborně  fundovanou, což dokazuje ve svých článcích uveřejňovaných mj. na serveru Lupa.cz, ale rovněž

osobu s vysokým morálním kreditem, která se nebojí postavit na stranu spotřebitelů  a hájit jejich zájmy

proti operátorům a jejich mnohdy složitým smluvním podmínkám. Jsme přesvědčeni, že svými detailními

znalostmi telekomunikací,  schopností  zasazovat věci do širších souvislostí  i  bravurní  argumentací,  by Jiří

Peterka velmi dobře doplnil profil současných členů Rady a dále posílil její kredibilitu a nezávislost, tj. roli,

kterou má tento orgán ze zákona plnit.

Vážený pane  předsedo, budeme potěšeni,  pokud náš dopis vezmete při  Vašem rozhodování o nominaci

kandidátů  na volné místo člena Rady v úvahu a zvážíte námi uvedené argumenty. Plně  otevřeni novým

technologiím i  nové a kvalitní  Radě  ČTÚ pak náš otevřený dopis zasíláme prostřednictvím informačního

systému datových schránek tak, aby Vám byl k dispozici co nejdříve.

S pozdravem

Mgr. Karel Taft
Předseda představenstva

JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D.
Místopředseda představenstva

Ing. Tomáš Košňar
Člen představenstva

Ing. Martin Kukačka
Člen představenstva

Ing. Jiří Kysela
Člen představenstva

Mgr. Ondřej Filip, MBA
Výkonný ředitel sdružení
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