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1 Úvod
Co je síťová neutralita? Jedná se o případ, kdy poskytovatel internetového připojení – v USA např.
Comcast a Verizon – je povinen přistupovat ke všem datovým tokům stejně. Platí-li nařízení
zabezpečující síťovou neutralitu, není možné, aby poskytovatel internetového připojení (neboli ISP)
poskytoval jedné webové stránce či službě vyšší rychlost než jiné či některé legální internetové služby
úplně zablokoval. Znamená to například, že ISP nemůže povolovat vyšší datové toky pro Facebook a
omezovat, či i úplně zakázat, veškeré spojení s YouTube.

1.1

Historie síťové neutrality

Debata o tomto tématu se vede od roku 2003, kdy Wu Teng, nyní profesor na Kolumbijské univerzitě,
zveřejnil pojednání o síťové neutralitě. Vysvětluje v něm, proč by měl existovat zákaz diskriminace
internetových služeb. Profesor Teng tím dostal téma do obecného povědomí a o síťové neutralitě se
začalo debatovat jak v Kongresu, tak ve Federální komisi pro komunikaci (dále FCC) a soudech.
Rozhodovali o tom, zda a popřípadě v jaké míře se má síťová neutralita chránit.
Po více než 10 letech debaty schválila FCC v únoru 2015 pravidla síťové neutrality.1 V té době se již
totiž začaly vyskytovat případy, kdy ISP uživatelům zpomalil nebo přímo zrušil přístup k některým
internetovým službám či naopak některé služby zvýhodňoval. Například v roce 2014 byla uzavřena
dohoda mezi poskytovatelem připojení Comcast a streamovací službou Netflix, která měla zajistit
zákazníkům Comcastu rychlé a spolehlivé připojení pro jejich filmy a seriály na Netflixu. Zdroj blízký
společnostem uvedl, že měl Netflix dle smlouvy Comcastu ročně platit několik milionů dolarů.2 V grafu
níže je jasně vidět nárůst rychlosti připojení k Netflixu po uzavření dohody.
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Není však těžké najít vysvětlení pro fakt, že Comcast před uzavřením dohody s Netflixem službu
zpomaloval.

Využívá-li

totiž
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streamovací
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pro

ISP

to
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několikanásobně větší přenosy dat, než kdyby jenom kontroloval e-maily či četl zprávy.
Obrat v síťové neutralitě nastal poté, co prezident USA Donald Trump jmenoval nového předsedu
FCC, Ajita Paie, kritika regulování poskytovatelů internetového připojení. 4,5 Ajit Pai po nástupu do
úřadu ohlásil změny v oblasti síťové neutrality a 14. prosince 2017 odhlasovala FCC poměrem 3 ku 2
zrušení regulací z února 2015. Důsledkem zrušení regulací nyní mohou ISP blokovat, zpomalovat a
zvýhodňovat jakoukoliv internetovou službu – stačí, když své počínání veřejně ohlásí.6

2 Zákonná úprava
Nařízením FCC z roku 2015 se širokopásmový internet stal službou spadající pod Hlavu II Zákona o
komunikacích z roku 1934. Před nařízením spadal internet pod Hlavu I – služby zahrnuté v této hlavě
jsou regulovány méně. Poskytovatelé internetu kvůli přeřazení podléhali podobným regulacím jako
poskytovatelé plynu a elektřiny, které jsou v Hlavě II rovněž zahrnuty.
Z tohoto nařízení FCC vyplývá, že se aplikují části Hlavy II, které mj. brání diskriminaci, povolují
prozkoumání stížností spotřebitelů a chrání soukromí spotřebitelů. Blokování, omezování či
diskriminace obsahu tím bylo zakázáno.7
Zrušení regulací, které bylo odhlasováno v prosinci 2017, znamená, že internet opět bude spadat pod
Hlavu I. Omezování obsahu tedy již nebude zakázáno, dalším efektem může být také menší
požadovaná transparentnost poskytovatelů internetového připojení. 8

3 Postoje jednotlivých stran
3.1

Politici

Mnoho zejména demokratických zákonodárců se již vyjádřilo, že kroky FCC nepodporuje. Proti
zrušení regulací se však postavilo i několik republikánů.
Nedlouhou dobu po schválení zrušení regulací ohlásilo 29 demokratických senátorů plán na uvedení
Congressional Review Act na půdu Kongresu pro zrušení prosincového nařízení FCC. Dle prohlášení
Eda Merkeyho, massachusettského senátora, který tento krok inicioval, budou bez silné síťové
neutrality všichni, kteří se spoléhají na svobodný a otevřený internet, na milost velkých firem
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poskytujících internetové připojení. Zmínil, že proti nařízení FCC se nebude bojovat pouze v Kongresu,
ale i u soudů.9 Je však nutné zmínit, že Congressional Review Act může prezident Trump,který Ajita
Paie do čela FCC jmenoval, snadno vetovat.10
Republikánská poslankyně Marsha Blackburn, která dříve Ajita Paie a jeho FCC podporovala,
oznámila na Twitteru, že je pro kodifikování zákazu blokování a omezování a pro uchování
svobodného a otevřeného internetu. 11 Představila návrh zákona, který sice zakazuje blokování a
snížení rychlosti legálního internetového obsahu, ale také zahrnuje internet striktně jako informační
službu Hlavy I – což znemožňuje striktnější regulace, které přináší Hlava II.
Navrhovatelka zákona tvrdí, že tento jemnější přístup umožní společnostem investovat a inovovat.
Někteří ale namítají, že by zákon povolil poskytovatelům internetového připojení vytvořit nové poplatky
pro malé firmy a koncové uživatele. Internetová asociace, ve které jsou například i Amazon, Google a
Microsoft, prohlásila, že výše uvedený návrh nesplňuje základní kritéria síťové neutrality. 12
Zákonodárci v Kalifornii a Washingtonu ohlásili, že mají v úmyslu vytvořit vlastní státní legislativu,
kterou by nahradili federální pravidla – FCC již však avizovalo, že pokusy o obcházení federálních
pravidel nebudou tolerovány.
Generální prokurátor státu New York oznámil, že proti FCC hodlá podat žalobu. Dle analytiků se může
spor o nařízení FCC vést i celé měsíce až roky. 13

3.2

FCC

Nynější předseda FCC Ajit Pai argumentuje, že zrušení regulací umožní poskytovatelům
internetového připojení rozvíjet infrastrukturu. Říká, že kvůli nařízení z roku 2015 má méně Američanů
přístup k rychlému internetu. Dále zmiňuje, že kvůli regulacím mezi lety 2014 a 2016 klesly investice
12 poskytovatelů internetového připojení do rozvoje sítí, a to o 5,6 %. 14
Prosincové hlasování o zrušení regulací prošlo poměrem 3 komisařů pro a 2 proti. Pro byli všichni
komisaři za republikánskou stranu, opozici tvořili pouze demokraté.
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3.3

Poskytovatelé internetových služeb

Google v roce 2014 po dlouhém mlčení o tomto tématu rozeslal zprávu, ve které vyjádřil víru v síťovou
neutralitu. 15 V listopadu 2017 Google prohlásil, že pravidla síťové neutrality fungují ve prospěch
koncových uživatelů, a vyjádřil zklamání nad návrhy FCC o jejich zrušení. 16 Podobně odmítavě se
vyjádřily i další korporace, například Netflix a Facebook.17
I technologičtí giganti jako Google a Facebook totiž začínali jako malé projekty a k prosazení se jim
pomohl právě otevřený internet, který nezvýhodňoval tehdejší zavedené internetové služby.
Internetová asociace, která reprezentuje Facebook, Google, Netflix a další technologické giganty, již
ohlásila, že se hodlá zapojit do soudních procesů proti FCC a jejich nařízení.18

3.4

Poskytovatelé internetového připojení

Comcast, největší poskytovatel kabelového internetového připojení v USA, v listopadu uvedl, že
Paiovy připravované kroky podporuje. Stejně jako říká Ajit Pai, tak i ve zprávě Comcastu se píše, že
nařízení z roku 2015 nebylo ku prospěchu inovací a investic. Zákazníkům slibují, že zákonně
nezávadný obsah internetu nebude blokován, zpomalován či diskriminován, a to nehledě na to, co
FCC podnikne.19 Je však otázkou, nakolik se dá takovému slibu věřit.
Stejně jako Comcast brání kroky FCC i další z velkých amerických ISP, a to Verizon. Odmítá, že by
kroky FCC vedly ke konci síťové neutrality – dle nich jde pouze o pozměnění zákonné úpravy. 20
Po schválení zrušení regulací většina ISP uvedla, že nemá v plánu blokování a zpomalování
internetových služeb. Konkrétní sliby ale uvádí pouze malé množství ISP, přičemž žádná neoznámila,
že by stav síťové neutrality u nich zůstal úplně stejný jako před zrušením regulací. 21

3.5

Veřejnost

Mnoho průzkumů potvrzuje, že veřejnost je síťové neutralitě nakloněna. Například dle Marylandské
univerzity 83 % občanů nepodporuje návrh FCC na zrušení regulací. Je zde vidět i jistá shoda mezi
Republikány a Demokraty – podporu získal návrh FCC jenom u jedné čtvrtiny republikánů.22
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Na webových stránkách FCC se objevilo více než 21 milionů komentářů ohledně tématu síťové
neutrality. Dle průzkumu firmy Emprata bylo 60 % z těchto komentářů proti zrušení regulace a 39 %
pro – po odstranění duplicitních komentářů však bylo odpůrců Paiových regulací až 98,5 %.23 Právě
kvůli spamovým komentářům a duplikátům avizovalo FCC, že nebude na tyto názory příliš brán
zřetel.24

4 Závěr
Odhlasování zrušení regulací Federální komisí pro komunikaci 14. prosince 2017 neznamená
okamžitý konec síťové neutrality. Nařízení začne oficiálně platit až po zařazení do Federálního
rejstříku.
Jak ale již bylo psáno výše, příznivci síťové neutrality mají v plánu jak zákonné úpravy, tak obracení
se na soudní instance. Je možné, že se v Kongresu opravdu povede prosadit Congressional Review
Act, který by prezident však mohl vetovat. Kompromisem může být návrh zákona podobný tomu, který
předložila poslankyně Blackburn – tedy zákaz omezování a blokování legálního internetového obsahu,
ale zároveň i ponechání internetu v Hlavě I.
Možné je samozřejmě i to, že se prosincové nařízení FCC dokáže ubránit jak u soudů, tak v Kongresu.
V tom případě může dojít k několika scénářům – je možné, že ISP začnou více investovat, jak samy
tvrdí, zároveň však mohou být nemalé dopady na koncové zákazníky. Je totiž možné, že místo
přístupu ke všem internetovým službám budou moci využívat jen omezený počet – a pokud budou
chtít přístup opravdu ke všemu, budou si muset připlatit. Možný scénář znázorňuje obrázek.
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Menší technologické firmy jsou také ohroženy. Zatímco technologičtí giganti nebudou mít příliš
problém s placením za privilegované rychlosti, malým startupům by rozdílný přístup k obsahu
internetu mohl značně ztížit jejich rozvoj.

5 Doporučené materiály
Pro pochopení dalších aspektů problematiky můžete zhlédnout 2 epizody Last Week Tonight, které se
tomuto tématu věnují, a to zde a zde.
Je samozřejmě možné, že se od sepsání této Výzkumné zprávy Kongresu odehraje mnoho událostí,
které se budoucnosti síťové neutrality budou týkat. Pro průběžné aktuality můžete sledovat Briana
Funga, novináře The Washington Post, který se tématu síťové neutrality věnuje.
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