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Síťová neutralita
● Koncept síťové neutrality – 2003 profesor Timothy Wu

– Network neutrality, broadband discrimination

● Rovnoprávnost přenášených dat po internetu
● Přístup k internetu bez možnosti zvýhodňovat/znevýhodňovat konkrétní 

obsah
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Velký mezititulek
Podtitulek prezentace
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Síťová neutralita podle EU

● Koncoví uživatelé mají právo prostřednictvím své služby přístupu k internetu

– Na přístup k informacím a obsahu a jejich šíření

– Využívání a poskytování aplikací a služeb

– Využívání koncového zařízení

● Podle vlastního výběru bez ohledu na

– Polohu koncového uživatele nebo poskytovatele

– Polohu, původ nebo určení dané informace, obsahu, aplikace nebo služby.
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Síťová neutralita podle EU

● Poskytovatel služby přístupu k internetu nakládá s veškerým provozem:
– Stejně,

– Bez diskriminace,

– Bez omezení nebo narušení,

– Bez ohledu na odesílatele a příjemce,

– Bez ohledu na obsah,

– Bez ohledu na používané nebo poskytované aplikace nebo služby,

– Bez ohledu na použité koncové zařízení.
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Výjimky

● Opatření přiměřeného řízení provozu
– Dodržení právních norem, rozhodnutí soudů nebo veřejných orgánů s příslušnou pravomocí,

– Zachování integrity a bezpečnosti sítě, služeb a koncových zařízení,

– Zabránění hrozícímu přetížení sítě a zmírnění účinků výjimečného nebo dočasného 
přetížení sítě.

● Specializované služby
● Zero rating
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Mínusy fairshare

● Převrácení stávajících obchodních modelů, které spojují Internet.
● Narušení fungování trhu s IP propojením. 
● Regulovaný poplatek za terminaci může přimět OTT hráče, aby se 

propojovali mimo regulované území.
● Fairshare mechanismus může být windfall příspěvkem pro velké operátory 

z velkých členských zemí a narušit tak hospodářskou soutěž.
● Porušení pravidel síťové neutrality.
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Plusy fairshare

● Vyšší dividenda pro (některé) operátory
●

●

●

●

●

●



Děkuji vám za pozornost!

Jaromír Novák


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14

