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CRD - Srdečný pozdrav z Bruselu

Návrh Nariadenia o opatreniach 
týkajúcich sa zníženia nákladov 
na zavedenie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných 
sietí

Smernica 2014/61/EÚ o 
opatreniach týkajúcich sa zníženia 
nákladov na zavedenie 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí – CRD



CRD od Tatier k Dunaju

Prvá 
transpozícia 

CRD – bez JIM
EU Pilot

Druhá 
transpozícia –

JIM

Vykonávacia 
legislatíva



O čom to celé je ? 



Data age – Doba dátová



Pani infraštruktúra a jej deti

„Vysokokvalitná digitálna infraštruktúra podporuje p rakticky všetky 
odvetvia moderného a inova čného hospodárstva a má strategický význam
pre sociálnu a územnú súdržnos ť. Preto všetci ob čania, ako aj súkromný 
a verejný sektor musia ma ť možnos ť byť súčasťou digitálneho 
hospodárstva.“

„Cie ľom tejto smernice je u ľahčiť a podnieti ť rozširovanie 
vysokorýchlostných elektronických komunika čných sietí podporou 
spolo čného využívania existujúcej fyzickej infraštruktúry a umožnením 
efektívnejšieho zavádzania novej fyzickej infraštruktú ry, aby sa takéto siete 
mohli rozšíri ť pri vynaložení nižších nákladov.“



Nákladová diéta

Ako ma ť vysokorýchlostnú sie ť a minú ť pritom menej prostriedkov?

Postavíme menej siete

Postavíme menej kvalitnú sie ť

Postavíme spolo čnú sie ť a náklady sa rozdelia



Zdieľať sa oplatí

Zdieľanie sa javí ako dobrý nápad, ale ako na to?

Informácie Analýza Obchodné 
rozhodnutie



Kvalitné informácie – Dobré rozhodnutia

Čo je potrebné vedie ť, aby bolo možné zdie ľať?

Kde? Čo? S kým?



Všetko v jednom

Prečo sústredi ť informácie na jednom mieste?

Jednotný zdroj informácií 

Jednotný formát 

Viaceré zdroje informácií 

Viaceré formáty  

Jednoduchá porovnate ľnos ť Zložitá porovnate ľnos ť 



Viac za menej

Zdieľanie existujúcej infraštruktúry

Koordinácia výstavby

Prístup k infraštruktúre vnútri budov



Verba movent, exempla trahunt

SIRO

Open Fiber

Enedis

FAST OPTICOM



Zatiaľ čo u nás... 



JIM – od po čiatku pasívne

Atlas pasívnej infraštruktúry

Jednotné informa čné miesto



JIM dnes



JIM (možno) v budúcnosti



JIM – výzvy

Zmapovanie potrieb operátorov

Zapojenie ostatných sektorov

Legislatíva (novela ZEK, ECC)

Regulačné otázky

IT zabezpečenie



Otázky ? 



Ďakujem za pozornos ť 


