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Identifikační údaje

Plné obchodní jméno: Družstvo EUROSIGNAL

Právní forma podnikání: Družstvo

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Dr, 
vložka č. 5112

Představenstvo Tomáš Smrž, předseda

Pavel Ježdík, člen pověřený členskou schůzí

Přesná adresa sídla: Roháčova č.p. 263, č.or. 23 , 13000 Praha 3

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu 171 336 270 / 0300 (účet vedený v CZK)

IČ: 26461129 DIČ: CZ 26461129

Telefon: +420 222 722 944 Fax: +420 222 721 662

HOTLINE: +420 775 330 949 E-mail: internet@eurosignal.cz

Nabídku vypracoval: Pavel Ježdík

Telefon: +420 603 155 424 E-mail: pavel@eurosignal.cz

Stručné představení naší firmy
Družstvo  EUROSIGNAL bylo  založeno  v  roce  2001,  zabývá  se zákaznickým

servisem v oblasti  výpočetní  techniky  a  poskytováním připojení  k  síti  Internet  v  mnoha
lokalitách v Praze a středních Čechách. Dále nabízíme hlasové služby a přenos digitální
televize IPTV.

Stavíme  PC  dle  přání  zákazníka,  dodáváme  a  instalujeme  vhodný  software,
navrhujeme  a stavíme  počítačové  sítě.  Pro  naše  zákazníky  se snažíme  zajistit,  aby  jim
počítače  nebyly  přítěží.  Společně  s  nimi  řešíme  budování  jejich  firemních  informačních
systémů. 

Díky koncepci naší sítě poskytujeme kvalitní a stabilní připojení k internetu s širokou
škálou  možností  rychlostí  a  tarifů.  Nabízená  služba  je komplexním  řešením  připojení
internetu do firmy, kanceláře, bytu nebo celých komplexů včetně všech souvisejících služeb
s možností individuálního řešení.

Síť  pokrývá  části  okresů  Praha-západ,  Příbram,  Beroun  a  část  Prahy.  
K naší síti jsou připojeni jak domácí uživatelé, tak i řada firem, škol a obecních úřadů. 

Spolupracujeme s řadou dalších poskytovatelů připojení,  dokážeme zajistit  kvalitní
připojení k internetu téměř kdekoli v České republice.



Služby pro náročné
Pro  zájemce  jsme  ochotni  vždy  jít  o  krok  dále!  Úspěšně  pomáháme  našim
partnerům řešit složité technické problémy spojené s dnešní digitální dobou a
zároveň  navrhujeme  inovativní  řešení,  která  pomáhájí  posouvat  jejich
podnikatelské záměry o krok dále. Podílíme se na celorepublikových projektech a
hledáme oboustranně prospěšnou spolupráci.

• Pro  několik  pražských  hotelových  řetězců,  jsme  vybudovali  privátní  datové  sítě
slučující desítky budov v rámci města nebo kraje. Zároveň s tím jsme jim poskytnuli
internet  a  TV.  To  vedlo  ke  snížení  nákladů,  vyřešilo  bezpečnostní  problémy  a
usnadnilo management napříč pobočkami.

• Realitním kancelářím nabízíme možnost nezávazně spustit službu v novostavbách,
tak aby ihned po nastěhování mohli klienti fungovat. To se stalo velice populárním
nástrojem právě realitních makleřů.

• S vybranými developery spolupracujeme úspěšně několik let a stali se pravidelným
partnerem ve všech projektech. Pouze v rámci developerských projektů jsme připojili
více jak 1500 nových domácností k internetu.

• Spolupracujeme se  společnostmi,  které  se  zabývají  pronájmy kancelářských  nebo
bytových  jednotek  (SVJ,  agentury,  podnikatelé,  a  další.),  které  chtějí  klientům
poskytovat datové služby v rámci pronájmu. Zde spolupráce vedla, ke zvýšení jejich
profitu. 

• Jsme sub-dodavatelem pro pokrytí řetězce benzinových pump. Nebojíme se velkých
akcí, kde jsme se podíleli na projektech v rámci celé ČR.

• Naši klienti mají  možnost službu využívat na několika místech zároveň, tak aby si
mohli pod jednou smlouvou připojit domov, chatu nebo pracoviště.

Příklady projektů
• U Starého mlýna - https://www.udi-byty.cz/cs_CZ/projekt/u-stareho-mlyna

• Radotínské Vyhlídky - http://www.radotinskavyhlidka.cz

• Rezidence Centrum Radotín - http://www.rezidenceradotin.cz

• Mníšecký EDEN - h  tt  ps://www.mniseckyeden.cz  

• FTTH síť Mníšek pod Brdy – celé město

• FTTH síť Králův Dvůr – Levín, Křižatky, Zahořany

• FTTH síť Horoměřice – projektuje se celá obec

• StarDance X

Průběh spolupráce
• Smlouva o spolupráci s předem stanovenými podmínkami

• Realizace přípoloží a případných převěsů

• Projekt a územní rozhodnutí

• Průběžná výstavba a připojování zájemců

https://www.mniseckyeden.cz/
https://www.mniseckyeden.cz/
https://www.mniseckyeden.cz/
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