
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB EL. KOMUNIKACÍ č.1588 
Poskytovatel: Aleš Drastich – drastich.net  IČ: 72035170 DIČ: Neplátce DPH 

Sídlo:   U Zátiší 545/5,  147 00 Praha 4- Hodkovičky 

Zastoupený:  Aleš Drastich, jednatel společnosti  

Jednající: Martin Drastich,  na základě plné moci ze dne 22.10.2012 

Tech. kontakt:  podpora@drastich.net (a dále kontakty uvedené na www.drastich.net) 

Bank. spojení: FIO banka,  č.ú. 2601224287/2010    
a 

Zákazník:  Jan Pepačka    IČ/RČ: 210101/0101  DIČ: ------  

Sídlo:   111 50 Praha 1 , Televizní 1 

Zastoupený:  Jan Pepačka 

E-mail:               abc@123546abc.cz   Tel: 111 111 111  

 

Předmět smlouvy  

Připojení lokální počítačové sítě  zákaníka (dále jen LAN) k síti drastich.net prostřednictvím zařízení poskytovatele 

v lokalitě dle předávacího protokolu. 

   

Služba     Místo instalace    Cena   Platba 

Služby XY                                    Důlní 1, Ostrava                   600,- Kč       měsíčně  

SLA0                                0,- Kč              

 

Zřizovací poplatky:                Cena     

Instalační poplatek                            1,- Kč  

Celkem                                                 1,- Kč  

Ostatní ujednání 

• Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné smluvní podmínky provozu sítě drastich.net v platném znění, Určení rychlostí 

služeb, Ceník poskytovatele. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí. 

• Maximální, inzerovaná, běžně dostupná a minimální rychlost služby přístupu k internetu v pevném místě jsou vymezeny v 

dokumentu Určení rychlosti, který je nedílnou součástí Smlouvy. 

• Zákazník uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle čl. 8 Podmínek, v rozsahu údajů uvedených 

na Smlouvě a na dobu trvání Smlouvy, a to i pro marketingové či obchodní účely. 

• Zákazník bere na vědomí, že pokud nevrátí poskytnuté zařízení včas a v pořádku dle čl. 5.5. a 5.6. Podmínek, poskytovatel je 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za set-top-box, 1600 Kč za optickou síťovou jednotku, 3000 Kč za 

bezdrátové koncové zařízení 

• Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn v případě prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 

částky za každý i započatý den prodlení; 

• Zákazník byl seznámen s tím, že nesmí umožnit žádné třetí straně (s výjimkou osob sdílejících se zákazníkem společnou 

domácnost) trvalé nebo přechodné užívání služeb a že neposkytnutí součinnosti v případě podezření poskytovatele z porušení 

této povinnosti zakládá právo poskytovatele účtovat smluvní pokutu (čl. 4.8. a 4.9. Podmínek). 

• Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

• Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou smluvních stran. 

 

V Ostravě  dne 1.9.2018                                             V Praze dne 1.9.2018 

Zákazník:        Poskytovatel: 

_______________________________                                          _________________________________ 

                    Podpis                                                                                                       Podpis 
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