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evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0632786179 

Smlouva o úprav ě vzájemných vztah ů 
mezi ru čitelem a bankou č. RD1/0632786179/LCD 

1. obchodní firma: Česká spo řitelna, a.s. 
sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 
IČO: 45244782 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 
(dále jen „Banka “) 

a 

2. název osoby: Obec Hodonice  
 sídlo: Hodonice, Obecní 287, PSČ 671 25 
 IČO: 00292788 
 (dále jen „Ručitel “) 

 
uzavírají tuto smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou: 

ČLÁNEK I 
VYMEZENÍ POJMŮ 

1. Pojmy psané velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají pro 
účely této Smlouvy význam uvedený v tomto ustanovení: 

„Klient “ Svazek obcí Tasovice a Hodonice, sídlo: Hodonice, Obecní 287, PSČ 671 25, IČO: 68689420; 

„Občanský zákoník “ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; 

„Orgán ve řejné moci “ instituce nadaná pravomocí vydat závazné a vymahatelné rozhodnutí (soud, rozhodce či 
rozhodčí soud, orgán státní správy či samosprávy, aj. příslušný subjekt, orgán či organizace); 

„Ručitelské prohlášení “ prohlášení Ručitele uvedené v čl. III, odst. 1 této Smlouvy; 

„Smlouva “ tato smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou včetně všech součástí, příloh a 
dodatků; 

„Zajišt ěná smlouva “ každá smlouva o bankovním obchodu specifikovaná v rámci definice Zajištěných dluhů a 
tato Smlouva;  

„Zajišt ěné dluhy “ veškeré peněžité existující, budoucí, podmíněné i nepodmíněné dluhy Klienta vůči Bance, 
zejména: 

a)  dluhy ke splacení jistiny úvěru do výše 10.000.000,00 Kč (slovy: deset milionů korun českých) podle 
smlouvy č. 0632786179/LCD, uzavřené dne       mezi Bankou a Klientem a jejich příslušenství; 

b) dluhy k zaplacení veškerých cen a odměn podle kterékoli Zajištěné smlouvy a/nebo v souvislosti s ní a 
jejich příslušenství; 

c) dluhy k zaplacení jakékoli případné smluvní pokuty podle kterékoli Zajištěné smlouvy a/nebo v souvislosti 
s ní, a jejich příslušenství; 

d) dluhy k zaplacení případné náhrady škody (včetně jakýchkoli nároků na náhradu ušlého zisku) vzniklé 
v souvislosti s kteroukoli Zajištěnou smlouvou, a jejich příslušenství; 

e) dluhy k vydání bezdůvodného obohacení souvisejícího s případným odstoupením od kterékoli Zajištěné 
smlouvy nebo s její neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností a jejich 
příslušenství; 

f) dluhy, které vzniknou Klientovi vůči Bance v období ode dne uzavření této Smlouvy do 31. 12. 2031 ze 
Zajištěné smlouvy nebo v souvislosti s ní, resp. dluhy z bankovních služeb poskytnutých na základě 
Zajištěné smlouvy, jestliže by byla shledána neplatnou, a to vše až do celkové výše 20.000.000,00 Kč 
(slovy: dvacet milionů korun českých).  

ČLÁNEK II 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Smluvní strany konstatují, že Banka a Klient uzavřeli smlouvu o bankovním obchodu (Zajištěná smlouva ve 
smyslu čl. I této Smlouvy), při jehož realizaci budou vznikat platební povinnosti Klienta vůči Bance. Součástí 
ujednání Zajištěné smlouvy je povinnost Klienta zajistit splnění dluhů Klienta vůči Bance Ručitelským 
prohlášením, resp. takové zajištění opatřit. 
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2. Předmětem této Smlouvy je Ručitelské prohlášení ve prospěch Banky a sjednání některých podmínek uspokojení 
Zajištěných dluhů. 

3. Smluvní strany se dohodly vyloučit použití ustanovení § 2015 Občanského zákoníku, tedy že Ručitelské 
prohlášení bude zajišťovat úroky z jakéhokoliv Zajištěného dluhu ve výši sjednané v příslušné Zajištěné smlouvě. 

ČLÁNEK III  
RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ 

1. Ručitel tímto prohlašuje ve smyslu § 2018 a násl. Občanského zákoníku, že uspokojí Banku, pokud Klient nesplní 
Zajištěné dluhy nebo jejich část. 

2. Ručitel prohlašuje Bance, že pokud bude Klient v prodlení s plněním Zajištěných dluhů, splní Ručitel dlužné 
Zajištěné dluhy v prodlení, a to až do celkové výše 4.850.000,00 Kč (slovy: čtyři miliony osm set padesát tisíc 
korun českých). 

3. Banka tímto přijímá ručení podle tohoto čl. III. 

ČLÁNEK IV  
PROHLÁŠENÍ A POVINNOSTI RUČITELE 

1. Ručitel prohlašuje, že: 

a) je právnickou osobou řádně vzniklou a existující podle příslušného právního řádu a uzavření této Smlouvy, 
převzetí povinností a dluhů z ní, poskytnutí Ručitelského prohlášení a plnění povinností Ručitele bylo 
schváleno oprávněnými orgány a osobami; 

b) tato Smlouva byla řádně a platně podepsána Ručitelem nebo jeho zástupci, kteří nepřekročili svá 
oprávnění; veškeré dluhy a povinnosti Ručitele na základě této Smlouvy jsou platnými a vymahatelnými 
dluhy a povinnostmi Ručitele; Ručitel řádně splnil nebo je připraven řádně splnit veškeré své dluhy a 
povinnosti na základě této Smlouvy; 

c) se seznámil s každou Zajištěnou smlouvou, podmínkami plnění Zajištěných dluhů a souhlasí s nimi, 
zejména ví, jaká výše úroků či jaký způsob jejich stanovení a jaká výše úroků z prodlení byla sjednána 
v Zajištěných smlouvách;  

d) veškeré dokumenty a další informace poskytnuté Bance v souvislosti s projednáváním a uzavřením této 
Smlouvy jsou pravdivé, úplné, správné a nejsou v žádném podstatném ohledu zavádějící, jejich obsah 
představuje úplný, ucelený a věrný přehled o jeho celkové ekonomické situaci ke dni podpisu této Smlouvy 
a jeho schopnosti v budoucnu plnit dluhy a povinnosti z ní a že ode dne, kdy byly uvedené dokumenty a 
další informace Bance poskytnuty, nedošlo k žádným podstatným změnám skutečností, kterých se tyto 
informace týkají; 

e) uzavřením a plněním této Smlouvy neporuší právní předpis, rozhodnutí Orgánu veřejné moci, vlastní 
povinnost nebo dluh ani právo třetí osoby, a že je oprávněn k tomuto jednání bez jakýchkoli omezení; 

f) si není vědom, že by Orgán veřejné moci vedl jakékoli řízení, které by mohlo nepříznivým způsobem 
ovlivnit jeho schopnost řádně a včas plnit dluhy a povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy nebo jeho 
celkovou ekonomickou situaci, nebo že by zahájení takového řízení hrozilo; 

g) Ručiteli není známo, že by na něj byl podán návrh na vydání rozhodnutí ani že by bylo vydáno takové 
rozhodnutí, které by mohlo omezit jeho oprávnění poskytnout Ručitelské prohlášení (např. návrh na 
nařízení předběžného opatření nebo návrh na výkon rozhodnutí apod.). Ručitel se nedostal do situace, 
která naplňuje definici úpadku podle § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, 
a ani nehrozí, že se do takové situace dostane; 

h) Ručitel si před uzavřením této Smlouvy zjistil a před poskytnutím Ručitelského prohlášení zjistí, zda je 
Klient způsobilý zavazovat se k povinnostem; 

i) pokud se tato Smlouva uzavírá na dobu delší než 10 let, pak je to z toho důvodu, že kterákoli ze 
Zajištěných smluv má trvat déle než 10 let, pokud se Klient nerozhodne pro dřívější splacení v souladu 
s podmínkami Zajištěných smluv nebo pokud Banka nebude oprávněna požadovat dřívější splacení v 
souladu s podmínkami Zajištěných smluv. 

2. Ručitel se zavazuje, že: 

a) bude informovat Banku o: 

i) změně některé ze skutečností uváděných v prohlášení učiněném v čl. IV této Smlouvy, sdělených 
Bance při jednání o této Smlouvě nebo později ve vztahu k Ručitelskému prohlášení; 

ii) jiných skutečnostech, které mohou mít podstatný negativní vliv na možnost a rozsah uspokojení 
Banky z Ručitelského prohlášení, na schopnost Ručitele plnit dluhy a povinnosti z této Smlouvy 
nebo mohou být z jiného důvodu důležité pro vztah Ručitele a Banky; 

a podle povahy oznamované skutečnosti ji doloží dostupnými dokumenty nebo jiným průkazným 
způsobem, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl nebo mohl 
dovědět; 

b) uhradí nejdéle do 10 pracovních dnů od doručení výzvy Banky na Bankou určený účet všechny splatné 
dluhy Klienta, které nebudou řádně a včas splněny Klientem a za které se Ručitelským prohlášením 
zaručil; 
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c) uhradí veškeré platby vynakládané v souvislosti s touto Smlouvou přímo oprávněné osobě, a pokud by 
některý náklad nesla Banka, uhradí Bance takovou platbu nejpozději do 10 pracovních dnů od ručení 
písemné výzvy k její úhradě; 

d) učiní vše pro to, aby práva Banky na uspokojení Zajištěných dluhů z peněžních prostředků získaných z 
realizace ručení nebyla nijak a ničím negativně dotčena, a zdrží se všeho, co by bylo způsobilé tato práva 
Banky, resp. jejich uplatnění Bankou ohrozit či poškodit; 

e) zdrží se všeho, co by mohlo způsobit, že kterékoli prohlášení uvedené v této Smlouvě se stane 
nepravdivé, nepřesné, neúplné či v podstatném ohledu zavádějící a učiní vše nezbytné a vhodné, aby 
prohlášení uvedená v této Smlouvě byla vždy pravdivá, úplná a správná. Ručitel je dále povinen písemně 
oznámit Bance skutečnost, že kterékoli prohlášení uvedené v této Smlouvě je nepravdivé, nepřesné, 
neúplné či v podstatném ohledu zavádějící, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy se dozvěděl 
nebo se mohl dozvědět o tom, že příslušné prohlášení je nepravdivé, nepřesné, neúplné či v podstatném 
ohledu zavádějící. 

ČLÁNEK V 
PRÁVA A POVINNOSTI BANKY 

1. Banka je oprávněna požadovat po Ručiteli splnění kteréhokoli splatného Zajištěného dluhu nebo jeho části, 
pokud Klient nezaplatí takový Zajištěný dluh nebo jeho část v přiměřené době poté, co byl k tomu Bankou 
písemně vyzván. Této výzvy není třeba, jestliže ji Banka nebude moci uskutečnit nebo jestliže bude nepochybné, 
že Klient svůj dluh nesplní. 

2. Banka je oprávněna inkasovat částky odpovídající svým splatným pohledávkám za Ručitelem z disponibilních 
zůstatků na jakýchkoli dalších účtech vedených Bankou pro Ručitele a použít je na jejich úhradu. Banka je 
oprávněna započítat své splatné pohledávky za Ručitelem proti jakýmkoli pohledávkám Ručitele za Bankou. 
Právo inkasovat částky nebo započítat pohledávky má Banka bez ohledu na splatnost pohledávek Ručitele, 
pokyny Ručitele k nakládání s prostředky, na měnu, ve které jsou prostředky denominovány, a právní vztah, ze 
kterého vyplývají. Banka má právo proti pohledávkám Ručitele ze smlouvy o běžném účtu, kterou s ním případně 
má uzavřenou, započíst i své pohledávky z jiných závazků než z takové smlouvy o běžném účtu. 

3. Je-li pohledávka Banky za Ručitelem evidována v jiné měně, než je měna pohledávky Ručitele, bude přepočet 
proveden za použití kurzu Banky CZK – deviza střed, platného pro den provedení přepočtu. Není-li použití 
směnného kurzu stanoveného k tomuto dni z jakéhokoli důvodu možné, použije Banka směnný kurz stanovený k 
nejbližšímu předcházejícímu pracovnímu dni. 

ČLÁNEK VI 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu všech smluvních stran. Ručitel není oprávněn tuto 
Smlouvu vypovědět ani od ní odstoupit. Smluvní strany se dohodly vyloučit použití § 1978 odst. 2 Občanského 
zákoníku, tedy že marné uplynutí dodatečné lhůty nemá za následek automatické odstoupení od této Smlouvy. 

2. Ručitel potvrzuje, že si je vědom povahy a hodnoty plnění, která si Banka a Ručitel, resp. Banka a Klient, mají 
poskytnout podle Zajištěných smluv, souhlasí s podmínkami a cenami těchto plnění, prohlašuje, že nejde o 
plnění, která by vůči sobě byla v hrubém nepoměru a vzdává se práva požadovat zrušení této Smlouvy podle § 
1793 Občanského zákoníku. 

3. Tato Smlouva je uzavřena v tolika vyhotoveních, tak aby každá ze smluvních stran obdržela alespoň 1 
vyhotovení. 

4. Bude-li některé ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným, a takové ujednání je oddělitelné 
od ostatního obsahu této Smlouvy, bude neplatné jen takové ujednání, pokud lze předpokládat, že by tato 
Smlouva byla uzavřena i bez něj; takové neplatné či nevymahatelné ujednání smluvní strany nahradí jiným 
ujednáním s účinky maximálně se blížícími záměru sledovanému původním ujednáním. 

5. Písemnosti budou zasílány takto: Bance na adresu: Česká spořitelna, a.s., pobočka v(e) Jihlavě, Křížová 1338/1, 
PSČ 586 01 a ostatním smluvním stranám na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. V případě změny adresy 
u kterékoli ze smluvních stran budou písemnosti zasílány na adresu, která bude příslušnou smluvní stranou 
v dostatečném předstihu písemně oznámena ostatním smluvním stranám. Pokud Ručitel vědomě zmaří doručení 
zásilky, platí, že zásilka mu řádně došla. 

6. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem. 
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7. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky. 

8. Doložka platnosti právního úkonu (jednání) podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění: K uzavření této Smlouvy má Ručitel souhlas udělený usnesením č.                 přijatým na 
zasedání zastupitelstva Ručitele konaném dne      , kterým bylo rozhodnuto o uzavření této Smlouvy. 

V(e)       dne       
 
Česká spo řitelna, a.s.  
 
Titul, jméno, příjmení       
Funkce       
 podpis 
 
Titul, jméno, příjmení       
Funkce       
 podpis 
 
 
V(e)       dne       
 
Obec Hodonice  
 
Titul, jméno, příjmení       
Trvalý pobyt       
Rodné číslo (datum narození)       
Druh a číslo průkazu totožnosti       
Funkce       
 podpis 
 
V(e)       dne       
 
Potvrzuji, že s výjimkou případných podpisů ověřených notářem nebo jinou oprávněnou osobou každá z výše uvedených 
osob podepsala tuto smlouvu přede mnou a že jsem podle uvedeného průkazu totožnosti ověřil(a) její totožnost. 
 
      
Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka České spořitelny, a.s. a jeho podpis 
 















Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Nádražní – k č.p. 198 

 

-d.č. 200109 - Faktura č.20200009 ze dne 17.3.2020 došlá dne 18.3.2020  

  od SUNRITEK s.r.o. Brno, zaplacena dne 25.3.2020 d.č. 65/3 – 500594          Kč 13.213,- 

 

Do majetku obce zařazeno dnem přijetí faktury – 18.3.2020 s dobou užívání 

20 roků, bez podílu dotace 

 

ZO bere na vědomí pořízení „Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Nádražní – k č.p. 198 

dne 18.3.2020 s dobou užívání 20 roků 

 

 

 

 

 

 



 

Pořízení zařízení „Na vysoušení a snižování vlhkosti staveb DryPol“  

na bytový dům č.p. 372 

 

 

Faktura od Elektrofyzika s.r.o. Vavřinec 89, PSČ: 679 13, došla 6.4.2020, 

Celkem k úhradě Kč 45.375,-, splatnost faktury 13.4.2020 

 

ZO bere na vědomí pořízení „Měření vlhkosti „DryPol“ na bytový dům č.p. 372 

dnem 6.4.2020s dobou užívání 4 roky bez podílu dotace 

 

 

 



DryPol® system
ELEKTRONICKÉ BEZKONTAKTNÍ PLOŠNÉ 

VYSOUŠENÍ A TRVALÁ IZOLACE ZDIVA 
POSTIŽENÉHO ZEMNÍ KAPILÁRNÍ VLHKOSTÍ

Elektrofyzika s.r.o.
Vavřinec 89, 679 13

IČ 03054721
DIČ (WAT) CZ03054721

E-mail: 

   
 

info@elektrofyzika.cz

www.elektrofyzika.cz
www.drypol.sk

Tel.: +420  - linka zdarma800 212 800









Smlouva č. :                                                                           Číslo přístroje SN : 

 

Smluvní podmínky instalace přístroje DryPol® system -

  

přístroj na vysoušení a izolaci vlhkého zdiva.

 

Dodavatel a odběratel uzavírají tímto spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ustanovení občanského zákoníku č. 89/ 2012 Sb. tuto kupní smlouvu.

 

Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy v

 

zákonné lhůtě 14 dnů od data nákupu a na vrácení kupní ceny přístroje bez ceny doplňkových služeb.

 

1) Instalace systému

 

–

 

provoz a pravidelná kontrola systému musí být provedena dle přiloženého návodu + informace v záručním listu přístroje. 

Přístroj instaluje dodavatel

 

a zajistí jeho správnou instalaci. Odběratel zajistí trvalý, nepřerušovaný přívod el. energie 230V / 50Hz do přístroje, 

s

 

použitím základní přepěťové ochrany (není součástí balení).

  

2) Záruka 3 roky na možnost odstoupení od smlouvy a finančního vyrovnání v

 

případě neúčinnosti zařízení DryPol® systém na stavbě, ve 

které byl přístroj instalován:

 

Poskytujeme záruku v délce 3 roky na možnost odstoupení od smlouvy a vrácení vložených prostředků za přístroj DryPol® system (mimo 

doplňkové služby) v případě neúčinnosti v daném objektu, kde je tento instalován. Tato záruka je podmíněna provedením odborného měření 

vlhkosti ve stavbě kde je přístroj DryPol® system instalován, a to dodavatelem nebo certifikovanou montážní firmou v rozmezí 24. –

 

36. měsíce od 

data instalace přístroje vyznačeného na daňovém dokladu k nákupu přístroje, a to na písemné vyžádání odběratelem za podmínek a v

 

rozsahu 

uvedených v

 

bodě 2)

 

a 3)

 

tohoto dokumentu. V případě neúčinnosti přístroje, prokázaného kontrolním měřením provedeným dodavatelem nebo

 

certifikovanou montážní firmou, má odběratel právo do 36. měsíce od data instalace: 

 

a /

 

na možnost vrácení nepoškozeného přístroje DryPol® system a vrácení pořizovací částky za přístroj DryPol® systém,

 

bez ceny za

 

doplňkové 

služby. V

 

případě vratky jakkoli poškozeného

 

přístroje bude výše vrácené částky ponížena o částku za uvedení přístroje do původního stavu.

 

b /

 

na možnost písemného prodloužení záruky o min. 1 rok (nebo dle dohody) se současnou úpravou výkonu přístroje dle kontrolních hodnot. 

Následné kontrolní měření je zpoplatněno sníženou sazbou 1.000,-

 

Kč. vč. DPH

 

Záruky pozbývají platnosti v případě (včetně bodů uvedených v záručním listu přístroje) :

 

zjevné manipulace s přístrojem mimo zaprotokolované činnosti dodavatele, porušení plomb, zničení

 

nebo poškození

 

přístroje, odpojování přístroje 

z elektrické sítě více než 150 hod. / 1 rok -

 

přístroj zaznamenává pracovní činnost.

 

Mimozáruční opravy přístrojů DryPol® system :

 

v

 

případě mimozáruční opravy přístroje DryPol®

 

system, bude při opravě přístroje účtována 

zákazníkovi práce, materiál a doprava v rozsahu dle závažnosti poruchy a vzdálenosti klienta od sídla firmy.

 

3) Kontrolní měření vlhkosti v instalované stavbě

 

lze provést pouze v

 

ČR na písemné vyžádání odběratelem za cenu 2.000,-

 

Kč vč. DPH 

v

 

termínu 24. –

 

36. měsíce provozu přístroje od data instalace v

 

počtu 1 x (mimo bod 2, b)

 

v

 

rozsahu vstupního měření vlhkosti. Další vyžádaná 

měření vlhkosti mimo záruky se účtují za cenu 5.000,-

 

Kč vč. DPH. Před provedením kontrolního měření je nutno částku za měření poukázat 

dopředu na číslo účtu 271741660/0300. Připsání částky za měření na uvedený účet je součástí objednávky každého kontrolního měření. Po 

obdržení platby bude provedeno měření vlhkosti v dohodnutém termínu v

 

rozsahu vstupního měření vlhkosti, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 

V případě neprokázání sestupu vlhkosti na hodnoty v

 

průměru všech měřených bodů :

 

-

 

v nadzemních částech staveb = 3% váhové vlhkosti 

   

+ max. 10% z

 

této zaručované hodnoty

 

-

 

v podzemních částech staveb = 6,5% váhové vlhkosti + max. 10% z

 

této zaručované hodnoty 

 

má možnost klient smlouvu vypovědět. V

 

případě vrácení nepoškozeného ani nijak vzhledově a mechanicky neporušeného přístroje DryPol® 

systém, bude klientovi vrácena pořizovací částka

 

za přístroj DryPol® system . Záruka na hodnoty vysoušení se nevztahuje na skrytou tlakovou 

vodu ve zdivu nebo v podloží stavby, která by místně

 

(lokálně) ovlivňovala hodnoty měření v

 

jednotlivých sondách / bodech –

 

a to max. 30% sond / 

bodů ze všech měřených sond / bodů. Tyto místní (lokální) body nebudou zahrnuty do výpočtu průměru všech bodů měření. 

 

Hodnota zbytkové vlhkosti v instalované stavbě při kontrolním měření je úměrná délce činnosti přístroje od data instalace.

 

4) Doplňkové služby: 

 

-

  

1x vstupní odborné měření

 

vlhkosti

 

při instalací přístroje DryPol® system

 

vč. dopravy 

 

-

   

instalace přístroje

 

DryPol® systém + příslušenství

 

5) Ceny přístrojů včetně doplňkových

 

služeb

  

-

   

DryPol® system

 

30m        

              

DryPol®system

 

50m 

 

Základní cena přístroje vč. doplňkových služeb:

       

DryPol® 30m : 1 ks. 31.830,-

 

Kč  bez. DPH  / 38.514,-

 

vč. DPH 

 

                                                                                   

DryPol® 50m : 1 ks. 37.500,-

 

Kč  bez. DPH 

 

/ 45.375,-

 

vč. DPH

 

(Doplňkové služby -

 

doprava, měření vlhkosti, instalace zařízení:        

         

4.132,-

 

Kč  bez DPH   /    5.000,-

 

vč. DPH)

 

Počet instalovaných přístrojů……………… …..…………..………………………..……………. Ks  

 

Sleva v Kč………………………………………………………….…………………….……….......Kč vč. DPH

 

Cena celkem
 

včetně doplňkových služeb………………………….……………… …….............Kč
 

vč. DPH
 

Platba bude provedena : a /  HOTOVĚ  v den instalace  b / PŘEVODEM 
 

DODAVATEL
                                                                                                                           

ELEKTROFYZIKA s.r.o.
 

VZOR
 

VZOR
 

Tel:. +420
 

800
 

212
 

800
 

–
 

linka zdarma, 777
 

150 142,
 

774
 

765
 

501
 

email:
 

info@elektrofyzika.cz
   

www: www.elektrofyzika.cz
   

 

ODBĚRATEL   
  

Jméno / název firmy -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

IČ-----------------------------------------------------/ DIČ---------------------------------------------------
  

Fakturační / dodací adresa ------------------------------------------------------------------------------------------
 

-------------------------------------------------------------------
 

Adresa objektu instalace DryPol® system 
(není-li shodná s fakturační / dodací adresou)-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Telefon / email ----------------------------------------------/--------------------------------------------------     Razítko 

Podpis zákazníka --------------------------------------------------------------------------------------------- 

V…………………………………….... ………Dne…………….………/………….…………..…                                                                                                





DryPol® system - ZÁRUKY NA VÝSLEDEK A SERVIS









-     PČR Hodon?n, Velkomoravsk? 16, 695,29, Hodon?n 2x  
-     PČR Brno, Běhounská 1, 602 00 Brno, 1 x 
-     PČR Bučovice, Součkova 433, 685 01 Bučovice, 1 x DryPol®  system II. 50m  
-     PČR Brno Příční 31, 602 00, 4 x DryPol®  system II. 50m

DryPol®  system II. 50m
DryPol®  system II. 50m
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Vypracoval: 

Macháč 

Investor: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25,  

IČ: 00292788, DIČ: CZ00292788 

    

Akce: Vysušení a trvalá izolace vlhkého zdiva 
bezkontaktní elektroosmózou 

DryPol® system 

Formát: A4 

Datum: 19.02.2020 

Stupeň:  

Objekt: Obecní byty, Hodonice 372, Hodonice 373 Č. 

zakázky: 

0137 

Dílčí část:  Měřítko: Číslo přílohy: 

 

Obsah: TECHNICKÁ ZPRÁVA – NÁVRH ŘEŠENÍ 
VYSOUŠENÍ A TRVALÁ HYDROIZOLACE 

STAVBY TECHNOLOGIÍ  

,,AKTIVNÍ ELEKTROOSMÓZA,, 
 

  

 

OBECNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

---------------------------------------------------- 
technická zpráva s cenovou kalkulací 

 

Identifikační údaje stavby:  
 
Akce:  Vysušení a trvalá hydroizolace vlhkého zdiva 

 

Adresa:            Hodonice 372, Hodonice 373 

 
Účel:  Odvlhčení a trvalá izolace zdiva aktivní elektroosmózou 

Identifikační údaje zpracovatele projektu: 
 

Jméno:     Elektrofyzika s.r.o. 

Jednatelé:   Michal Macháč, Ing. Eva Balúchová 

Adresa:     Vavřinec 89, 679 13, Sloup 

IČ / DIČ:     03054721 / CZ03054721 

Tel.:                             800 212 800 – zelená linka, 774 765 501, 777 150 142 

E-mail:     info@elektrofyzika.cz  

Účel investice : 

Účelem investice je vysušení a trvalá izolace vlhkého zdiva. Stavba vykazuje zvýšenou vlhkost ve zdivu, 
způsobenou kapilárním vzlínáním vody z podloží objektu. Tato vlhkost způsobuje devastaci objektu 
dlouhodobým narušováním struktury zdiva. Nezanedbatelné také není hledisko estetické. Ze zdravotního 
hlediska se nedoporučuje pobývat déle v místnostech postižených vlhkostí a plísní! Je nutné tento problém 
řešit a to nedestruktivní metodou, vzhledem k tomu, že se jedná o budovy, kde pobývají lidé a tyto budovy 
jsou v trvalém provozu. 

 

mailto:info@elektrofyzika.cz


 

 

Technické řešení odstranění vlhkosti přístrojem DryPol® system: 

Přístroj DryPol® systém je pulzní vysílač pracující na principu elektroosmózy. Polarizováním molekul vody 
v kapiláře zdiva zajistí přerušení vzlínání vlhkosti, následné vysušení a trvalou izolaci objektu, a to vč. 
podlah a základů stavby na hodnoty:  
max. 3% zbytkové vlhkosti na nadzemních částech stavby 
max. 6,5 % v ostatních částech – sklepy, základy stavby, zdivo přiléhající ke svahu. 
Přístroj je vhodný pro tento typ staveb, neboť odvlhčení a následnou izolaci zajistí bez jakéhokoli zásahu 
do stavby. Je tedy vhodný pro stavby v trvalém užívání, pro památkově chráněné a historické budovy. 
Přístroj účinkuje pomyslnou koulí o průměru cca 50m a to všemi směry. Tedy není rozhodující počet bm. 
Pro výpočet rozsahu účinku přístroje DryPol® systém je důležitá půdorysná plocha objektu, síla zdiva a 
struktura vnitřního rozdělení zdí. 
Vzhledem k rozsahu účinku přístroje je možné vysušit a izolovat současně jak přízemí, tak i suterén 
objektu a všechny podlahy. Jedná se o český výrobek na trhu a o výkonovou špičku. Provoz zařízení 

je bezpečný, což dokládáme certifikátem EZÚ. 

Další doporučení : 
 -  v případě potřeby oprava poškozených omítek výměnou za sanační omítky. Společně s přístrojem 
DryPol® tvoří sanační omítky systém, který již od počátku zabrání vzlínavé kapilární vlhkosti proniknutí na 
povrch zdiva. V případě použití sanačních omítek je možné dosáhnout zdravého prostředí v objektu 
současně s instalací systému DryPol® 

Popis řešení – odstranění vzlínavé vlhkosti a izolace objektu: 
Předmětem izolace jsou objekty – Obecní byty, Hodonice 372, Hodonice 373 
Ve stavbě byly přístrojem LASERLINER MULTIWET- MASTER naměřeny tyto hodnoty vlhkosti: 
V přízemí a suterénech staveb 13% - 18% váhové vlhkosti ve stavebním materiálu. 
Vlhkost dle stavebních norem by měla vykazovat max. hodnotu 6,5% váhové vlhkosti v suterénních 
prostorech, v nadzemních částech stavby potom max. 3% váhové vlhkosti.  
Pozn.: 1% váhové vlhkosti reprezentuje v cihelném zdivu až 25L vody na 1m3 stavebního materiálu. 
 
V objektech navrhuji instalaci na příslušném místě dle měření technika ve stavbě : 
Hodonice 372 - 1ks digitálního přístroje DryPol® systém 50m aktivní elektroosmóza. 
Hodonice 373 - 1ks digitálního přístroje DryPol® systém 50m aktivní elektroosmóza. 
Přístroje svojí funkcí zajistí odvod vlhkosti kapilárami stavby zpět do podloží, odkud do zdiva vzlíná. Takto 
vysušené zdivo je následně udržováno polarizované a nemůže dojít zpětně k žádnému zavlhnutí zdiva. Tak 
je možno docílit požadovaného výsledku.  
 

Doplňkové informace : 
Před instalací bude provedeno měření váhové % vlhkosti ve zdivu a to odvrtem postiženého zdiva. 

Měřící přístroj: digitální analyzátor vlhkosti stavebních materiálů OHAUS MB 23 
Hodnoty měření budou zaneseny do smlouvy o instalaci.  
K přístroji bude přiveden objednatelem elektrický proud 230V /50Hz (pokud není v místě instalace)  
Samotný přístroj pracuje s napětím 18V/1,3A, při příkonu 10W, a jeho spotřeba el. energie při trvalém 
provozu činí cca 300 Kč / 1 rok provozu /dle tarifu/ 
 

Poskytované záruky : 
- Smluvní ručení za výsledky odvlhčení na stanovené hodnoty po dobu budoucích 3 let. Instalaci 

přístroje koncipujeme jako službu s písemnou zárukou na možnost odstoupení od smlouvy a 
vrácení přístroje vč. ekonomického vyrovnání v původní výši nákupu, po dobu příštích 3 let 

- Záruka 30 na funkci přístroje 
- Certifikát EZÚ o bezpečném a neškodném provozu v objektech 

 
 
Reference vysoušených objektů v ČR přístrojem DryPol systém : 

https://www.elektrofyzika.cz/reference 
  
další reference v příloze emailu. 

 
 

https://www.bo-import.cz/merici-technika-lasery/detektory/multiwet-master-obj-315325.html?gclid=EAIaIQobChMIo8L_kcfc4wIV1ud3Ch1NnwbAEAQYASABEgKV5vD_BwE
https://www.elektrofyzika.cz/reference


 
 
Celková cena za zakázku včetně služeb - instalace zařízení, odborné měření vlhkosti, doprava 
 

DryPol® systém II. 50m – 37.514,- Kč bez DPH / 45.375,- Kč vč. DPH / 1 ks 
 
CENA CELKEM: 
2 X DryPol® systém II. 50m – 75.028,- Kč bez DPH / 90.784,- Kč vč. DPH  
 
Cena obsahuje: 
- přístroje DryPol® systém  
- instalaci zařízení 
- komplexní měření vlhkosti ve stavbách s protokolem 
- instalační materiál 
- doprava 

 
 

                                          
 
Ve Vavřinci dne 19.02.2020                                               Vypracoval: Michal Macháč 
                                                                                            jednatel společnosti 
 

Vavřinec 89, 679 13, Sloup 
www.elektrofyzika.cz  
IČ : 03054721 DIČ : CZ03054721 

                                                                                                                  Tel.: +420 800 212 800  
email : info@elektrofyzika.cz  
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VYJÁDŘENÍ KE KONTROLE USNESENÍ ZO ZA ROK 2019. 

7. ZO ze dne 27.3.2019  

• usnesení č. 17/7 - Žádost o dotaci na pořízení DA pro JSDH. 

Žádost byla podána na MV a schválena ve výši 450 tis. Kč. Dále byla podána žádost na JMK a schválena ve výši 300 

tis. Kč. 

• Bod č. 3.4 – informace z majetkové komise. 

Pozemek p.č. 105/16 - prodáno manželům Suchánkovým. 

Pozemek p.č. 212/2 – prodáno firmě GasNet, s.r.o. 

Pozemek p.č. 491/3 – prodáno firmě GasNet, s.r.o. 

Pozemek p.č. 399/2 – prodáno paní Vyklické. 

Pozemek p.č. 46/1 a 46/2 – prodáno manželům Trněným 

8. ZO ze dne 17.4.2019 

• Bod č. 2.6 – smluvní zajištění provozování sportovní haly. 

V současné době se připravuje smlouva mezi TH Hodonice a obcí Hodonice na zajištění provozování haly. 

12. ZO ze dne 28.8.2019 

• Bod č. 2.3 – odkoupení pozemku p.č. 537/5 

Dne 1.4.2020 byl zveřejněn záměr prodeje tohoto pozemku. 

• Bod č. 3.8 – informace komise pro životní prostředí – řešení dopravní situace křižovatky pod firmou SG 

Adfors, s.r.o. Hodonice. 

V současné době je zadáno řešení křižovatky na odbor dopravy a Policii ČR.  

13. ZO ze dne 25.9.2019 

• Bod č. 1.10 – smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno – Kamenický. 

Smlouva byla schválena na 14. ZO usnesení č. 4/14.  

• Bod 2.10 - přehled poskytnutých dotací pro TJ Hodonice na stavbu sportovní haly. 

Na 18. ZO byl předložen aktualizovaný přehled poskytnutých dotací pro TJ Hodonice na výstavbu haly. 

16. ZO ze dne 16.12.2019 

• Bod č. 1.9 – prodej pozemku p.č. 158/2 a bod č. 1.10 prodej pozemku p.č. 182/1 

Smlouva na prodej těchto pozemků byla podepsána 16.3.2020 a předána na KÚ. 

• Bod č. 2.3 – doložení vyúčtování odpisů PO MŠ Hodonice. 

Tato záležitost je v současné době projednávána s ředitelkou a účetní PO MŠ Hodonice. 

 

V Hodonicích dne 17.4.2020 

         Bc. Pavel Houšť 

         Starosta obce 

 






















