
Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

OsmoDry.cz s.r.o.
se sídlem č.p. 148, 768 33 Dřínov
lČ 28345240

zapsaný ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddIl C, vložka 62711

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
se sídlem 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 75151502
zastoupena Mgr. Davidek Gurkou, vedoucím oddě|enÍ správy nemovitého majetku

uzavÍŕajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dIlo

dále jen ,,zhotovitel"

dále jen ,,objednatel"

Preambule

Účelem této smlouvy je odstraněni vz|ÍnajÍcÍ vlhkosti v nemovitosti objednatele postupem a na úroveň dle platných
právních předpisů a v souladu s normou ČSN P 73 0610. Norma stanovi zásady pro navřhovánľ, prováděni, průzkum,
kontŕolu a údržbu sanačních systémů ve vlhkém cihelném, smíšeném a kamenném zdivu, jehož zvýšená vlhkost je
vyvolána působením zemni vlhkosti, vody prosakujÍcÍ, srážkové, povrchové i kondenzované. Účelem této smlouvy pak
není odstŕaněni vzdušné vlhkosti, kondenzační vlhkosti a vlhkosti způsobené tlakovou vodou nacházejÍcÍ se
v nemovitosti.
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Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v ČI. ||. popsané dIlo za sjednanou cenu na svůj náklad
a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dňo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
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Předmět plněni

l) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele nás|edujÍcÍ dlb:
· dodávku a instalaci osmotického e|ektŕofyziká|nÍho systému ,,OsmoDry® - za účelem ochrany nemovitosti

před tzv. vzKnavou vIhkostI, se snÍženÍm vlhkosti min. v průměru o 20% proti původnímu stavu

· zaměřeni aktuá|njho stavu konstrukční vlhkosti stavby
· kontro|nÍ měřeni po uplynutí 6-9 mÉšsÍcÍcŮ od provedení díla

2) Věci a materiál potřebný k provedeni díla opatři zhotovitel.
3) Nedňnou součásti smlouvy je měřIcI protoko| z měření vlhkosti při instalaci přIstŕoje Osmodry® do objektu

Doba a místo plněni díla

l) Provedeni díla a jeho předáni objednateli bude realizováno do 30-ti dní po podpisu smlouvy.
2) Kontrdni měřeni bude provedeno po uplynuti 6-9 měsíců od instalace přistroje OsmoDry® do objektu, Součásti

kontro|nÍho měřeni bude měřIcI protokol z kontro|nÍho měření po 6-9 MsIcIch.
3) Místem provádění díla je: KŘP Msk - areál kynologie - Ostrava, Nová Ves, úl. Novoveská



4) Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutÍ objednatele a dále v případě, že zjistí při pŕováděni díla
skryté překážky znemožňujÍcÍ jeho provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen
oznámit bezodkladně, nejpozději do tří dnů objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně provedení díla a
podmínkách jeho provedení. V případě přeŕušeni prací, z důvodů uvedených v přvnľ větě tohoto ustanoveni, se
zhotovitel nedostává do pŕod|enÍs plněním svých závazků.

5) Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených
nebude technicky možné dIlo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine
maximální úsilí k dodŕžení původní lhůty pro dokončenÍ díla.

lV.
Splatnost a platební místo

Cena díla

l) Účastnici dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši 48,000,- Kč bez DPH. Cenou díla se rozumí
celková cena díla včetně DPH,
- DPH činí 21 % tj.10.080,-Kč
Cena díla celkem 58.080,-KČ.

2) Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se ŕozumí připsání částky odpovÍdajÍcÍ ceně díla včetně DPH na
účet zhotovitele č. 2600064525/2010, vedený u Flo banka, a,s., V Celnici 1028/10, Praha 1.

3) Objednatel se zavazuje tuto cenu zaplatit takto:
Cenu díla ve výši 58.080,-KČ vC. DPH zaplatí objednatel do 14-ti dnů po provedeném kontŕo|nÍm měření, které
bude pŕovedeno po uplynutí 6-9 měsíců od instalace přIstŕoje OsmoDŕy® do objektu, a to jen v případě pozitivních
výsledků odv|hčování viz či. ||. odst. 1 této smlouvy. V tomto případě namontovaný přistroj OsmoDŕy®, včetně
veškerého přís|ušenstvÍ a součástí po zaplacení ceny díla, přechází do vlastnictví objednatele a jeho cena je již
zahrnuta v ceně díla.

4) V případě neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k pŕovedení kontŕolnÍh0 měřeni (po 6-9 měsÍcÍch), a to ani
po předchozích dvou písemných výzvách zhotovitele k poskytnutí takové součinnosti, vzniká zhotoviteli právo na
úhradu celé části ceny díla bez ohledu na to, zda bude kontřo|ní měřeni přovedeno, a to do 14-ti dnů ode dne
doŕučení druhé výzvy k poskytnutí součinnosti ke kontrolnknu měření.

5) V případě zániku či ztráty práva uvedeném v či. VI. odst. 4) této smlouvy, vzniká zhotoviteli právo na úhradu plné
ceny díla bez ohledu na výsledky měření či bez ohledu na to, zda bude provedeno kontŕo|nÍ měřeni.

6) Cena díla je ujednána jako cena konečná s přihlédnutím ke všem předpokládaným nákladům zhotovitele. Cena
díla může být změněna se souhlasem obou účastníků smlouvy.

7) V ceně zakázky je zahrnut recyklační příspěvek

V.
Práva a povinnosti zhotovitele

l) Zhotovltel se zavazuje provést dílo včas dle pokynů objednatele, provést jej s odboŕnou péčí a předat dí|0 ve lhůtě
dohodnuté v ČI. Ill odst. l) této smlouvy bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavážuje provést kontro|nÍ nňřeni ve
lhůtě dohodnuté v či. Ill odst. 2) této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn k provedení díla či jeho části sjednat třetí
osobu. V takovém případě odpovIdá objednateli jako by dlb pŕováděl sám.

2) zhotovitel je povinen vyžádat si od objednatele před započetím díla veškeré infoŕmace, které potřebuje pro řádné
zhotovenÍ díla.

3) V případě neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k provedeni kontŕo|nÍho měření (po 6-9 měsÍcÍch), a to ani
po předchozích dvou písemných výzvách zhotovitele k poskytnuti takové součinnosti, považuje se závazek
zhotovitele k provedeni kontŕo|nÍho měření za splněný a objednateli zaniká právo na přovedenI tohoto měření a
zároveň mu vzniká povinnost k úhradě části ceny díla podle ČI. lV. odst. 4) této smlouvy.

4) Zhotovitel se zavazuje provést dIlo v souladu s normou ČSN P 73 0610 stanovÍcÍ zásady pŕo navŕhování,
přováděni, průzkum, kontŕdu a údržbu sanačních systémů ve vlhkém cihelném, smíšeném a kamenném zdivu,
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jehož zvýšená vlhkost je vyvolána působením zemni vlhkosti, vody přosakujÍcÍ, srážkové, povŕchové i
kondenzované.

VI.
Práva a povinnosti objednatele

l) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné zhotovenÍ díla, zejména mu včas a
řádně předávat potřebné podklady, umožnit zhotoviteli přistup do objektu za účelem zhotovenI díla a poskytnout
zhotoviteli všechny potřebné infoŕmace v souvislosti se zhotovenIm díla.

2) Objednatel se zavazuje nejpozději k teŕmÍnu zahájení díla zajistit pro potřebu řádného provedení díla trvalý přívod
elektŕické energie (220-230 V, 50-60 Hz) po dobu provádění díla, jakož i po dobu jeho existence. Napojení
pŕovedeného díla na přívod elektrické energie je nezbytnou podmľnkou jeho řádného fungováni a bude
odsouh|aseno se zhotovitelem nejméně 14 dnů před instalaci přístrojů Osmodŕy do objektu,

3) objednatel přohlašuje, že byl zhotovitelem seznámen se základními geofyziká|nÍmi principy funkce díla, které je
předmětem této smlouvy. Objednatel byl rovněž před uzavřením této smlouvy důkladně zhotovitelem seznámen s
tzv. ,,manuálem k obsluze a údržbě přIstŕoje OsmoDŕy®, Objednatel prohlašuje, že tomuto manuálu poŕozuměl a je
připraven po dobu životnosti díla plnit veškeré pokyny a povinnosti, které jsou v tomto manuálu obsaženy.

4) Objednatel prohlašuje, že je oprávněn z titulu vlastnického práva, práva 0dpovídajĹcÍho věcnému břemeni,
užívacÍho nebo jiného přává či, že je nadán plnou moci od osoby, jež takové právo má, k tomu, aby přIstřoj
OsmoDŕy® byl umístěn v místě pŕovádění uvedeném v ČI. Ill odst. 3) této smlouvy.

5) Objednatel je oprávněn pověřit třetí osobu k převzetí díla po dodávce a montáži osmotického e|ektrofyziká|ního
systému OsmoDry®, k vyjádření souhlasu s výsledky měření při dodávce a montáži osmotického e|ektřofyziká|nÍho
systému OsmoDry® či k účasti při kontrolním měření a k vyjádřeni souhlasu s výsledky tohoto měření. O teŕminech
konáni jednotlivých úkonů uvedených v předchozí větě však musí být informován výlučně objednatel, at' již
telefonicky či písemně. Následná účast třetí osoby u jednotlivých úkonů pak představuje udělení plné moci
objednatelem této třetí osobě k tomuto úkonu, Tato třetí osoba objednatele u tohoto úkonu zastupuje v rozsahu,
jako by objednatel jednal osobně,

VIl.
Sankce

l) objednatel se zavazuje, že v případě pŕod|enÍ s úhradou ceny díla uhřadí zhotoviteli úrok z pŕodleni v zákonem
stanovené výši.

2) Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodrženi terminů zhotovovánÍ díla dle článku Ill. odst. l) a 2) této smlouvy
uhŕadí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den přod|enÍ. Nárok na smluvní
pokutu objednateli nevzniká v případě neposkytnutí nutné součinnosti zhotovite|i k řádnému zhotovení díla.

3) zjistI-li zhotovitel skryté překážky znemožňujÍcÍ prováděni díla, je tuto skutečnost povinen neprodleně oznámit
objednateli a do doby odstŕanění těchto překážek je oprávněn přerušit provádění díla. V tomto případě se o dobu,
po kterou bylo pŕováděnľ díla přerušeno, pŕodlužuje termín jeho dokončenL Nedojde-li k odstŕaněni překážky
znemožňujÍcÍ provádění díla z důvodu zavinění na straně objednatele do 30 dnů od jejího oznámení objednateli, je
zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat po objednateli úhradu veškerých přací provedených na díle
a smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč,

4) V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit práce na díle déle jak na 30 dnů, ze zaviněných důvodu na straně
objednatele, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat po objednateli úhradu veškerých přací
provedených na díle a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Za důvod pro přeřušeni přací se mj. ŕozumi i
neposkytnuti součinnosti k provedeni díla na straně objednatele.

5) Právo objednatele či zhotovitele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednáni jim nebrání, aby vedlo toho
uplatnili též právo na náhradu vzniklé škody.
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Vlil.
Předání a převzetí díla

l) Zhotovitel je povinen po provedeni díla vyzvat objednatele k jeho převzetí, Objednatel se zavazuje poskytnout
zhotoviteli náležitou součinnost při předání a převzetí díla.

2) Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla. Díio zůstává do doby jeho úplného
zaplacení vlastnictvím zhotovitele,

3) O převzetí díla pořídí účastnici smlouvy zápis, Kromě údajů obvyklých se v zápise uvede zejména soupis pří|oh a
popřípadě i záznam o nutných, dodatečných přacích, které bude třeba provést za úhradu či bezplatně. jestliže
objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody pŕo které tak činí, jinak se má za to, že dílo bylo předáno
ve stavu způsobilém k plnění svého účelu, Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dí|0 převzít, se
provede další přejhnací řízenI v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možno k původnímu zápisu
sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlašuje, že dIlo přebírá.
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lX.
Ukončení smlouvy

l) Smlouva zaniká pouze na základě dohody smluvních stran, odstoupenÍ od smlouvy, zŕušením a výmazem
zhotovitele v obchodnIm rejstříku a z důvodu uvedeného v odst. 6) tohoto článku.

2) Smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran yyjadřujÍcÍ vzájemný konsenzus o ukončení sm|uvnÍho vztahu
k určitému dni. Tato dohoda zároveň musí obsahovat dohodu a narovnáni vzájemných práv a povinnostL

3) Odstoupit od smlouvy lze z důvodů stanovených zákonem či z důvodů výslovně ujednaných v této smlouvě.
Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, obsahovat řádné, úplné a nezaměnitelné odůvodněnÍ pŕo
odstoupeni od smlouvy a musí být prokazatelně doručena druhé smluvní straně. Účinky odstoupenÍ od smlouvy
nastávají prvního dne nás|edujÍcÍho po dni dořučení.

4) Zhotoviteli vzniká právo na odstoupenI od smlouvy v případě, že je objednatel s úhradou části ceny díla uvedené
v ČI. lV. odst. 3) této smlouvy v pŕodlení více jak 3 měsíce. Nárok na zaplacení úroku z pmdlení dle ČI. VIl, odst. 1
této smlouvy zůstává v takovém případě zhotoviteli zachován.

5) Dojde-li k 0dstoupenj od smlouvy z důvodu zaviněni na straně objednatele, má zhotovitel právo nářokovat důvodně
vynaložené náklady (montáž, demontáž apod.) a částku za amoŕtizaci přIstŕoje.

6) Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že v době 6-9 měsíců od instalace systému OsmoDŕy®
nedojde ke snÍženÍ vlhkosti ve stavebních konstrukcích dle stanov platné ČSN P 73 0610 sanace vlhkého zdiva, tj.
k odv|hčení zdiva snÍženÍm vlhkosti min. v průměru o 20 % oproti původnímu stavu. V takovém případě smlouva od
počátku zaniká.

X.
Záruční doba

l) Zářuční doba činí 24 měsíců od předání díla objednateli, kdy po tuto dobu zhotovitel zejména ŕučÍ za jakost
instalovaného systému OsmoDry® včetně deklařované účinnosti, tj. odv|hčení zdiva snÍženÍm vlhkosti min. v
přůměřu o 20 % oproti původnímu stavu.

2) Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele nebo jím pověřeného
pŕovozovate|e a v nedostatečné údržbě a na vady způsobené živelnými pohromami či vyšší mocí a na vady díla
způsobené násilným poškozenIm.
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3) Objednatel je povinen případné vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele s
náležitým popisem vady a jejího projevu.

4) Zhotovitel poskytuje bezplatný zářučni servis
5) Zhotovitel poskytuje bezplatnou pozáŕučni revizi přIstŕoje OsmoDry®.

XI.
Prorogačni doložka

a) Objednatel a zhotovitel se dohodli, že místně příslušným soudem v případě vzniku sporu z této smlouvy bude
Okresní soud v Kroměříži, se sídlem Soudni11, 767 42 Kŕoměříž, případně jemu nadřízeny soud.

b) Pŕomgační doložka je uzavřena na základě § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném
znění.

XII.
Závěrečná ustanovení

I) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu pos|ednÍ ze smluvních stran. Smluvní strany proh|ašujj, že se
s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tisni a
za nápadně nevýhodných podmínek.

2) Tato smlouva se řidI právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník.

3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
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