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1. Definice pojmů 
 
a) MoistureGuard s.r.o. je výrobce systému kontinuálního monitoringu vlhkosti v budovách a 
zároveň poskytovatel vlastní monitorovací služby 
 

b) Zákazník je subjekt, který sytém MoistureGuard závazně objednává, systém je mu dodán a je 

zákazníkem řádně zaplacen, což je podmínka přechodu vlastnictví. Zákazníkem může být jak výsledný 

uživatel monitorovací služby, také ale stavební společnost, projektová kancelář, architekt nebo 

developer. 

 

c) Příjemce monitoringu je subjekt, který je informován o stavu vlhkosti v budově  

a kterému jsou hlášeny jakékoliv preventivní či rizikové události. Subjekt příjemce monitoringu může, 

ale nemusí být shodný se subjektem Zákazníka. 

 

2.  Základní popis systému MoistureGuard 

 

a) Úniky vody v jakékoliv podobě a nadměrná kondenzace mohou způsobovat rozsáhlé škody ve 

všech typech budov, zásadní problémy se pak mohu dostavit zejména v dřevostavbách. Proto 

MoistureGuard vyvinul ve spolupráci s ČVÚT  

a s UCEEB unikátní metodu kontinuálního měření a monitoringu vlhkosti, aby mohlo být škodám 

zabráněno tak, že zvýšená vlhkost, která je indikátorem úniku, je monitoringem zachycena včas a 

mohly tak být činěny nápravné kroky vedoucí ke snížení nákladů na opravu. 

b) Hardware část systému MoistureGuard tvoří centrální jednotka, senzory a kabeláž. 

Počet senzorů je vždy odvislý od konkrétního půdorysu, který definuje rizikové oblasti pro 

monitoring. Systém MoistureGuard je definován následujícími komponenty: 
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CU    centrální jednotka 

HT     měření vzdušné teploty a vlhkosti 

HT/R    měření vzdušné teploty a vlhkosti s vyšší voděodolností pro ploché střechy 

MHT     měření vzdušné teploty a vlhkosti, měření hmotnostní vlhkosti dřeva 

MHT/R    záplavový senzor určený pro ploché střechy z CLT panelů (vč. záplavy) 

FHT/I    záplavový senzor pro umístění nad podlahou 

FHT/C    záplavový senzor pro umístění pod podlahu (na konstrukci) 

 

FHT/R    záplavový senzor určený pro ploché střechy (vč. záplavy) 

IAQ    měření vnitřní kvality vzduchu 

BHT    měření vzdušné teploty a vlhkosti v porézních materiálech (12/2022) 

     cihly, beton etc. 

uzávěr vody   el. ovládaný uzávěr vody spolupracující se záplavovým senzorem 

 kabeláž   všechny senzory jsou zasíťovány kabelem, který zajišťuje jak napájení 

     senzorů, tak datový tok mezi senzory a centrální jednotkou 

c) Software část MoistureGuard je v zásadě nejdůležitější část celého systému.  

Ze všech senzorů získáváme nová data periodicky každých 5 minut. Centrální jednotka takto získaná 

data posílá bezpečným způsobem do našeho datového analytického úložiště na Cloudu. 

d) Cloud je to místo, kde jsou umístěny naše algoritmy, zde se uskutečňuje analytická činnost 

založená na zapojení umělé inteligence. Pracujeme s velkými daty a v zásadě s nekončícím datovým 

tokem, což nám dává vysokou pravděpodobnost rozlišit falešné poplachy od skutečných negativních 

trendů nebo kritických událostí.  

e) Služba monitoringu je v zásadě tím hlavním výstupem, který vás zajímá a kvůli kterému jste se 

rozhodli celý systém pořídit. Váš dům je chráněn neustálým monitoringem vnitřního i vnějšího 

prostředí, je tedy pod dohledem 24/7. Stejně jako vás zabezpečovací systém chrání proti krádeži, 

protipožární systém proti požáru, náš systém monitoringu vlhkosti hlídá váš dům proti únikům 

vody, nadměrné vlhkosti nebo kondenzaci. Vy nemusíte ani nic zapínat, stačí nám elektrický proud a 

funkční internet. 
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3. Co všechno získáváte zakoupením MoistureGuard 
 

a) Zakoupením získáváte hardwarové řešení monitoringu vlhkosti, které bylo navrženo odborníky 
MoistureGuard právě pro vaši konkrétní nemovitost. Ve skutečnosti nezískáváte jen hardware, 
získáváte sofistikovanou ochranu vašeho majetku a zdraví skrze unikátní uzavřený systém, který 
propojuje jednotlivé senzory, centrální jednotku a cloudové analytické centrum zakončené aktivním 
monitoringem 24/7. MoistureGuard nemá vliv na opotřebení materiálu, chyby při instalaci, 
mechanické poškození nebo uživatelská pochybení, ale dokážeme tyto události včas identifikovat, 
definovat místo vzniku problému a včas vás informovat, aby se daly minimalizovat škody. 
 

b) Ještě, než náš systém zakoupíte, nabízíme Vám možnost se o všem s námi poradit, naši odborníci 
s Vámi zkonzultují veškeré možnosti, které se nabízejí právě pro vaši nemovitost, tak, abychom 
dosáhli optimálního efektu ochrany vašeho majetku a zdraví, máme zkušenosti z mnoha stovek 
instalací, víme, kde jsou riziková místa, kam a jak se mají senzory umístit. Pro jednoduchost a 
přehlednost nabízíme tři základní úrovně ochrany pro nemovitost o průměrné rozloze 130 m 
čtverečních. Naše standardy jsou navrženy tak, aby s maximálním možným účinkem poskytovaly 
ochranu Vašeho majetku a zdraví. Tyto standardy je možné, dle přání zákazníka, jakkoliv 
přizpůsobit dané nemovitosti a požadavkům uživatelů. 
- Ochrana konstrukce dřevostavby  

obsahuje 5x senzory MHT, 2x senzory HT a 1 centrální jednotku včetně kabeláže  
- Ochrana proti záplavě 

obsahuje záplavový senzor FHT a uzávěr vody 
- Kontrola vnitřní kvality ovzduší 

obsahuje senzor pro hlídaní kvality vnitřního ovzduší IAQ 
- Ochrana vnějšího pláště budovy 

obsahuje různý počet senzorů HT, které mohou být umístěny pod HS portály, střešní okna, 
pro hlídání možné nadměrné kondenzace u zahradních ventilů a na dalších místech 

- Ochrana ploché střechy 
obsahuje různý počet senzorů HT/R pro kontrolu a ochrany ploché střechy u rezidenčního 
domu, obvykle se používá 1 ks senzor na 10m2 
 

c) Konfigurace a aktivace systému ochrany MoistureGuard 
Systém MoistureGuard lze aktivovat za splnění těchto předpokladů: 

- Jsou instalovány všechny senzory, které jsou propojené kabelem s centrální jednotkou, která je 
umístěna v rozvaděči. Vše je zapojené do elektrického okruhu. 
Už v tento moment CU sbírá data do mezi-paměti, která následně odešle do našeho 
cloudového řešení, k čemuž by nemělo dojít později než za 3 měsíce. 

- V nemovitosti je již aktivní internetové připojení nebo jsou k dispozici mobilní data, zpravidla 
formou routeru s předplacenou datovou kartou. 

- Systém MoistureGuard musí být vždy otestován skrze CU, tedy že je vidět, že všechny senzory 
jsou pod svými kódovým označením nahrány a přihlášeny k CU a že jsou ve statusu „aktivní“. 
Aktivaci systému může provést přímo Zákazník nebo Příjemce, MoistureGurad s.r.o. poskytuje 
technickou podporu ve formě instalačního manuálu 3.3. a ve formě podpůrných video 
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materiálů, kde jsou kapitoly instalace senzorů, text senzorů, centrální jednotka a aktivace. 
Většina zákazníků pro aktivaci ale využije vyškoleného elektrikáře, který systém fyzicky instaluje 
nebo požádá o vzdálenou asistenci aktivace (placená služba)  MoistureGuard. 
 

- Aktivace zákaznického účtu přes internetové rozhraní 
o Instalace B2C klienty, nebo instalace pro B2C klienty ze strany MoistureGuard – klient 

B2C má po zaplacení faktury s ročním poplatkem nárok na přístup do klientské části 
MoistureGuard. Tento přístup získává po potvrzení emailu klienta buď oznámením na 
telefonním čísle  
+ 420 603 889 937 nebo zasláním informace o kontaktním emailu  
na adresu: monitoring@mgrd.cz 

o Instalace B2B klienty – B2B klienti mají nárok na aktivní přístup po zaplacení faktury 
s ročním poplatkem. B2B klient oznámí na telefonním čísle + 420 603 889 937 nebo 
zasláním informace o kontaktním emailu  
na adresu monitoring@mgrd.cz. B2B klient může požádat o přidělení přístupu i jiným 
osobám (např. majitel nemovitosti apod.) 

 
d) Odborná podpora systému MoistureGuard - monitoring 

 

Vlastní služba monitoringu je kořenovou vlastností celého systému. Tuto službu si naše společnost 

ponechává čistě ve svojí režii z důvodu zachování obchodního tajemství, ale zejména proto, že se 

jedná o velice sofistikovanou intepretaci dat, která je ale dále podrobována kontrole odborného 

personálu. V našem případě se jedná přímo o vývojové pracovníky, kteří následně řeší individuální 

situace s konkrétními zákazníky. Jde nám o ochranu majetku a zdraví, využíváme umělou 

inteligenci, pokročilé algoritmy, ale lidský faktor je poslední článek řetězce ochrany, který 

vyhodnocuje, jakým způsobem se bude v daném případě postupovat. Služba, kterou poskytujeme 

je 24/7. V případě jakýchkoliv dotazů jsme stále k dispozici na emailu monitoring@mgrd.cz 

4. Možnosti instalace systému MoistureGuard 
 

Systém ochrany majetku a zdraví MoistureGuard lze instalovat následujícími způsoby: 

- Instalaci systému provádí přímo majitel nemovitosti, který je zároveň příjemcem následného 
monitoringu, touto formou se provádí méně než 10% instalací 

- Instalaci systému provádí společnost, která je při stavbě dané nemovitosti zodpovědná za 
kompletní rozvody elektro, touto formou se provádí více než 80% všech instalací na území ČR. 
Tento způsob MoistureGuard doporučuje, jedná se o efektivní a nákladově vyhovující řešení 
zpravidla organizované přímo zhotovitelem dané nemovitosti. 

- Instalaci systému provádí přímo technik společnosti výrobce, touto formou se provádí méně 
než 10% instalací, instalace je zpoplatněna dle aktuálního ceníku. 
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Pro podporu instalace jsou všem instalačním subjektům k dispozici 

- Produktová videa a instalační videa (web, YouTube kanál) 
- Instalační manuál (na vyžádání, zaslání mailem) 
- Služba „poradce na telefonu“, vzdálená podpora výrobce, zpoplatněna dle aktuálního ceníku ( 

 
5. Kontinuální služba monitoringu vlhkosti  

 

a) Zakoupením hardware MoistureGuard automaticky kupujete také předplatné pro první rok 
provozu našeho monitorovacího systému, který chrání Váš majetek  
a zdraví. Předplatné pro první rok je samostatná položka ve výši 2.990,- Kč DPH a to ve variantě 
„Standard“. Službu monitoringu je možné upgradovat na „Premium“ za cenu ročního 
předplatného 3.990 Kč s DPH. Ceny jsou vždy řízeny aktuálním platným ceníkem a mohou se 
v čase měnit. 

b) O svém nákupu hardware i služby si každý zákazník rozhoduje na základě své vlastní vůle, 
nicméně samotný hardware bez možnosti analýzy dat/monitoringu nemůže plnit svojí primární 
funkci a poskytovat zákazníkovi/příjemci informace vedoucí právě k ochraně majetku a zdraví. 

 

c) Monitorovací službu MoistureGuard lze objednat vždy na 1 rok dopředu, přičemž objednávka 
pro další období musí být potvrzena/aktivována nejpozději 1 měsíc před uplynutím běžného 
období. Služba monitoringu je aktivní pouze v případě, pokud je aktivní objednávka a zároveň 
uhrazen monitoring dle možností rozložení plateb které jsou popsány v bodě d) níže. V případě 
přerušení monitoringu z důvodu neuhrazení platby, účtujeme za novou aktivaci jednorázový 
administrativní poplatek ve výši 350 Kč + DPH. 

 

d) Službu MoistureGuard lze platit následujícím způsobem a v těchto variantách, platba se 
provádí dopředu vždy před započetím období. Příklad, ceník 1.7. 2023 
 
frekvence platby      monitoring „Standard“ monitoring „Premium“ 
Roční platba předem       2.990,- Kč s DPH       3.990,- Kč s DPH 
Měsíční platba předem           299,- Kč s DPH          399,- Kč s DPH 

 
Typ komunikace       monitoring „Standard“ monitoring „Premium“ 
zasílání SMS    ANO    ANO 
zasílání emailů    ANO    ANO 
zasílání kvartálních reportů   ANO    ANO 
individuální telefonické konzultace   NE     ANO 
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e) Objednáním hardware a služby monitoringu souhlasí příjemce služby s datovou výměnou mezi 
centrální jednotkou umístěnou v jím vlastněné nebo pronajaté nemovitosti a cloudovým 
úložištěm provozovatele služby. Veškerá data, která jsou takto přenášena slouží pouze a 
výhradně účelu kořenové služby, kterou je ochrana majetku a zdraví na základě v časného 
odhalení úniku vody. Datová výměna probíhá kontinuálně při aktivním připojení centrální 
jednotky na zdroj energie a na internet. 

 
f) Službu MoistureGuard je možné kdykoliv vypovědět bez udání důvodu. Pro doručení písemné 

žádosti o ukončení služby je postačující zaslat na monitoring@mgrd.cz. Výpovědní lhůta je 
v délce 1 měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve 
kterém byla výpověď doručena. Výpověď musí obsahovat jasnou identifikaci uživatele služby, 
který jí vypovídá, v případě nejasností bude uživatel kontaktován pracovníky výrobce pro 
upřesnění. Výpověď také musí obsahovat číslo účtu, kam si uživatel žádá zaslat alikvotní část 
své předplacené služby.  
 

6. Komunikace s uživatelem jako základní funkce služby MoistureGurad 

 
a) Pro rychlou a efektivní komunikaci musí být v uživatelském rozhraní, které je definováno 

klientským přístupem viz bod 7, nadefinovány kompletní kontaktní údaje na uživatele 
- Telefon 
- Mail 
- Souhlas s kontaktováním přes telefonický hovor, sms, mail 

 
b) Komunikace se zákazníkem probíhá dle individuálního vyhodnocení na základně vnitřních 

monitorovacích systému výrobce a rovněž pod osobním dohledem odborných pracovníků na 
straně MoistureGuard a to způsoby uvedený viz bod a). Typ komunikace se také liší tím, zda-li je 
zákazník předplatitelem služby „Standard“ nebo „Premium“. 

 

c) Komunikace mezi monitoring dispečinkem výrobce a mezi uživatelem probíhá vždy v případě 
rizikových trendů nebo v případě přímého ohrožení. Monitorovací služba dle úrovně 
předplatného buď upozorňuje nebo případně konzultuje a navrhuje řešení.  

 
 

7. Klientský přístup do systému MoistureGurad a možnosti nastavení 
 

Klient má v okamžiku zaplacení ročního poplatku nárok na přidělení přístup do klientské části 

systému MoistureGuard. Jeho přidělení zajišťuje MoistureGuard na základě potvrzení emailu klienta 

a to buď telefonicky na čísle + 420 603 889 937 nebo elektronicky zasláním na email info@mgrd.cz. 

Po aktivaci přístupu ze strany MoistureGuard přijde klientovi email s odkazem na nastavení hesla. 

Klient má k dispozici po přihlášení dokumentaci a návody MoistureGuard a dále má přístup do části 

grafů. V okamžiku připojení centrální jednotky k internetu se data ze senzorů ukládají do centrální 

jednotky, odesílají na server a propisují se do grafické podoby.  
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8. Záruční podmínky 
 

a) Zakoupením hardware systému MoistureGuard automaticky zákazník získává  
2 letou zákonnou záruku. Zákazník je subjekt, který systém kupuje, dokladem koupě je 
vystavená a uhrazená faktura. Pokud subjekt zákazníka není shodný se subjektem příjemce 
služby, postupuje zákazník záruční podmínky na příjemce ve shodné míře v jaké jsou mu při 
koupi poskytnuty výrobcem. Záruční podmínky poskytované výrobcem jsou plně v souladu a ve 
znění platného legislativy spadající pod občanský zákoník.  
 
Záruku lze prodloužit v délce trvání na 3, 4 a 5 let. Prodloužená záruka se vztahuje na 

případnou výměnu hardware součástí systému, případně za výměnu celé vadné části, 

myšleno senzor, řídící jednotka, kabeláž. Prodloužená záruka tedy obsahuje opravu nebo 

výměnu fyzického materiálu. Obecně začíná záruka platit ode dne aktivace systému, tedy od 

zapojení řídící jednotky do zdroje elektrické energie a po provedení testu aktivace senzorů. 

K tomu slouží instalační protokol jako průkazný materiál funkčního spuštění systému.  

Stav, kdy je jednotka funkční, ale není zřízeno internetové připojení na straně 

zákazníka/uživatele nikterak neovlivňuje fakt, že zákonná záruka nebo prodloužená záruka již 

byla aktivována. Doporučení výrobce je aktivovat internetové připojení, zákazník/uživatel je 

tak již aktivně chráně 

 

b) Prodloužená záruka nezahrnuje konkrétní vzniklé náklady pro dojezd a práci technika, který 
v takovém případě zasahuje na místě předmětné nemovitosti. Odhad nákladů bude uživateli 
sdělen předem a podléhá jeho schválení. Tyto náklady za dojezd a práci technika jsou plně 
hrazeny uživatelem, a to buď předem na základě úhrady proforma faktury nebo hotově po 
dokončení opravy/výměny. 

 

Zakoupení prodloužené záruky je vždy vztažené k aktuálnímu platnému ceníku, pro názorný příklad 

uvádíme cenotvorbu platnou dle ceníku od 1.7.2023 

- Prodloužená záruka na 3 roky   2.490,- Kč bez DPH 
- Prodloužená záruka na 4 roky   3.990,- Kč bez DPH 
- Prodloužená záruka na 5 let   4.990,- Kč bez DPH 
 

Kontakty pro získání a aktivaci prodloužené záruky: 

info@mgrd.cz, + 420 603 889 937 
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Systém pro kontinuální 
monitoring vlhkosti                                                                                                                 

9. Vyloučení odpovědnosti 
 

Zakoupením hardware systému MoistureGuard a aktivací monitoringu MoistureGurad získává 

zákazník/uživatel zvýšení možnosti ochrany svého majetku ve smyslu včasné detekce vzniku škod 

způsobených vodou, zejména v místech, která nejsou přístupná a únik vody není možné v jeho 

prvotním stádiu vizuálně zjistit. 

 

Systém MoistureGuard monitoruje oblasti, kde jsou umístěny senzory systémem 24/7. V případě 

vzniku rizikového trendu nebo přímého ohrožení probíhá aktivní komunikace mezi poskytovatelem 

služby a příjemcem služby viz bod 6. Tato služba je aktivní pouze v případě, že zákazník/uživatel 

řádně a včas uhradil svoje poplatky spojené s monitorovacím systémem. V případě neuhrazení 

služby monitoringu není výrobce povinen komunikací se zákazníkem/uživatelem. 

 

Systém MoistureGuard může sloužit jako referenční systém pro pojišťovnu zákazníka/uživatele, 

pokud bude chtít poskytovatel pojištění systém MoistureGuard zohlednit jako možnou 

nadstandardní ochranu majetku a tím pádem případně zvýhodnit výši pojistky, případně pojistného 

plnění. Na tuto situaci nemá vlastní systém MoistureGuard vliv, jelikož se dá očekávat zcela 

individuální přístup různých pojišťovacích ústavů a dále pak individuální posouzení dané pojistky 

jako takové. 

 

Systém MoistureGurad nemůže z podstaty věci sloužit jako zábrana vzniku škod způsobených 

vodou, systém včas detekuje úniky a dle systému senzorů zpřesňuje místo vzniku. Odborní 

pracovníci výrobce upozorňují na vzniklé nebo vznikající riziko, navrhují postup pro nápravu, 

poskytují odbornou konzultační podpory, navrhují řešení, nicméně za realizaci doporučení, 

součinnost a provedení opatření je vždy zodpovědný sám zákazník/uživatel.  

 

Výrobce nemůže a neodpovídá za škody způsobené vodou, a to ani vůči zákazníkovi/uživateli ani 

vůči pojišťovacímu ústavu. Výrobce neodpovídá za náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním 

vlastní příčiny úniku vody ani za náklady s uvedením vybavení nemovitosti do původního stavu. 
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