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1.Předmět smlouvv.

1'1.Tato smlouva se uzavĺrá za účelem prováděníkomplexnípéČe zhotovitelem na hardware
a soŕtware informačního systému (dále jen systém) v hotelu Floret, Průhonice.

2. Rozsah prováděnÝch služeb.

2. 1 Aplikační soÍtware:
2'1.1. Zdarma'. Servis a ÚdrŽba jednotlivých pręramových modulů systému tak, aby byla
zachována jejich funkčnost v takovém rozsahu, v jakém by|y nainstalovány. Üoaoa spocĺvá v
konÜole chodu software na přání objednatele pň zjiŠtěných nesrovnalostech či závadách a
dále v zapracování změn platných právnĺch, finančnĺch a ekonomických predpisů do
aplikačnĺho software, pokud se jeho vyuätí týkají. Do teto údżby nespáaá správa dat a
odstraňován í záv ad způsobených nesprávnou obslu hou.
2.1-2. Zdarma: Poradenská činnost zahmující poskytování informací o instalovaném
aplikačnĺm sotware a jeho úcelném vyuŽĺvánĺ.
2.1.3. Upľavy a zlepšení aplikačního software dle pŽadavků objednatele na jeho náklady.

s. povinnosti zttotovĺtele.

3.1.Aplikační sofumre:
3.1 ĺ Zahájil do 2Ą hodin a v případě nefunkčnostl celého systěmu do 6 hodin na své
náklady pĺáce k fuŠení záudy v provozu programového vybavení, které pracovníci
obiednatele (uŽivatele) nezavinili ůmyslně či z nedbalosti.
3.1.2 Pokud pm odstraněnĺ závady nepostačuje teleÍoniďá konzuľtace' je zhotovitel
povinen dostavit se na místo instabce, eventue]ně poużit jiných metod. nap}_ oalxoveno
přenosu potřebných dat nebo programů.
3.1.3. Pokud jsou chyby systému způsobeny nedbalostĺ nebo rimyslným jednánim
uŽivatelů' odstranĺ je zhotovÍtel na náklady objednatele (uŽivatele)_ Cena za futo sluŽbu je
dána ceníkem zhotovitele a termín odstraněnĺzávady je věcÍdohody obou smluvních stran, s
ohledem na možnosti zhotovitele.
3.1.4' V prípadě' kdy se zhotovitel dostavĺ na opravu a prokáŽe se, że je způsobena
závadou hardware, ktený nenĺ předmětem této smlouvy, firemního sofüľare nebo chybne
obsluhy' zaplatĺ objednatelzhotoviteliza tento zäsah podle cenĺku zhotovitele.
3.1.5. Zhotovitel zapracuje do sofilľare změny plahých právních' financních a
ekonomických předpisů. Toto zapracovánĺ he naplnit poskytnutím nové verze. která uvedené
změny obsahuje. Zapracování změn musĺ být provedeno tak, aby sofhľare bylfunkčnĺ k datu
zahájenĺ platnosti techto změn a to za předpokladu' Že citované změny budou zäkonným
způsobem publikoväny v dostatečném předsühu před đatem jejich platnosti. DostateČným
predstihem se zpravidla myslíjeden měsĺc.
3.1.6. V přĺpadě' Že změny budou účinné dnem jejich vyhláŠení, vyhrazuje si zhotovitel pro
jejich z1nracování do soft,vare futéŽ lhutu, Hená počíná běŽet ode dne obdrŽenÍ Sbírky
zákonů ČR.
3.1.7. Toto ustanovenĺ se neväahuje na právnÍ předpisy, keré nejsou publikovány ve
Sbĺrce zákonťl v plném zněnÍa na předpisy niŽŠĺ právní síly.
3.1.8. objednatel má však právo na bezplatné poskýnutí inovovaných verzí software i v
případě' Že výše uvedené změny nenárokoval. Zhotovitel mu tuto verzi nainstaluje tak, aby
byla zaručena shodnost veze software u všech uŽivatelů vŽdy nejpozději do konce běŽného
kalendámĺho roku.
3.1.9. Upravy software poŽadované objednatelem z titulu změn v jeho organizaci, řízenĺ a
evidenci, které jsou nad rámec této smlouvy, mohou být do software zapťacavány pouze na
základě samostiatné smlouvy.
3.1.10. Vrámcitéto smlouvy poskytne zhotovitel vpřÍpadě poŽadavku objdnatele měsíčně
3 hodiny sluŽeb zdarma. Pokud nejsou tato hodiny spotřebovány v daném měsíci, nelze je
převádět do měsíců přĺštĺch.
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4. Povinnosti obiednatele.

4.1.Upozornit zhotovitele telefonicky nebo písemně na zjĺštěné závady ve funkci či chodu
systému nebo jeho částí, které jsou předmětem této smlouvy, bezprostředně po jejich zjištěnĺ,
nejpozději však do 24 hodin po zjištění. Závadu lze oznámit následujícÍmizpŮsoby:

Telefon (8.00-1 7.00hod.):
TeleÍon ( 1 7.0e8.00hod., dny volna):
Fax
e-mail:
PÍsemně: Alto Praha spol. s r.o', Prašná 109, Pľaha 4

Pĺimámi hláŠenĺ telefonicĘ. Pro potvzení času nutré nahláŠenĺ též pisemně (email, f;ax)
s uvedenĺm jména osoby zhotovitele' které byla závada nahläšena telefonicky.

4.2. Vést o provozu systému !ďnoduchý pĺovoznĺ deník. kde budou zaznamenány eventuálnĺ
problémy nebo abnormalĘ chodu systému a situace, za ktených k nim došlo Včeřrě dalšĺch
iĺentifikačnieh udajl) {např. opisy hlášení na obľazovkách prmovních stanic atd.), na zákldě
těGhto záznaĺnů budou prováděny opľavy.

4.3' DodrŽovat pracovnĺ postJpy uvedené v uŽivatebkých přĺručkách pro harthľare a sofilrĺare
tak' aby pÍovoz systérnu nebylz těto pňčiny narušován_

4.4. Respektovat dohodnuté časo\re terminy a umożnit proviiděnĺ údrŽby systému včetně
posĘfuutĺ potřebných soŕinnąstĺ a konzułłaci

4'5. Konzultovat předem veŠkeré změny konfigurace systému s zhotovitelem.

4.6. Zajistit řádnou elekboinstalaci vyhowjĺcĺ plabým normäm.

4 7. ZajistiĘ aby v hardwarové konfiguraci systemu bylo zálohovacĺ zařĺzenĺ vhodného typu a
aby obsluha byla řádně vyŠkobna v obsluze tohoto zařízenĺ. Zhotovitel neodpovĺdá za
připadnou ztráfu dat vzniklou vadami hardware a nemoŽnosti rekonsrukce systému z
důvodů neexistence zaloŽníďl kopií.

4.8. Platit poplatky za Údżbu podle podmĺnek uvedených v čl.5 této smlor.ľvy a takfury za
vzniklé náklady dle čl.3 této smlouvy.

5. Účtovánĺ paulrttnich poplatků. fakturace.

Paušálnĺ měsíčnĺ poplatek za systém Food čini 1500'-Kč + DPH, za Hotel 2000 2000,_Kě +

DPH.

5.1.Zhotovitel bude účtovat zvláŠť náhradnÍ díly, na které se nerrztahuje záruka, a práci s
tímto spojenou, pokud nesouvisÍs odsřaňovánim poruch.

5.2.Ceny sluŽeb nesouvisejících se závadami systému (např. Školenĺ, instalace nolĺých vezĺ
atd.) a doprava budou fakturovány zvláŠť se slevou až 50o/o podle akfuálního ceníku
zhotovitele.

S.3"Zhotovitel účtuje objednateĺi pauŠální poplatek zálohovou ŕakturpu vŽdy na počátku
pŕísluŠného čtvrüetí. Výslďná ŕaktura (daňový doklad) bude vystavena do ĺ5 dnů ď
uhrazenĺ této zálohy. ostatnĺ náklady budou fakturovány ihned po ukončeni přĺslušné akce.
Splatnost ŕaktur je ĺ4 dnů od jejich vystavení.
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5.4. Jełi objednatel v prodlenĺ s placením, zaplatí zhotoviteli Úrok z prodlenÍ Ve výŠi 0,1o/o z
dĺużné cástky za każdý den prodlenĺ. Pohledávky z titulu úroků z prodlení, penále a pokut
vznikají v přĺpadě' Že je věřitel pĺsemně uplatnĺ, a to okamŽikem vystavení penalizaČní
Íaktury.

5.5. Po dobu prodlení platby, přesahu.1ícĺ měsĺc po lhůtě splatnostĺ zálohy' můŽe zhotovitel
jednostranně pozastavit Účinnost teto smlouvy. Dojde-li následně k zaplacenĺ dluŽné částky,
rozumĺ se dnem uskutecnění zdanitelného plnění den doplacení.celé dluŽné cástky.

G.Smluvni ookutv a nährađv škod

6.1.Vpřípadě nedostavenĺ se na opravu vtermínech uvedených vtéto smlouvě, zaplatĺ
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve Ęši 1% z nefunkčnĺ části systému za kaŽdý den
prodlení. Pohledávky z tifulu Úroků z prodleni, penále a pokut vznikajĺ v přĺpadě, Že je věřitel
pĺsemně uplatní' a to okamŽikem vystavení penalżačnífaktury.

z.Dwěmé-jnÍoľmace

7.1.Pľo účely této smlĺruvy se za sbiktně důveĺné ve smyslu ustanoveni $271 obchodnĺho
aákoniku a předmět obchodniho tajemstvĺ ve smyslu ustanovenĺ s17 obchodního ákonĺku
(toto vŠe dále jen 

"Důvěmé inÍormacď) pokládajĺ veŠkere inńormace, ktere si účashĺci o své
činnosti i záměrech před podpisem telo smlouvy ido budoucna vyměni rłe formě pĺsemné či
ustnĺ příp. technickými prostředky a výslovně označĺ jako 

"důvěmď .Stejně tak se za striktně
důvěmé a předmět obchodnĺho tajemstvĺ (dále jen 

"Düvěmé inlormacď} pokladajÍ veškerá
data systému Food60o, uloŽená na serverech, které objednatel poużĺvá, veŠkeré informace a
jakékoliv údaje týkajĺcí se cinnmli, pľoduktů, výrobnĺch postupů, podnikatelských plánů a
záměrů. know-how, ŮČetnÍch a daňovýďl skutečnostĺ' obchodnĺ a cenové stratąie
oĘednatele' podmĺnky táto smlouvy' a dále takové inÍormace, které budou některou ze stran
výskrvně jako důvěrné a chráněné üastnickým právem označeny. Všechny Důvěme
informace zůstávajĺ ve vlastnictvi strany' která je poskytuje druhé straně.

7.2. Povinnost mlČenlivosti a ochrany Důverných informacĺ dle této smlouvy se vztahuje i na
všechny řeti osoby, které některá ze smluvních sřan s předchozím pĺsemným souhlasem
strany druhé přrale, byľ i k parciálnímu jednání nebo které se vzájemně sdělovanými
skutečnostmi jinak seznámĺ.

7.3. Smluvnĺ strana je oprávněna sdělit Důvěmé informace třetí osobě pouze s předchozim
pĺsemným souhlasem druhé smluvnĺ stľany s tim, Že jejĺ souhlas můŽe být vázán na
povinnost smluvní strany zavázat tuto řetĺ osobu, aby nakládala s těmito informacemijako s
důvěmými, a to alespoň v rozsahu stanoveném touto smlouvou, tĺm nejsou dotceny
povinnosti smluvnĺch stran stanovené pÉvnĺmi predpisy pro naklálánĺ s infurmacemi
označenými těmito předpisy za důvěrné. Důvěmými informacemi nejsou nebo přestávajĺ být:

{a) iníormace, které byly v době, kdy byly smluvnĺ straně poskytnuty, veřejně známě, (b)

iníormace, které se stanou veřejně známými poté, co byly smluvní straně poskytnuĘ, s
výjimkou přĺpadů, kdy se $to informace stanou veřejně známými v důsledku poruŠenĺ

závazků smluvnĺ strany podle této dohody, (c) informace, které byly smluvní straně
prokazatelně známé před jejich poskytnutĺm a (d) informace, které je smluvní Strana povinna

sdělit oprávněným osobám na základě obecně závazných právních předpisů.

7'4. Zhotovitel se zavazuje, Že pokud v souvislosti s realizacĺ této smlouvy při plnění svých
povinností př$dou její pověření pracovníci do sĘku s osobními a citliv'ými údaji ve smyslu
zákona č. 1o1/2oo0 Sb., ucinĺ veŠkerá opatrenĺ, krom zachovánĺ povinnosti mlčenlivosti dle

odst.1. tohoto článku, aby nedošlo kneoprávněnému nebo nahodilému přístupu ktěmto
údajům, k jejich změně' zničení či ztratě, neoprávněným přenosům, kjejich jinému

neoprávněnému zpracovánĺ jakoŽ i kjejich jinému zneuŽití. Zhotovitel nese plnou

odpovědnost za případné poruŠení této povinnosti zjeho strany .
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8. Závěrečná ustanovení.

8.1.Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to 1 rok. Smlouva můŽe být kteroukoliv
smluvnĺ stranou vypovězena i bez udání důvodu. Výpověď musí být provedena v písemné
formě_ V případě, Že żádná ze smluvních stran tuto sm|ouvu ke konci daného kalendářnĺho
roku nevypoví, prodluŽuje se automaticky o další rok. V pochybnostech se má za to, Že
výpověď byla doručena přĺslušné smluvní straně třetÍm dnem od jejího předání k poštovní
přepravě.

8.2. Doplňky a změny této smlouvy (věetrrě přĺĺoh}jsou plařlé pouze v pĺsemném provedení s
podpisy obou partnerü.

8'3. JestliŽe se v průběhu tváni smlouvy změní kalkulační @mínky, za kterých byla smlouva
uzavřena {změna konfigurace systému' změna vnějších ekonomických podmĺnek - inĺlace,
změna ceníku zhotovitele apod.}, je zhotovitel oprávněn provést po dohodě s objednatelem
změnu kalkulace ceny za údrŽbu systému. V případě inĺlace se rozumĺ oficiálnĺ hodnota
uváděná ČsÚ a to pouze v přÍpadě, zbp rovna ńebo vyšŠĺ neż 5%.

8.4' oba partneň se vyn*naŽĺ vŠeďrny sporné otazky vznikajicĺ z této smlouvy, včetně
takou.ých' které se týkajĺjejí plahosti' hŠłt nejprve obousřannou dohodou.

8.5.V piŤpadě, Že přesto jeden z partnerů neplnĺ povinrnsti vyp}ýrłajĺcĺ z této smlouvy, platĺ
přĺslušná ustanoven ĺ odpovídajicĺch zákonĺků a prováděcích pňedpĹsů.

8.6_obě smluvní sÜany si smlouvu přečetĘ, jejĺmu obsahu rozumÍ a souhlasĺ s nĺm. coż
stvnuji svými podpisy.

8.7.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedenĺch. z niďrŽ kaŽdá ze stran.oMżĺ po
jednom.

8.8.Smlouva vstupujel v účinnost dnem 1.1.2009 a nahrazuje všeďlny předchozĺ smlouvy o
údržbě software H2000..

8.9. Přĺbhy v okamäku podpisu:
8.9.1. Přĺloha č.1: Kalkulačnĺ list paušálnĺch poplatků vyplývajĺcÍz konfigurace systému.
8.9.2. Přĺloha č.2: Cenik pracĺ zhołovitele

Text smlouvy potvrzujĺ

V Praze dne:. f1{1tra2,7
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Text přĺlohy pofurzují:

V Praze oor, ..!14./łłĺ ?

ô

Příloha č-í - Kalkulačnĺ list paušálních poplatků vyp}ývající z konÍigumce systéĺnu.

DPH 1 9% z:

Hotel M

Food6O0

3

Celkqn Stll
lnterface tel úsťedna

do 56
rsw

HL

0
0
0

15 000
7 500

'7500
5 000

00 Kč
celkemPaušálníměsĺční

servis sĺrPaušálnĺ axn 1a6 hodin

Paušálnĺměsíční servis suíFood do 7 2t6 hodin

1

ĺ
1

1

2
'l
1

4źl50o
12 &n

0
0
0

í5 000
í5 000
7 500
5 000

3 5ül,00
2
1 00

sw
sw
sw
sw
sw
sw
sw
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Poznámky:
Ü Ceny rĺrłedeny bez DPH

Text pňlohy pofurzují

V Praze o^",'..ť/ł. !.4"r'' ŕ

Příloha č.2 - Ceník pracĺ zhotovitele

Ża

o úffihě _sEÍém,'

Produkt

Bez
Bez sm o udrŽbě

't

komultace 1 hodina

Smlouva o údrŽbě

o udrżbě než Slet

o údrżběBez
Bez o tidźbě 1-2

Bez o ůdržbědo 6 rr'ěsíc1]

zařízení
cestovné Praha
Cestovné mrmo Prahu Kď1 km

1 hodina smlouva o lidržbě
15

- smbuva o
t hodina

íhodina smlouva o Údrżbě

t hodina
Práce soflrľare 1 hodina smlouva o

Pľáce sofilľare 1 hodina
Práce hardware 1 hodina smlouva o údrŽbě

PÉcehardware 1 hodina
t hodina

dozor t hodina
ModuUSlužba

Plná cena sw
současné sw

70% současné sw
50% současné sw
Zdarma

Zdarma
1Y"z

250

0
800

1250
2500
400
800
600

1200
400
800
600
600

cena Kč

,ab:
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