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ú vod

Pro rič ely té to smlouvy je zhotovitel subjektem, kten e zavazuje za odměnu podle

té to smlouvy k provedení  dí Ia dle speciŤ ikace v ě1.1.

pro rič ely té to smlouvy je objednatel subjektem, kteq e zavazuje k zaplacení  ceny

za provedení  dí la.

1. P pflmět smlouw

1.1. Pedmětem srnlouvy je dodávka komponent inŤ ormač ní ho systé mu - dí la dle
specifikace v odstavci 1.2. pro Š kolní  Jí delnu Praha 10, Vr ovická 68.

1.2. Dí lo se skládá z:

1.2.1. Už í vací ho práva aplikač ní ho programové ho vybavení , které  je tvo eno problé mově

orientovanlimi moduly firmy Alto Praha spol. r.o. pecifikace je uvedena v P í loze ě.1 té to

smlouvy.
1.2.2" Hardware dle P í lohy č .1 té to smlouvy.
1,2.3. lnstalací , š kolent a služ eb podle P í lohy č ,1 té to smlouvy.

1.3. Dále je p edmětem té to smlouvy běž ná rldrž ba a podpora aplikací  už ivatelské ho
(licenč ní ho}  soť tware definovan ch v P í loze č "1, té to smlouvy za následují cí ch podmí nek

1.3.1. Zdarrna: ervis a rjdrž ba jednotlivl ch programov ch modulť r systé mu tak, aby byla

zachována jejich funkěnost v takové m rozsahu, v jakěm byly nainstalovány. Udrž ba spoč ivá v
kontrole chodu software na pání  objednatele pizjiš těn ch ne rovnalostech č i závadách a,"
dále v zapracování  změn platn:  ch právní ch, finanč ní ch a ekonomick ch p edpisť t do
aplikač ní ho sottware, pokud se jeho využ ití  t kají . Do té to drž by nespadá správa dat a
odstraňovánl závad zpť tsobentch nesprávnou obsluhou.
1,3.2. Č asy servisní ch zásahů : kritické  chyby (pokladny) do 3 hodln, ostatní  do 24 hodin,

servis je poskytován 24 hodin, 7 dnů  v t dnu.

1.3.3, Zdarma: Poradenská č innost zahrnují cí  poskytování  informací  o instalované m
aplikač ní m softrlvare a jeho č elné m využ ivání .
1.3.4. Úpravy a zlepš ení  aplikač ní ho software dle pož adavkť l objednatele na jeho náklady,

1.3.5. Š kolení , dohledání  dat a dalš í  služ by nesouvisejí cí  s eš ení rn chybov ch stav se
slevou 50%  proti standardní m cenám zhotovitele (tj. po slevě: práce sw: 600,-Kďhod, š kolení
400,-Kč /hod, cestovné  $,-Kč /km, ceny bez DPH)

1.4. Programové  vybavení  informač ní ho systé mu se dodává ve stavu, jak je v okamž iku
podpisu smlouvy. Bude-li objednatel pož adovat jeho pravy, vyhrazuje si zhotovitel právo

změn termí nu plnění , p í padně změnu ceny. Objednatel prohlaš uje, ž e se seznámil
s funkcemi a vlastnostmi dodávané ho aplikač ní ho software v dostateč né  mí  e a nemá k nim

závaž ny* h p ipomí nek"

2. $plnění  dodávkv

2.1. Dí lo je splněno dodávkou jednotliv ch komponent dle 1.2., zahájení m provozu

v terminu dle 2.2 a uplynutí m zkuš ební ho provozu tak, aby proběhla alespoň jedna měsí č ní
uzávěrka, maximální  dé lka zkuš ební ho provozu je vš ak 30 dn od zahájení  provozu a t lmto

dnem je dí lo splněno.

2.2. Termí n zahájení  provozu dí la je č ervenec 2a17, minimálně 2 t dny od p evzetl
hardware a sí tě LAN" Zhotovitel se dostavi k p evzetí  hardware a sí tě LAN do 5 dnŮ od
pí sem né ho/ telefonické ho vyrozuměn í .
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2"3. lnstalace software bude provedena pouze na funkění m hardware a sí ti LAN, které

objednatel zhotoviteli p edá p ed zahájení m instalace. V p í padě zjiš těn ch nedostatk má

zhbtovitel právo odlož it instalaci do doby odstranění  těchto nedostatkť J. O zjiš těn ch

nedostatcí ch bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran.

2.4. p edání  dí la bude provedeno po uplynutí zkuš ební ho provozu v dé lce trvání  30 dn .

2.5. o p edání  dí la bude sepsán protokol potvrzen zástupci obou stran.

2.6. pokud objednatel neposkytne zhotoviteli souóinnost tak, aby p edmět smlouvy mohl

b t ádně p edán, zhotovitel splní  tí m, ž e zaš le objednateli oznámení  o provozuschopnosti a

p edání  dí la. V takové m p í padě e za datum p edání  považ uje datum uvedené  na tornto

oznámení . Nejmé ně po dobu, po kterou objednatel neposkytuje souč innost zhotoviteli p i

plnění  té to smlouvy, není  zhotovitel v prodlení  s plněnim. V p í padě neposkytnutí  souč innosti
ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn vyrič tovat objednateli náklady, které  mu

v souvislosti s takov m jednání m objednatele vznikly. Zhotovitel rovněž  vyfakturuje

objednateli ví cenáklady vzniklé  jeho stavebni, organizač ní  č i provozní  nep ipraveností .

3. Smluvní  cena

objednatel zaplatí  zhotoviteli za dí lo smluvní  cenu (dle zák.č ,52611990 Sb.) ve ln š i :

302CI0,_ Kč  +  DPH

3,2. Jednotlivé  polož ky té to ceny jsou uvedeny v p í loze té to smlouvy, která je potvrzena

oběma stranami 1viz Č 1.1 té to srnlouvy).

3.3. Pauš ální  cena za plnění  bodu ě.1.3" č iní  750,- Kč /měsí c { ceny bez DPH) a bude

fakturována od měsí ce, ve které m doš lo k zahájení  provozu dí la.

4. Fakturace

4.1^  Dí lo bude objednatelem proplaceno takto:

4.1_1, Celá č ástka (viz Č t. 3.1) bude Ť akturována po p edánf dí la a to se splatností  10 dní .

4.2. luž by { š kotení , autorsk dozor) a cestovné  budou uhrazeny po p edání  dí la a budou

fakturovány dle skuteč né  spot eby a pracovní ky objednatele potvrzen ,ch dodací ch listr}

zhotovitele,

4.3, Pauš ální  poplatek dle 3.3, ú č tuje zhotovitel objednateli fakturou vž dy na konci
p í sluš né ho kalendá ní ho měsí ce. Ostatni náklady budou fakturovány ihned po ukonČ ení
p í sluš né  akce,

4.4. Objednatel je povinen uhradit faktury v termlnech splatnosti na nich uveden ch, V
p í padě zpož děni platby se objednatel zavazuje ptatit ú rok z prodlení  ve v š i 0.0 %

fakturovanÉ  č ást} < y za kaž dy den prodlení . Zhotovitel je povinen doruč it objednateli fakturu

vž dy nejpozději do 10 dnť r p ed termí nem splatnosti fakturovanó č ástky na adresu uvedenou

v záhlaví té to smlauvy.

4.5. Uhrazení m platby sĚ rozurní  p ipsání  celé  fakturované  č ástky na uč et zhotovitele

uveden v záhlaví  té to smlouvy.
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4.6. p edmět smlouvy zť rstává do riplné ho zaplacení  objednatelem ma.ietkem zhotovitele

a ten má v p í padně neiaplacení  faktur (i zálohov ch) do 30 dnť r ode dne jejich sPlatnosti

| ravo x preiuseni provozu dodané ho so'ftware a pozastavení  služ eb, definovan ch v té to

smlouvě.

4.7. Nep edvidatelné  náklady a vyš e jejich rihrady budou pCI  projednání  a schválení

odpovědnliini zastupci objednatáe a ihotovitele p edmětem dodatku k té to smlouvě, kten

* r.,z" b ť  nahrazen dodací m listem zhotovitele, potvrzen m odpovědn m pracovní kem

objednatele.

. P epravní  diqpozicre_

,1. Dodávku p edmětu smlouvy na mí sto urč ení  a jeho instalaci zajistÍ  zhotovitel-

5.2. Mí sto urěení :  Jí delna Maleš ice, Poč ernická324164, Praha 10 - MaleŠ ice

5.3, pť í padnou změnu těchto dispozic je objednatel povinen oznámit zhotoviteli okamŽitě.

6. povinnosti obiednatele

6,1. objednatel urnož ní  zhotoviteli zí skat nutné  informace (nap. odkazem na zákony,

predpisy apod., p edání m vzor dokumentť r, sjednání m konzultací  PracovnÍ kY objednatele,

beznámenim s použ í vanl mi pracovní mi postupy pracovní kť r objednatele, aP.) tak, abY mohla

b t provedena analyza rbseňeho problé mu, a zajistí  p í stup na vš echna Pra oviŠ tě, j ichŽ se

piaie zhotovitele tyxe, pokud nebude mož no informace pož adované  zhotovitelem zí skat, "

i: ricnazi v ú vahu posunutí  p í sluš n ch termí nů  plnění .

6.2. objednatel sdělí  své  p ipomí nky k pí semně p edan m podkladŮrn jaké hokoliv druhu

do 10 onť r oo jejich doruč ení . V opač nám p í padě docházi k posunu virŠ e uveden ch termí nŮ

o poč et oni piobtení , pop . se p edpokládá, ž e objednatel nemá k p edlož en m materiál m

p ipomí nky.

"3. objednatel bude respektovat dohadnuté  termí ny pracovní ch schť rzek. V P Í Padě

nedodrž ení  někter ch termí nť r má zhotovitel právo uskuteČ nit schŮzku v náhradnÍ m termí nu s

p í padn m posunutí m data zahájení  provozu systé mu.

6.4, objednatel bude respektovat dohodnuté  č asové  termí ny a zajistí  pracovní kť rm

zhotovitele-p í stu|  do prostorů  k Brovádění  instalač ní ch prací  v ěase dle jejich PoŽadavkť t.

6.s. objednatel zajistí  spolupráci svl ch pracovní kť r na p í pravě dat (receptury,, inventury

atd,.) i pritomnost pracovní kť r na š koleni v p edem dohodnuté m termÍ nu. V P Í Padě

nedodrž ení  těchto terrní nť r š kolení , pop. nep ftomnosti pověi'en ch pracovní k na tomto

š kolení , má zhotovitel právo prové st š kolení  v náhradní m termí nu za r] hradu, PoP - odsunout

termí n zahájení  provozu dí la.

6,6, objednatel zajistil zhotoviteli vzdálen p í stup do systé mu tak,aby servisnÍ  zásahy

bylo mož nó provádět v co nejkratš í  době dle bodu 7,9, V p ipadě, Že tento P Í stuP nenl

funkč ní , prodluž uje se doba opravy o dobu, kdy tento stav trval.

7, povinnosti zhotovitele

7.1. Zhotovitel poskytne na p edmět smlouvy záruku po dobu 12 měsí cť t,

7.2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé  už ivatelski mi chybami, _uŽití m 
nevhodné ho

aplikač ní ho software jin cl dodavatelť r, závady vzniklé  prť rmYslovl m ruŠ ení m nebo

Slnna 4
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neodborn m zacházení m se sí t'ov m hardwarov rn vybavení m a také  na závady zpť tsobené

p í rodní mi vlivy nebo ž ivelnou pohromou.

7,3. Záruka se nevztahuje na závady zpť rsobené  neodbornou manipulací  a na za í zení  na

nichž  byl zjiš těn zásah jiné  osoby, než  pově ené ho odborné ho pracovní ka zhotovitele.

7.4, Zárué ní  doba se prodluž uje o dobu od odeslání  oprávněné  reklamase do p evzetí
opravené ho v robku. Pokud je reklamovanou vadou vy azen poč í tač  jako celek, prodluž uje

se záruka na cel poč í tač , j inak pouze na jeho vy azenou č ást"

7.5. Jestliž e objednatel prokazatelně nedodrž í  p edepsané  provozní  podmí nky

odpoví dají cí  obsahu té to smlouvy pop . technickl m specifikací m jednotliqich produktť i,

zhotovitel za p í padné  zhorš ení  vlastností  pop . poš kození  dí la neodpoví dá"

7.6. Servis bude prováděn v co nejkratš í ch lhů tách nejpozději vš ak do 24 hodin od

nahláš eni závady, v p í padě nefunkč nosti celé ho systé mu do 6 hodin a bude poskytován na

mí stě instalace dí la pop . pomoci dálkové  správy, p ič emž  cestovné  po záruce hradí

objednatel.

7.7. Zhotovitel dodá 1 sadu dokumentace k dodané mu aplikač ní mu programové mu

vybavení .

8. Nehmotná práva

8,1. Veš kerá p edaná dokumentace a programové  vybavení  je duš evní m majetkem jejich

autor pop . vlastntkť r a bez jejich souhlasu nesmí  b t kopí rována pop . odevzdávána dalš í m
subjekt m, ani použ ita j inak nď pro vlastní  pot ebu objednatele,

8.2. Objednatel si je vědom nutnosti ochrany autorsklich práv váž í cí ch se k zák]adní mu a
aplikač ní mu sottwarové rnu vybavení  a vzhledem k tuzemské mu dodavateli aplikač niho
software Alto Praha spol. s r,o. a zavazuje se tato práva respektovat.

8.3. Objednatel bere na vědoml, ž e programové  vybavení , které  je p edmětem té to

smlouvy, je autorsk m dí lem ve smyslu autorské ho zákona. Objednatel zajistí , ž e bude
použ í váno pouze pro jeho pot ebu a nebude ho dále š í  it nebo p evádět na j iné  subjekty bez
p edchozí ho pí semné ho souhlasu zhotovitele a zabezpeč í , aby k programové mu vybavení
nezí skal p í stup j in subjekt, Pokud objednatel svou č inností  nebo opomenutí m zpť rsobi, ž e
p í stup k programové mu vybavení  zí ská někdo j in , je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní
pokutu odpoví dají cí  ceně, za ní ž  mu zhotovitel p í sluš né  programové  vybavení  prodal.

9.D.uvěrné  formace

9.1. Pro uč ely té to smlouvy e za striktně obchodní  tajemství  ve smyslu ustanovení  504

zákona č " 89/2012 b. obč ansk zákoní k (dále jen ,,Obč ansk zákoní k'}  pokládají  veš keré
inŤ ormace, které  si č astní ci o své  č innosti i záměrech p ed podpisem té to smlouvy
ido budoucna vyrné ní  ve formě pí semné  č i rjstní  p í p. technick mi prost edky a v slovně
označ í  jako ,,dť tvěrné " (dále jen ,,Dť tvěrné  informace"). Dť tvěrn mi informacemi jsou veš kerá
data systé mu Food 00, ulož ená na serverech, které  objednatel použ í vá, ve keré  informace a
jaké koliv ú daje t kají cí  se č innosti, produktů , v robní ch postupť t, podnikatelsk ch plán a

záměrů , know_how, č etní ch a daňov ch skuteč ností , obchodní  a cgnové  strategie
objednatele, podmí nky táto smlouvy, a dále takové  informace, které  budou některou ze stran

v slovně jako dť rvěrné  a chráněné  vlastnicklim právem označ eny, Vš echny Dť rvěrné

informace zť rstávají  ve vlastnictví  strany, která je poskytuje druhé  straně.
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g,2. mluvní  strany se zavazují  zachovávat naprostou mlč enlivost o obsahu té to mlouvy

a její ch p í loh a o vš ech informací ch nebo skuteč nostech t kají cí ch se druhé  mluvní  strany,

o kten ch se dozví  v rámci spolupráce dle té to mlouvy, a to aniž  by bylo nutné  tyto informace

nebo skuteč nosti jako 
"d 

věrné " vž dy jednotlivě nebo v slovně označ ovat. Za dŮvé mé  jsou

rovněž  považ ovány veš keré  skuteč nosti obchodní , v robní  a technické  povahy souvisejí cí  s
č inností  č i podnikem.iedné  č i druhé  mluvní  strany.

9.3" mluvní  strany se zavaaují  nesdě| ovat takové to informace jaké koliv t etí  straně,
pokud k tomu není  p í sluš ná mluvní  strana povinna dle obecně závazn ch právní ch
p edpisů , a dále ani takové to inŤ ormace nezve ejňovat bez pí semné ho souhlasu druhé
Smluvní  strany do doby, než  budou takové  informace p í sluš nou oprávněnou Smluvní  stranou

zve ejněny nebo se stanou ve ejně znám mi. T etí  osobě lze dť rvěrné  informace nebo

skuteč nosti poskytnout pouze z d vodu, je* li to nezbytné  pro splnění  té to Smlouvy, a teprve
poté , co byla zavázána povinností  mlč enlivosti.

g.4. V p í padě pochybností , zda urč itá informace nebo skuteč nost je dŮvěrnou č i nikoliv,
pož ádá mluvní  strana druhou mluvní  stranu o vysvětlení  a do doby, než  obdrž í  vyjád ení ,

bude s p edmĚtnou informací  nebo skuteč ností  nakládat jako s d věrnou._ mluvní  strany té ž
odpoví dají  za poruš ení  té to povinnosti zachovávat mlč enlivost osobami, j imž  jakkoliv

umož nily k dť lvěrnlim nebo utajovanlfm informací m nebo skuteč nostem p í stup.

9.5. Zhotovitel se zavazuje, ž e pokud v souvislosti s realizací  té to smlouvy p i plněni

sv ch povinností  p rjdou její  pověrení  pracovní ci do styku s osobní mi a citliv mi ú daji ve

smyslu zákona č , 101/2000 b., uč iní  veš kerá opatení , krom zachování  povinnosti

mlč enlivosti dle odst,1. tohoto ólánku, aby nedoš lo kneoprávněné mu nebo nahodilé mu,'
p í stupu k těmto ridajů m, k jejich změně, znič ení  č i ztrátě, neoprávněn m p enosŮm, k jejich

j iné mu neoprávněné mu zpracování  jakož  i k jejich j iné mu zneuž ití - Zhotovitel nese plnou

odpovědnost za p í padné  poruš ení  té to povinnosti z jeho strany.

10. Jiná gjednáí _,í

10.1, Pro operativní  styk mezi zhotovitelem a objednatelem p izaji ť ování  plnění  závazkť r

vypllvají cí ch z té to smlouvy jsou urěeni:

,t0.1.1. Za zhotovitele:  ve věcech obchodní ch: Ladislav Beneš , tel:

ve věcech provozně-technick ch
10.1.2 Za objednatele:  Jaroslav Vrtiš ka, tel:  

l 1 .Zprisob_nah l3š ován í  poruch

Telefon { S.00_17.00hod.):  
Telefon (17,00-8,00hod., dny volna} :
e-mail:  
Pí semně: Alto Praha spol. r,o., Proutěná 12, Praha 4

primární  hláš ení  bude probí hat telefonicky, Pro potvrzení  č asu hláš ení je nutné  nahláš ení  té ž
pí semně (e-mail) s uvedení m jmé na osoby ob.iednatele, která závadu nahlásila a jmé na

osoby zhotovitele, která hláš ení  teleí onicky p ijala,

,l2. mluvni mkuty q náhradv š kod

1?.1. Za nesplnění  terrní nu dokgnč ení  a pedání  dí la podle té to smlouvy, prokazatelně

zaviněné  zhotovitelem, zaplatí  tento objednateli smluvní  pokutu ve v š i 1%  z nedokonč ené

č ásti dí la za kaž d den prodlení .
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1 3. Vš eobecná ustanovení

13,1. Tato smlouva nab vá ú č innosti dnem své ho podepsání  oběrna stranami.

13.2. mluvní  strany se zavazují  vž dy postupovat tak, aby neznevaž ovaly dobrě jmé no
druhé  strany. Tento závazek platí  i po skonč ení  platnosti té to smlouvy,

13.3. Obě strany se zavazu)i, ž e na základě té to smlouvy spolu uzav ou v p í padě pot eby
dodatky na up esnění  dodávky jednotliv ch č ástí  p edmětu smlouvy.

13,4. Objednatel podpisem té to smlouvy potvrzuje, ž e se on, pop , j í m pově ení  pracovní ci
v dostateč né m rozsahu seznámili s vlastnostmi a funkcemi aplikač ní ho software, kteryi je
p edmětem té to smlouvy.

13.5. mlouva zaniká buď po vzájemné  dohodě obou stran, nebo od ní  lze odstoupit
jednostranně, dojde-li k podstatné rnu poruš ení smluvní ch podmí nek, zejmé na:
13.5.1. Nedodá-li zhotovitel práce v dohodnuté  kvalitě nebo termí nu, ani po poskytnuté m
termí nu na opravu, nebo opozdí -li dokonč ení  prací  prokazatelně z vlastní  viny a bez souhlasu
objednatele o ví ce než  30 dn . V takové m p í padě je objednatel oprávněn pož adovat
kompenzaci, která bude specifikována v p í sluš né m dodatku a bude vyjad ovat prokazatelné
š kody vzniklé  objednateli"
13.5.2. Neumož ní -li objednatel zhotoviteli zí skat prokazatelně nutné  inŤ ormace pro splnění
dila. V takové m p í padě je zhotovitel oprávněn vy č tovat prokazatelné  náklady na dosud
provedené  práce bez p edávací ho protokolu. Zhotovitelje zároveň povinen p edat objednateli
fakturované  práce.

13.6. Pro poskytování  služ eb ve smyslu bodu 1.3. je tato smlouva uzav ena na dobu
neurč itou. V povědní  lh ta je 3 měsič ní  a zač í ná běž et první ho dne měsí ce následují cí ho po
doruóení  pí semné  v povědi které koliv ze smluvní ch stran,

13.7. Smlouvu lze platně mé nit a doplňovat pouze amostatnl mi pí semn mi dodatky,
podepsan mioprávněn mi zástupci obou smluvní ch stran,

13,8. Poktld není  v té to smlouvě stanov ns j inak, í dí  se právní  vztahy z ní  vypl vají cí
p í sluš n mi ustanovení mi obč anské ho zákoní ku.

13.9. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s tí m, ž e po podpisu obdrž í  kaž dá
strana po jednom,

13,10. Obě smluvní  strany potvrzují , ž e smlouva byla podepsána svobodně, váž ně a
srozumitelně, nikoli v tí sni, č i za nápadně nev hodn ch podmí nek pro některou ze smluvní ch
stran.

13.11. Nedí lnou souč ástí  té to smlouvy v okamž iku podepsání je 1 p í loha.

Text smlouvy potvrzují :

v praze oru,.."4.,} ,,.Ln V Praze dne:.

Za objednatele:

AUt

ffil'ť # j1;".'* g
ňič :  cza8ltso6t
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P í loha .'l:  pecifikace p edmětu smlouvy

Food600: pokladny, sklady, administrace

t]  Evidence nakoupené ho zbož í  je pomocí  modulu HL. KLAD.
t]  Ve skladové  ěásti 1 st edisko (odbyt). Pro kaž dé  z těchto st edisek je potňeba modul

p í ruč ní ho skladu MANAGER.
o Fro pot eby rič tování  hostť rm je nutni na kaž dé m odbytové m st edisku p í slu n '

poč et modulť r POKLADNA (1x).

n provoz vš ech v š e uvedenlich modulť rje podporován modulem CENAR.
ú  KREDIT: Evidence zákaznick ch slevov ch, věrnostnich karet s mož nosti libovolné

deŤ inice typu a vYš e slev, pop . bonusť r vznikajicí ch na základě spot eby už ivatele,

lze využ í t i pro bezhotovostní  platby (elektronická peněž enka)
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