část I. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí práva užití internetových
aplikací dodavatele iKuch, respektive sKuch (dále jen aplikace),
jsou-li tyto součástí smlouvy jako produkt smlouvy.
1.2. Dodavatel Alexo Staniševský - DATAX (dále jen dodavatel)
poskytuje odběrateli, uvedeném na líci této smlouvy v oddílu (dále
jen odběratel) právo užít aplikaci výhradně pro jeho účely a to po
dobu platnosti této smlouvy.
1.3. Odběratel a dodavatel se shodují, že aplikace jsou autorská díla
dle příslušných ustanovení autorského zákona v platném znění.

část II. Aplikace iKuch
2.1. Odběratel a dodavatel se shodují, že aplikace jsou autorská díla
v souladu s ustanoveními autorského zákona v platném znění.
Aplikace iKuch umožňuje strávníkům odběratele bez kontaktu
hospodářky, zadat požadavek na změnu stravy: odhlášení/
objednání / změna chodu (chce jiný chod - například č.2).
2.2. Využití software je plně na odběrateli, respektive na jeho
strávnících. Ti se do aplikace dostanou z libovolného počítače,
přihlášením k Internetu na zadanou WEB stránku, kde se
identifikují zadáním svého loginu a přihlašovacím heslem.
2.3. Rozsah stravy, kterou mohou strávníci měnit, je dán rozsahem
jídelníčku, který vytvořila hospodářka jídelny odběratele v software
Kuchyňka. Je-li tedy vytvořen jídelníček na celý měsíc dopředu,
mohou strávníci měnit svou objednávku na celý měsíc dopředu.
2.4. Rozsah změn je nastaven v software Kuchyňka : poslední možné
časy odhlášek a změn jednotlivých jídel (např. den před do 12.00)
/ individuální povolení co vše mohou (nemohou) strávníci měnit
(např. že ubytovaní mohou odhlašovat jen celý den najednou).
2.5. Sladění dat mezi software iKuch a Kuchyňka (stažení požadavků
na změny, jejich zpracování, promítnutí do plachet a odeslání
veškerých změn do iKuch) se provádí příslušnou funkcí v software
Kuchyňka. Je jen na pracovníkovi odběratele, obsluhujícího
software Kuchyňka, jak často tuto funkci spustí. Nutnost je jednou
denně. Pro jistotu včasného promítnutí změn je ale výhodnější
tuto funkci provést častěji. Pro obsluhu to nepředstavuje žádnou
zátěž, neboť pouze provede příslušnou volbu v nabídce a software
Kuchyňka provede zpracování automaticky.
2.6. Dodavatel zajišťuje provozuschopnost software a také správnost
funkcí zajišťujících komunikaci mezi software Kuchyňka a
internetovou aplikací iKuch tak, aby aplikace iKuch pracovala bez
výpadků s maximálně možně rychlou odezvou. Odběratel nicméně
bere na vědomí, že funkčnost software iKuch nezávisí plně na
dodavateli, neboť při jeho provozu jsou nutně využívány služby
třetích stran (poskytovatel internetového připojení, páteřní síť
Internetu, dostupnost a spolehlivost připojení), což jsou faktory,
které dodavatel nemůže ovlivnit.
2.7. Důvody, které mohou ovlivnit funkčnost software iKuch a které
dodavatel nemůže ovlivnit a tudíž za ně nemůže brát
zodpovědnost jsou : nefunkčnost cílového počítače na němž
pracovník odběratele provozuje software Kuchyňka / není-li
provedena komunikace s iKuch / porucha připojení mezi
počítačem odběratele a Internetem / nefunkčnost Internetu.
2.8. V souladu s body 2.6. a 2.7. pak odběratel bere na vědomí, že
dodavatel nemůže garantovat 100% jistotu provedení odhlášky.
Stačí kupříkladu situace, při níž si sice strávník v internetové
aplikaci iKuch včas (podle daných podmínek do limitního termínu)
zadá požadavek na odhlášku stravy, ale z důvodů například
technických potíží počítače odběratele (hospodářky) se nepodaří
včas (do zadaného časového limitu) tuto informaci o požadované
odhlášce promítnout do dat (plachta) v software Kuchyňka.
2.9. V souladu s bodem 2.8. jsou dodavatel s odběratelem zajedno, že
internetová aplikace iKuch slouží k zaznamenání požadavku
strávníka na provedení změny stravy. Vlastní odhlášení,
objednání, či změna stravy nastává až poté, co se zdaří
komunikace v software Kuchyňka a požadavky strávníka jsou
promítnuty do plachty. Požadavky totiž mohou být v software
Kuchyňka z dobrých důvodů odmítnuty: po termínu / existuje
novější požadavek vzešlý např. z terminálu / nízký kredit a jiné.
2.10.Proto je v iKuch zabudován „Zpětný informační systém“, který
odesílá strávníkům potvrzení o skutečném provedení změny ve
formě elektronické zprávy na e-mail adresu, kterou může zadat
obsluha software Kuchyňka k jednotlivým strávníkům, respektive
si jí zadají strávníci sami v internetové aplikaci iKuch.
2.11.Informační systém může použít i obsluha software Kuchyňka pro
odeslání hromadné zprávy všem (vybraným) strávníkům
(například, že z důvodu technické havárie se mimořádně nevaří).
2.12.Aplikace iKuch obsahuje i systém „Nástěnka“, na kterou obsluha
software Kuchyňka může vyvěšovat upozornění strávníkům, kteří
si takovou informaci mohou prohlédnout při svém přihlášení.

část III. Aplikace sKuch
3.1.

Strávníci odběratele mohou požádat o změnu stravy pomocí
strukturované SMS na zadaném telefonním čísle.
3.2. Je-li požadavek správně zadán (i na více dní, či jídel) je
automaticky zpracován aplikací sKuch na počítačích dodavatele a
předán do systému iKuch, kde se s ním pracuje stejně, jako
s požadavkem zadaným strávníkem přímo na Internetu.

část IV. Závazky dodavatele
4.1. Dodavatel zřídí do 3 dnů od popisu smlouvy odběrateli ve své
internetové aplikaci uživatelský účet, opravňující a umožňující
odběrateli aplikaci iKuch využívat.
4.2. Dodavatel v datech odběratele pro software Kuchyňka provede
všechna potřebná nastavení pro zdárnou komunikaci mezi
software Kuchyňka a internetovou aplikací iKuch.
4.3. Dodavatel, bude-li o to ze strany odběratele zájem, proškolí jeho
pracovníky k obsluze aplikace iKuch, respektive funkcí software
Kuchyňka souvisejících s aplikací iKuch. Při školení v prostorách
dodavatele je jednodenní školení zdarma, na pracovišti odběratele
bude odběrateli účtován poplatek 1200,- Kč za den a lektora a
také mu budou účtovány cestovní náklady ve výši 7 Kč / km.
4.4. Dodavatel poskytne odběrateli příručku popisující funkce aplikace.
4.5. Servis a poradenství k software iKuch poskytuje dodavatel
odběrateli v rámci této smlouvy bezplatně.
4.5.1 Telefonicky na číslech: Ing. Jiří Pazderník 284818187 /
Ing.Alexo Staniševský - 284810181 / záznamník 284818186.
4.5.2 Písemně na adrese: DATAX, P.O.BOX 8, 18021 Praha 8.
4.5.3 Internet konzultace na e-mail: datax@datax.cz.
4.5.4 Osobní konzultace na pracovišti dodavatele v Praze na
adrese : U Balabenky 6, Praha 8-Libeň – Palmovka.
4.6.

Dodavatel má právo kontrolovat dodržování smluvních podmínek.

část V. Závazky odběratele
5.1. Odběratel nesmí do software provádět žádné zásahy, zpětně jej
dekódovat, obchodovat s ním, poskytovat třetí osobě, užívat jej
nad rámec této smlouvy, ani jinak poškozovat autorská práva na
software daná příslušnými ustanoveními autorského zákona a
navazujících zákonných norem v platném znění.
5.2. Odběratel je povinen umožnit dodavateli kontrolu dodržování
smluvních podmínek. Při jejich nedodržení může dodavatel
uplatnit na odběrateli finanční náhradu za způsobené škody a
ztráty.

část VI. Termíny, cenová a platební ustanovení
6.1. Platnost smlouvy začíná jejím podpisem na dobu neurčitou.
6.2. Ukončení smlouvy lze provést písemně po dohodě obou stran.
Nebo jednostranně, písemným oznámením protistraně. Vypovídáli smlouvu dodavatel, je výpovědní lhůta šest měsíců. Vypovídá-li
smlouvu odběratel, je výpovědní lhůta tři měsíce. Výpovědní lhůta
se počítá od 1. dne následujícího měsíce, ve kterém bylo
vypovězení smlouvy protistraně oznámeno (podací razítko pošty).
6.3. Všechny uvedené ceny jsou ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. ceny
smluvní a jsou základem pro DPH. Smluvní cena, na kterou se
uzavírá tato smlouva, se odvíjí od počtu strávníků, které jsou pro
odběratele v daném měsíci na iKuch evidováni.
6.4. Pro aplikaci iKuch je cena do 400 strávníků 300,- Kč za měsíc. Za
každých dalších započatých 100 strávníků se cena navyšuje o
50,- za měsíc.
6.5. Pro aplikaci sKuch je cena do 400 strávníků 500,- Kč za měsíc.
Za každých dalších započatých 100 strávníků se cena navyšuje o
50,- za měsíc.
6.6. Dodavatel si vymezuje právo případně navýšit smluvní cenu
uvedenou v bodech 6.4. a 6.5. této smlouvy v následujících letech
mírou meziroční inflace.
6.7. Dodavatel fakturuje odběrateli v pololetních časových etapách,
tedy na 6 měsíců dopředu. Fakturovaná částka je tedy 6x dle
bodů 6.4. a 6.5. této smlouvy. Při další fakturaci dodavatel
zohlední skutečné počty evidovaných strávníků v minulých
měsících.
6.8. 1. fakturu vystaví dodavatel 1.11.2009 na měsíce 11. a 12. roku
2009 a 1.- 3. roku 2010. Termín splatnosti faktur činí 10 dnů.
6.9. Odběratel může fakturu vrátit, obsahuje-li nesprávné či neúplné
údaje, jinak je v prodlení s placením správné fakturované částky.
6.10. V případě prodlení placení faktur se obě strany dohodly, že
dodavatel bude odběrateli účtovat úrok z prodlení dle § 369
obchodního zákoníku.

