
Plzeň 2015, zapsaný ústav     www.depo2015.cz 
Presslova 2992/14 www.kdpeklo.cz   
301 00 Plzeň     www.plzen2015.cz  
IČ: 29109124     DIČ: CZ29109124  

 

 

 

Objednávka číslo 

03/2020/038 

Datum vystavení 

12.05.2020 

Kontaktní osoba 

xxxxxxxxxxx 

Tel.: xxxxxxxxxxxx 

Email: xxxx@depo2015.cz

 

 

Dodavatel 

Studio zamlklých mužů s.r.o. 
Lobezská 9 
326 00 Plzeň 

 

IČO: 07002149 

DIČ: CZ07002149 

 

Pro interní účely objednavatele: 

Vypracoval: Xxxxxxxxxxx Datum:  12. 5. 2020 Podpis: ………………………… 

Manažer střediska: Xxxxxxxxxxxx Datum: 12. 5. 2020 Podpis: ………………………… 

Finanční manažer: xxxxxxxxxxxx Datum: 15. 5. 2020 Podpis: …………………………. 

Středisko: 02 – DEPO Podstředisko: 
 

 

 

 

Objednáváme u Vás: 

 

Výrobu audiovizuálního díla (dále jako „AVD“) – dokumentu o historii a současném využití areálu 
DEPO2015, který bude složen z min. 7 na sebe vzájemně navazujících krátkých videí (dále jako „krátká 
videa“) zachycujících předem vytipovaná místa v DEPO2015. 
 
Specifikace AVD: 
 

- režie: Jiří Kunc/Roman Pekař 
- plánovaná stopáž každého z krátkých videí: 1-3 minuty 
- výrobní technologie: FHD 1080p 
- digitální formát: Master file PRORES; pro použití v prostředí internetu .MP4 (H264) 

 
Dále dle nabídky předložené dodavatelem, která tvoří přílohu č. 1 této objednávky. 
 
Dodavatel se zavazuje na základě objednatelem schváleného bodového scénáře vyrobit a dodat 
objednateli tyto materiály: 
 

- zvukově obrazový záznam definitivní verze AVD v požadovaném digitálním formátu na nosiči 
USB Flash disc 

- dle charakteru jednotlivých dílů bude vybrána vhodná doplňková hudba z hudebního serveru 
audiojungle s potvrzením o legálnosti použití 
 

Mezní termín pro předání materiálů: 30. 6. 2020 
 
Objednateli náleží bez omezení práva výrobce zvukově obrazového záznamu; objednatel je takto 
oprávněn bez omezení užít AVD jakýmkoli známými způsoby, které povaha AVD připouští, a to bez 
časového, množstevního a teritoriálního omezení a k jakémukoli účelu. 
 
Vlastnické právo ke zvukově obrazovým nebo zvukovým materiálům, na nichž bude AVD předáno 
objednateli, přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí. 
 

Smluvní cena činí 85.600,- Kč + 21 % DPH. Nárok na úhradu díla vzniká po řádném předání díla na 

základě faktury – daňového dokladu vystaveného dodavatelem.  

http://www.depo2015.cz/
http://www.kdpeklo.cz/
http://www.plzen2015.cz/
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Faktury zasílejte na fakturace@plzen2015.cz. Splatnost vystavené faktury činí 14 dní od doručení 

faktury na uvedenou adresu. 

 
Objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Objednatel zajistí uveřejnění této 

smlouvy v souladu s citovaným zákonem. Dodavatel označuje obsah své nabídky za obchodní tajemství, tato část objednávky 

tedy nebude zveřejněna. Anonymizovány budou též osobní údaje obsažené v objednávce. 

 

S pozdravem, 

 

 

 

Ing. Jiří Suchánek 

ředitel Plzeň 2015, z.ú.
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