
    
 

    
 
 
Pavel Schneider 
 Koterovská 130 

   326 00 Plzeň     
   

           

 

V Plzni, 24. 3. 2021 

 

Věc: Objednávka 

Objednáváme u Vás tvorbu krátkých oborových video medailonků (viz. Příloha č. 1), které 

budou využity v souvislosti s projektem Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II, reg. č.: 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016623. 

Videa budou kombinovat natočené materiály s grafickou identitou projektu, sdělení bude 

tvořeno animačním textem, bez obsahu mluveného slova.  

Medailonek bude obsahovat představení inovace, čím je zajímavá, v čem je její přínos, kdo za 

ní stojí a jaké má využití v budoucnosti. 

Počet: 20 videí/á 6.000 Kč 

Cena obsahuje:  

• postprodukce: 0,5 dne  

• hudba: Hudební banka  

• zvuková postprodukce: finální mastering  

• ostatní: animační prvky, exporty  

• Formáty MXF a MP4 (ve verzích 20mbps, 10mbps, 6mbps). 

• Jazykové mutace: česky  

 

Cena je stanovena jako smluvní a vychází z odhadnutých časových a technických nároků 

potřebných pro zpracování zakázky a činí 120 000,- Kč (+ DPH v zákonné výši). 

 

Termín dodání: do 31. května 2021  
 

 

 

 



    
 

 

 

Vzhledem k rozsahu zakázky bude prováděna dílčí fakturace na základě předávacího 

protokolu následovně: 

 
Dílčí plnění  Datum Cena bez DPH  

Zálohová faktura 15. 4. 2021 60.000,- Kč (+DPH 

v zákonné výši) 

Konečná faktura 31.5. 2021 60.000,- Kč (+DPH 

v zákonné výši) 

   

 

Odpovědnou osobou za objednávku je Michaela Jirovcová, tel.: 602 208 416. 

Údaje pro fakturaci:  

Fakturace na základě objednávky pro realizaci v projektu „Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II“ 

s registračním číslem CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016623.“ 

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. 
Riegrova 1, 301 11 Plzeň 
IČ: 25245091 
DIČ: CZ25245091 
 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednávku k 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednavatel. 

 

S pozdravem  

 

Ing. Filip Uhlík,  

ředitel Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. 

 

 

 

 



    
 

 

 

Příloha č. 1 

Seznam videí k tvorbě 

1. VIDEO MEDAILONY INOVACE PK - NOVÉ MATERIÁLY 

• FAV/NTIS Chytrá okna 

• VZÚ - Žárové nástřiky 

• Comtes – DEWEMAT – vývoj technologií, materiálový výzkum 

• FST/RTI - 3D tisk z kovu 

 

2. VIDEO MEDAILONY INOVACE PK - INTELIGENTNÍ VÝROBNÍ SYSTÉMY 

• NTC ZČU - Termovize 

• KONTRON – medicínský počítač pro plicní ventilaci 

• AIMTEC – automatizace řídících systémů a dvojče továrny 

• ZAT – SANDRA, řídící systém 

• MCAT/PRAZDROJ – samoobslužné výčepní zařízení 

 

3. VIDEO MEDAILONY INOVACE PK - CHYTRÁ MOBILITA 

• FEL/RICE – bezdrátový přenos energie 

• OMEXOM – Smart City polygon, nový způsob řízení infrastruktury 

• ZF Engineering 

 

4. VIDEO MEDAILONY INOVACE PK - BIOMEDICÍNA A TECHNIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ 

• NTC – prevence poranění při sportu / v dopravě 

• FEL RICE – software pro léčbu jater (návaznost na LF nebo FN Plzeň) 

• LF UK – antibiotická rezistence 

• LF UK – testování nanomateriálů pro zpevnění spojení při operacích trávicího traktu 

• LF UK – výzkum prevence virových infekcí po transplantaci ledviny 



    
 

 

 

 

5. VIDEO MEDAILONY INOVACE PK - OSTATNÍ 

• Drony – využití pro IZS 

VIDEO MEDAILONY INOVACE PK – (k dotočení podle aktuálních možností natáčení 

v souvislosti s pandemickými opatřeními. Případně nahradit jiným tématem po dohodě se 

zadavatelem. S tím souvisí i případné posunutí termínu odevzdání tohoto videa.) 

• ZČU/SpeechTech – konzervace hlasu 

 


