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OBJEDNÁVKA: Scénář pro promo video k podpoře vědeckých talentů a vědy a výzkumu v Brně

Objednáváme scénář pro propagační video určené k podpoře vědeckých talentů a vědy a výzkumu v Brně
v návaznosti na stipendijní program statutárního města Brna „Brno Ph.D. Talent“. Video bude obsahovat PR
a propagaci statutárního města Brna jako centra vědy, výzkumu a inovací. Stopáž videa bude v délce cca 90
vteřin.

CENA CELKEM S DPH: 16 720,- Kč

TERMÍN PLNĚNÍ: 2. 3. 2022 do 7. 3. 2022

MÍSTO PLNĚNÍ: Brno

ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli. Fakturu je třeba
doručit nejpozději do 15. 4. 2022.

Originál faktury, prosím, zašlete na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje), na obálku uveďte
„Odbor strategického rozvoje a spolupráce MMB“.

S pozdravem

Přílohy: Návrh plnění

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
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Přílohy: Návrh plnění 

Pro propagační video určené k podpoře vědeckých talentů/vědy a výzkumu v Brně v návaznosti na stipendijní 
program statutárního města Brna „Brno Ph.D. Talent“ je nutné vytvořit scénář. Video bude obsahovat PR 
a propagaci statutárního města Brna jako centra vědy, výzkumu a inovací. Stopáž výsledného videa 
bude v délce cca 90 vteřin. 

Video bude cíleno na odbornou veřejnost a bude propagovat město Brno a soutěž Brno Ph.D. Talent, určenou 
studentům doktorského studia přírodovědných a technických oborů brněnských univerzit. Scénář k videu musí 
obsahovat poutavou a přehlednou formou zpracované téma podpory vědy a výzkumu a způsob, jakým jej 
prezentuje město Brno o programu Brno Ph.D. Talent. 

 

Celková výše odměny zahrnuje i odměnu autora/autorů díla za oprávnění objednatele užívat majetková práva 
k dílu vymezená v této smlouvě. 
 

Autorská práva a licenční ujednání: 
1. Zhotovitel odpovídá objednateli za právní bezvadnost každého jednotlivého díla zhotoveného 

ve smyslu této smlouvy. Právní bezvadností díla se rozumí: 
a) Zhotovitel vykonává veškerá práva k užití díla dle této smlouvy, dílo je původní a jeho užitím 

podle této smlouvy nebudou neoprávněně porušena autorská práva třetích osob. 
b) Užitím díla podle této smlouvy nebudou neoprávněně porušena ani jiná práva a oprávněné 

zájmy třetích osob, zejména právo na ochranu osobnosti fyzických osob a právo na ochranu 
dobré pověsti právnických osob. 

c) Veškeré případné finanční nároky třetích osob vyplývající z užití díla objednatelem, zejména 
nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob, byly 
ke dni převzetí díla autorem v plném rozsahu uspokojeny, je-li dodavatelem podobizen a 
obrazových snímků fyzických osob. 

d) Dílo podle této smlouvy do okamžiku jeho převzetí objednatelem nebylo veřejně užito a autor 
neudělil žádné osobě souhlas k jeho užití. 

2. Zhotoviteli náleží k dílu původní nebo odvozená majetková autorská práva a práva související s 
právem autorským. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní (pod)licenci pro všechny způsoby užití 
známé v době uzavření smlouvy, zejména pro vystavování, užití na propagačních a prezentačních 
materiálech a užití na internetových stránkách po celou dobu trvání majetkových práv, v neomezeném 
rozsahu a na území celého světa. 

3. Dnem ukončení jednotlivých děl nabývá objednatel oprávnění příslušnou část díla užívat a vykonávat 
k ní majetková práva. 

4. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci jakékoli třetí osobě. Objednatel není povinen licenci 
využít. 
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Důvodová zpráva 

 

Statutární město od roku 2009 spoluvytváří v Brně prostředí, které je příznivé pro investice s vysokou přidanou 
hodnotou a rozvoj výzkumu, vývoje a inovací. Podpora talentovaných studentů a mladých vědců a image 

města jako ideálního města pro vědeckou kariéru a pro život je dlouhodobou prioritou města.  
 

GNOMON je česká produkční společnost se sídlem v Brně. Vyvíjí a vyrábí hrané a dokumentární filmy, reklamy 
a videoklipy. Společnost GNOMON má specifickou znalost místního inovačního prostředí, kdy se dlouhodobě 
pohybují v místním prostředí a vytváří obsah se spojujícím prvkem – ukazují Brno jako chytré město a město 

inovací. Spolupracovali již např. na aktivitě Káznice LIVE, která vznikla na jaře roku 2020 jako reakce na 

koronavirovou krizi, která znemožnila řadě tvůrců a umělců přímý kontakt s jejich fanoušky. Ve spolupráci 
s Masarykovou univerzitou vytvořili animovaný film k příležitosti 100. výročí založení Masarykovy univerzity 

„100 let MUNI“. Spolupracují také s JIC, z.s.p.o., Národním divadlem Brno či Moravskou galerií Brno.   
 

U tvorby promo videa pro propagaci města Brna jako středoevropského centra vědy, výzkumu a inovací město 

Brno potřebuje mít relevantního partnera se specifickou znalostní místního prostředí a daného tématu. 

Společnost GNOMON disponuje specifickým know-how k vytvoření a tvorbě podobného videa, mají 
dosah na vhodnou cílovou skupinu, a proto byli vybráni jako vhodní partneři pro tuto aktivitu.  
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Protokol o předání a převzetí níže uvedeného díla 

 

Statutární město Brno,  
Dominikánské nám. 196/1,  
602 00 Brno 

IČO: 44992785,  
DIČ: CZ44992785 

(dále jen „přebírající“) 
a 

 

GNOMON Creative s.r.o. 

Sídlo: Štefánikova 38a, 612 00 Brno, Česká republika 

IČO: 09901531 

Za společnost jedná: MgA. Jan Hubáček, jednatel 
Tel.: +420 776 861 119 

E-mail: jan@gnomonfilm.com 

(dále jen „předávající“) 
 

Předmětem předání a převzetí je:  
 

Scénář pro propagační video určené k podpoře vědeckých talentů/vědy a výzkumu v Brně 
(dále jen dílo). 

 

Předávající předal dílo přebírajícímu v elektronické podobě obsahující: 1 scénář pro propagační video dle 
specifikace díla uvedené v objednávce ze dne 2. 3. 2022. 
 

Pří předání nebyly zjištěny vady a bylo potvrzeno, že dílo odpovídá obsahové a technické specifikaci uvedené 
v objednávce.  
 

Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po jednom.  
 

V Brně dne 7. 3. 2022      

 

Přebírající:      Předávající: 
 

 

……………………     ….……………………  

Bc. Jakub Rybář, DiS.     MgA. Jan Hubáček, jednatel 
 


