
Statutární město Brno 

Magistrát města Brna 

Kancelář marketingu a cestovního ruchu 

 

 

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Kancelář marketingu a cestovního ruchu 

Husova 3 | 601 67  Brno | www.brno.cz 

1 

NAŠE Č. J.:  MMB/0377256/2022 Czech–American TV Herald 

4722 SE 17th Ave, No. 100001 

Cape Coral 

Florida 33910 

USA 

  
  
VYŘIZUJE:  
TELEFON:  
E-MAIL:  
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn 
  
DATUM: 18. 07. 2022  
POČET LISTŮ: 02  
   
   

OBJEDNÁVKA: Prezentace města Brna na webu Czech-American TV 

 

Na základě vaší nabídky závazně objednáváme prezentaci města Brna na webu Czech-American TV 

(catvusa.com), plnění bude zahrnovat: 

Zařazení prezentace města Brna na home page v rámci sekce „Partner´s stories“. 

Vytvoření prezentační stránky zaměřené pouze na město Brno, zařazení textů v angličtině a fotografií o Brně, 

2 půlhodinové pořady s videodokumenty o Brně (technické zapracování do webové stránky, technické výdaje 

spojené se streamingem pořadů o Brně na internetu). 

Propagace loga/znaku města na webu. 

Organizační a technické zajištění projektu. 

Texty, fotografie a logo dodá objednatel.  

 

Termín plnění: 25. 7. 2022 – 30. 6. 2023 

 
CENA celkem: 30 900,- Kč 

Cena se dodaňuje na území ČR 

 

 

 

 

ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury). Faktura nebude zálohová, 

ale konečná. V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných 

náležitostí uvedených v této objednávce může být faktura vrácena.  
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UPOZORNĚNÍ: Statutární město Brno požaduje doručení faktury včetně příloh primárně do datové 

schránky (ID: a7kbrrn). Nemá-li smluvní strana datovou schránku, zašle fakturu na 

e-mail: KMCR-FAKTURY@brno.cz. Obojí platí v případě, že ekonomický systém 

smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, 

např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF. Pokud nelze takto postupovat, 

smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na adresu: Statutární město Brno, 

Kancelář marketingu a cestovního ruchu, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno. 
 

 

S pozdravem 

 
 
Mgr. Bc. Jakub Geisler 

vedoucí Kanceláře marketingu a cestovního ruchu 

 

 

 

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 
 


