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NAŠE Č. J.:  MMB/0209358/2020 Mgr. Pavel Gabzdyl 

Sedláčkova 26 

628 00 Brno 

 

IČO: 04288629 
 

SPIS. ZN.:  
  
VYŘIZUJE:  
TELEFON:  
E-MAIL:  
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn 
   
DATUM: 27.05.2020  
POČET LISTŮ: 01 

 

 

OBJEDNÁVKA: Objednávka fotografií města Brna 
 

 

Na základě Vaší nabídky závazně objednáváme  
 

A) 4 ks fotografií města Brna, viz seznam příloha 1, ve vysokém rozlišení: rozšířená licence, 

neomezená možnost použití snímků pro tiskoviny, velkoplošné tisky, reklamní materiály apod. 
velikost snímků nad 2000 px, 300 dpi, formát TIFF vč. popisků ČJ/AJ, cena 3.600,00 Kč/ks. 

 

B) Layout fotobrožury s brněnskými fotografiemi dle zadání, formát 210 x 217 mm, 32 stran, dodání 
sazby brožury v otevřených datech, cena 3.600,00 Kč. 

 

Fotografie a layout brožury prosím zašlete elektronicky na …….. spolu s písemným prohlášením o 
poskytnutí nevýhradních práv k užití fotografií uvedených v příloze tohoto souhlasu.  
 

CENA CELKEM:   18.000,00 Kč (dodavatel není plátce DPH) 
TERMÍN DODÁNÍ:   do 30.05.2020 

DODÁNÍ:   v elektronické podobě, viz výše 

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 dvou měsíců od podání přihlášky, nejpozději však do 10. 12. 
2020 na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje) – na obálku uveďte 
„Kancelář marketingu a cestovního ruchu“ 

 

S pozdravem 

 

 

 
 
Mgr. Bc. Jakub Geisler      
pověřený řízením dočasně neobsazené funkce    
vedoucí/ho Kanceláře marketingu a cestovního ruchu 

 
FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785, DIČ: 
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CZ44992785 
  
 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Seznam poskytovaných fotografií / brožura 
 

Den a noc I  / Den a noc II 
 

          
 

Koloběžka      Altán 
 

    
 

 

Brožura 

 

 


