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NAŠE Č. J.:  MMB/0232183/2020 Mgr. Pavel Gabzdyl 

Sedláčkova 26 

628 00 Brno 

 

IČO: 04288629 
 

SPIS. ZN.:  
  
VYŘIZUJE:  
TELEFON:  
E-MAIL:  
ID DATOVÉ SCHRÁNKY:  
   
DATUM: 8.6.2020  
POČET LISTŮ: 01 

 

 

OBJEDNÁVKA: Objednávka focení sportovců na sportovištích 
 

 

Na základě Vaší nabídky závazně objednáváme: 

 

Focení v rámci kampaně, a to ve dnech: 

 9. června 2020  
 10. června 2020 

Místo:  
 Sportovní park Vodova 

 Sportovní park Brno 

 Koupaliště Riviéra 

 Dopravní hřiště Riviéra 

  

Počet stanovišť:  cca 10 

Očekávaný výstup:  4 fotky (statické | v pohybu) z každého stanoviště 

 

Jedná se o fotografie v exteriéru, tzn.: při nepřízni počasí bude focení přesunuto na vhodnější termín. Vše 
však bude nafoceno nejpozději do 30.6. 
 

Sportovce, vstupy do lokací – zajistí zadavatel. 
 

Fotografie budou následně využity na podporu otevřených sportovišť, v rámci dětské hry, tištěných materiálů 
a v on-line podpoře.  
 

Fotografie zašlete elektronicky na novackova.marie@brno.cz spolu s písemným prohlášením o poskytnutí 
nevýhradních práv k užití fotografií uvedených v příloze tohoto souhlasu.  
 

CENA CELKEM:   12.000,00 Kč (dodavatel není plátce DPH) 
TERMÍN DODÁNÍ:   nejpozději do 23.06.2020 

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 
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doručit nejpozději do dvou měsíců po realizaci zakázky na adresu statutárního 
města Brna (viz fakturační údaje) – na obálku uveďte „Kancelář marketingu a 
cestovního ruchu 

 

S pozdravem 

 

 
 
 
 
 
Ing. Markéta Soukupová, MBA        
vedoucí Kanceláře marketingu a cestovního ruchu 

 

 

 

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

CZ44992785 
  
 

 

 
 

 

 
 

 

 


