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NAŠE Č. J.: MMB/0362599/2020  

REEV s.r.o. 

Roubalova 469/19 

602 00 Brno 

SPIS. ZN.:  
VYŘIZUJE:  
TELEFON:  
E-MAIL:  
DATUM: 31.8.2020 IČ: 25543423  

POČET LISTŮ: 1   

OBJEDNÁVKA: Zajištění textů pro nové webové stránky o bydlení 
 

Objednáváme na základě vaší nabídky textové služby týkající se městských projektů, hlavně tvorba 

textového obsahu, v rozsahu schváleném zadavatelem. Hlavním bodem jsou texty pro nové webové stránky 

k bytové problematice ve městě a textové materiály ke stejnému tématu. Požaduje se nastudování a 

seznámení s problematikou a minimálně dvě setkání se zadavatelem k ujasnění specifikace informací a 

cílové skupiny, které jsou výstupy určeny. 

 

Požadované parametry textových prací: 

Zajištění textových zpracování, tvorby a úprav klíčových textů dle konkrétní potřeby zadavatele.  

 

Nejčastěji se bude jednat o následující adaptace: 

 psaní / textové úpravy marketingových textů (web, tiskoviny, bannery, CLV, roll-up atd.), 

 příprava kreativních, poutavých textů pro komunikaci a propagaci projektů města, 

 zajištění jazykových korektur a dodání zadaného textu schváleného po korekturách, 

 termín dodání kreativních, poutavých textů max. do 5 pracovních dní od zadání, 

 termín dodání korekturu textových prací max. do 3 pracovních dní od zadání. 

 

Cena v Kč/ 1 hodina bez DPH - textové práce, kreativní text / korektury – 900,- Kč 

Cena v Kč / 1 hodina bez DPH – jazykové korektury – 450,- Kč 

 

Odměna bude REEV s.r.o. účtována vždy po řádném a úplném ukončení realizaci dílčího plnění dle 

objednávky, a to ve výši odpovídající rozsahu poskytnutých Služeb. REEV s.r.o., je oprávněna vystavit 

fakturu na úhradu odměny vždy po odsouhlasení Soupisu služeb Objednatelem dle skutečného plnění. 

 

Celková cena dle této objednávky nepřekročí částku 50.000,- Kč bez DPH.  
 

CENA BEZ DPH:   50.000,- Kč  

DPH (21%):    10.500,- Kč 

CENA CELKEM S DPH:  60.500,- Kč 

TERMÍN PLNĚNÍ:   do prosince 2020 
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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. Faktury je třeba 
doručit nejpozději do 10. 12. 2020. 

 
Originál faktury, prosím, zašlete 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 

 


