SMLOUVA O DÍLO
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
1. Smluvní strany
1.1. Vladimír Dvořák, IČO: 475 19 797, DIČ: CZ6812151082
bankovní spojení: 1992531123/0800 se sídlem: U Stadionu 70, Beroun 1, 266 01
(dále jen zhotovitel)

1.2. Jméno a příjmení:........................................................................

tel.:.......................................

E-mail:...............................................................................................................................................
Název školy, třídy:.............................................................................................................................
Adresa školy:.....................................................................................................................................
(dále jen objednatel)

2. Předmět smlouvy
2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na svou zodpovědnost k provedení těchto prací (dále
jen„dílo“) videozáznam z MATURITNÍHO PLESU konaný dne: ......................................
2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění činnosti dle
čl. 2.1. této smlouvy a provedené výsledky činnosti převzít.
2.3. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny dle čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel může pověřit
zhotovením díla podle čl. 2.1. jinou osobu. Pokud zhotovitel použije k provedení díla dle
čl. 2.1. jakékoliv věci, je jejich cena zahrnuta v ceně za provedení díla.

3. Cena a rozsah plnění
3.1. Cena plnění je stanovena ve výši dané přílohou této smlouvy.
Varianta: (správné zakroužkujte) A B C

4. Čas plnění a ostatní ujednání
4.1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou (den maturitního plesu): ….................................
4.2. Záloha byla stanovena na částku 1 500,-. V případě zrušení objednávky je záloha nevratná.
4.3. Zhotovitel je povinen Objednateli vrátit stanovenou zálohu nejpozději do tří dnů v případě
neprovedení sjednaných prací.
4.4. Místo provádění činnosti zadá objednavatel dle momentálních dispozic.
4.5. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4.6. Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel i zhotovitel každý
jedno vyhotovení.
4.7. Tato smlouva nezavazuje zhotovitele k vykonávání svých obchodních aktivit výhradně vůči
objednavateli.
4.8. Objednavatel poskytne zhotoviteli podklady a propustky na akce, které jsou předmětem smlouvy.
4.9. Platba proběhne hotově při převzetí hotové zakázky, nejpozději však 2 týdny po ukončení akce.

5. Podpisy smluvních stran

…………………………
zhotovitel

V ......................................... dne: .................................

…………………………
objednatel

6. Příloha

Videoukázky z maturitního plesu na www.dvorak-video.cz
Doručovací adresa: Nad Paloučkem 1738, Beroun-Město, 266 01, telefon: +420 603 700 725,
e-mail: dv@dvorak-video.cz, http://www.dvorak-video.cz, https://www.facebook.com/dvorakvideo
Stejně jako i veškeré ostatní zakázky jsou maturitní plesy zpracovány přesnou počítačovou technikou se zachováním
původní kvality obrazu. Záznam je pořízen jedním kameramanem s kamerou ve vysokém rozlišení FullHD, ale máte
možnost si k zakázce objednat i více kameramanů. Záznamu z maturitního plesu předchází natáčení ve vaší škole
(pouze varianty B, C), kde vás náš kameraman zachytí při simulovaném vyučování a zaznamená vnitřní i vnější
prostory školy (učebny, chodby, budovy školy atd.). V úvodu záznamu (var. B,C) je tedy je hudební klip právě z vaší
školy opatřený titulky– datum, název školy, třídy, maturitní ples a samozřejmě ústřední motiv maturitní pozvánky.
Dále následuje hudební klip (var. B,C) vytvořený z fotografií, které jste nashromáždili během uplynulých 4 či více let
studijního období. Oficiální část maturitního plesu je samozřejmě celá včetně předtančení, nástupu, šerpování,
proslovů, zlatého deště a tanečních sól. Po skončení oficiální části už následuje volná zábava. Z této části jsou vybrány
ty nejživější momenty a kameraman se soustředí především na »řádění« maturantů. Natáčení končíme o půlnoci, až
po té co proběhne půlnoční překvapení, které samozřejmě nemůže chybět. Celý videozáznam je zakončen sestřihem
(pouze varianty B,C) těch nejdůležitějších okamžiků celého večera a doplněn závěrečnými titulky se jmény maturantů a
třídního učitele. Záznam u variant B a C je dlouhý cca 90–120 minut, varianta A 60-80 minut, je v plastovém obalu (v
případě objednávky na DVD) s obrázkovým přebalem s motivy školy nebo společnou fotografií.

Obchodní podmínky pro natáčení maturitního plesu
Vyberte variantu:
varianta A (9 000 Kč)
v této ceně je zahrnuto:
•
•
•
•

záznam celého maturitního plesu až do půlnočního překvapení
předtančení, nástup, šerpování, zlatý déšť, sólo s rodiči a profesorským sborem, volná zábava, případně
půlnoční překvapení
střih záznamu, včetně úvodních titulků
videosoubor mp4 ve FullHD rozlišení 1920-1080, nebo 1 ks DVD
Ples si můžete objednat i na Blu-ray Discu za 300 Kč/ks, nebo na DVD za 100 Kč/ks.

varianta B (12 000 Kč)
v této ceně je zahrnuto:

•
•

natáčení ve škole - úvodní video k plesu (v ceně je cca 30 min. natáčení)
fotografie z výletů, školy atd. (cca 40-50 kusů)
záznam celého maturitního plesu od zahájení až do půlnočního překvapení
předtančení, nástup, šerpování, zlatý déšť, sólo s rodiči a profesorským sborem, volná zábava, půlnoční
překvapení
střih záznamu, včetně ozvučení a titulků
videosoubor mp4 ve FullHD rozlišení 1920-1080

•

DVD pro všechny studenty třídy za příplatek jen 1 000 Kč

•
•
•
•

Ples si můžete objednat i na Blu-ray Discu za 300 Kč/ks, nebo na DVD za 100 Kč/ks.
varianta C (14 000 Kč)
v této ceně je zahrnuto:

•
•
•

natáčení ve škole - úvodní video k plesu (v ceně je cca 30 min. natáčení)
fotografie z výletů, školy atd. (cca 40-50 kusů)
jedna statická kamera navíc
kameraman s vámi před plesem nacvičí šerpování, případně poradí s přípravami
záznam celého maturitního plesu od zahájení až do cca 0:30 hodin
předtančení, nástup, šerpování, zlatý déšť, sólo s rodiči a profesorským sborem, volná zábava, půlnoční
překvapení
střih záznamu, včetně ozvučení a titulků
zvuk přenášený dálkově přímo z hudební režie pultu zvukaře (pokud to podmínky umožňují)
videosoubor mp4 ve FullHD rozlišení 1920-1080

•

DVD pro všechny studenty třídy za příplatek jen 1 000 Kč

•

video po dobu 3 měsíců ke zhlédnutí na našich stránkách

•
•
•
•
•
•

Ples si můžete objednat i na Blu-ray Discu za 300 Kč/ks, nebo na DVD za 100 Kč/ks.

Příplatky

•
•
•
•
•
•
•
•

fotografie dětí 1000 Kč
natáčení mimo školu (nemocnice, dílny atd.) 1000 Kč
doprava 10 Kč/km
druhý kameraman 2 500 Kč
natáčení maturitního videoklipu 5 000 Kč
kamerový jeřáb - rameno 3,6 m, 7000 Kč (cena včetně obsluhy)
každá započatá hodina nad 0.30 hod. – 500 Kč
natáčení předmaturitního videoklipu 6 000 Kč (v ceně jsou až 4 hodiny natáčení, další za 1 000 Kč)

Co je nutné vědět pro zajištění videa z maturitního plesu:
rezervovat si termín (nejlépe 12 měsíců dopředu), podepsat objednávku a složit zálohu 1 500 Kč

Co je nutné si připravit
•
•
•
•
•
•
•

•

fotografie z výletů, školy, brigád, praktického vyučování atd. Nejlépe po 10 ks z každého ročníku, tak aby
celkový počet byl vždy minimálně 40 ks maximálně 50 ks. Dále společné fotografie ze všech ročníků, plus
jedna společná fotografie profesorského sboru. Minimální rozlišení fotografií musí být 1920:1080 pixelů
maturitní pozvánku na ples
časový scénář (program) maturitního plesu, včetně všech překvapení, předtančení atd. Scénář (program)
můžete dodat až v den maturitního plesu.
hudbou určenou k předtančení, nástupu, šerpování a půlnočnímu překvapení.
na e-mail: dv@dvorak-video.cz (do předmětu dejte datum vašeho plesu a název školy) poslat jmenný seznam
studentů a jméno tř. učitele nejlépe ve WordPadu.
v případě, že budete chtít zařadit fotografie dětí (za příplatek) musí být fotografie zezadu čitelně hůlkovým
písmem celým jménem podepsané. Fotografie musí být portrétové.
v den natáčení ve škole je potřeba zajistit tři třídy, ve kterých budeme moci natáčet (zjistit, zda jsou prázdné
a odemčené). Výběr tříd necháme na vás, vyberte ty nejhezčí, případně ty, ke kterým máte nějaký vztah (vaší
kmenovou třídu apod.). Natáčení v jednotlivých třídách trvá cca 5 minut. Celé natáčení je hotové zhruba za
40 minut.
Vstupenky pro kameramany, s místenkou nejlépe na hlavním sále, aby měli přehled o dění na sále.

V den natáčení ve škole, nebo nejpozději 10 dnů před plesem je nutné předat všechny potřebné materiály k
maturitnímu plesu (fotografie, maturitní pozvánku, hudbou určenou k předtančení, nástupu, šerpování a půlnočnímu
překvapení, jmenný seznam studentů - poslat e-mailem).

V případě, že tyto materiály nebudou předány nejpozději den před plesem, nebudou do videa zařazeny.
Celý záznam je hotov do 14 dnů a je potřeba si ho osobně vyzvednout do 5 dnů od oznámení a doplatit zbylou částku v
hotovosti. Případné reklamace je nutno oznámit do 14 dnů po převzetí zakázky. Po tuto dobu je záznam zálohován.
Využijte naší nabídku na fotografa pana Husníka s kterým spolupracujeme již více jak 12 let.
Výhodou je výborná spolupráce při maturitním plesu, kameraman a fotograf si navzájem nepřekáží.
Dotazy a objednávky posílejte na e-mail: foto.husnik@seznam.cz nebo na telefonu: 608 808 555
Ukázky fotografií na www.fotohusnik.cz

Zálohu ve výši 1 500 Kč převzal:

..............................................................

