
 
 
 

 
V Praze dne 26. února 2015 

 
 

Dodatečná informace č. 11 – 14 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek 
 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
 

„VideoCLIL“ 
 

Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 
zákona č. 137/2006  Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), mimo režim tohoto 

zákona a v souladu s Příručkou pro příjemce OP VK, verze 8,  
platnou od 1. 1. 2014 

 
Zadavatel www.scio.cz, s.r.o., IČO: 27156125, sídlo: Pobřežní 34, 186 00, Praha 8, 
prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících 
se shora uvedené veřejné zakázky poskytuje následující dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky a tyto zadávací podmínky 
upřesňuje.  
 
Žádost o dodatečnou informaci: 
 
Původní znění rádoby scénářů jste opustili a nahradili jste je pouze náměty, kdy budete 
schopni dle těchto námětů napsat profesionální scénáře? Ptáme se tedy, kdo vypracuje 
scénáře ve formě zcela obvyklé pro hraná dílka - to jest v levé části scénáře je obraz a v 
pravé části scénáře je zvuk - dialogy? Vypracuje je tedy zadavatel nebo dodavatel? 
 
Dodatečná informace č. 11 
 
Scénáře ve formě popsané tazatelem, zadavatel nevypracuje. Půjde o natočení 
hodiny/lekce rodilého mluvčího s dětmi ve škole podle připravených osnov hodin (viz 
zadávací dokumentace). Zadavatel má připraveny dialogy pro rodilé mluvčí (tj. texty 
dialogů), které budou předány dodavateli bezprostředně po podpisu smlouvy. Způsob 
umělecké realizace dialogů v rámci zadané osnovy je ponechán na dodavateli. 
 
Žádost o dodatečnou informaci: 
 
Do kdy budou relevantní scénáře (obraz v levé části a zvuk-dialogy v pravé části), dle 
kterých bude dílo realizováno vypracovány? 
 
Dodatečná informace č. 12 
 



 
 
 
Scénáře ve formě, popsané tazatelem, zadavatel zpracovávat nebude. Dialogy budou 
předány dodavateli bezprostředně po podpisu smlouvy. 
 
Žádost o dodatečnou informaci: 

V požadovaném štábu máte vyjmenovány pouze: režisér, kameraman, zvukař. Nemáte 
zde vyjmenovanou pozici "produkční". Právě funkce "produkční" u hraných filmů či videí 
zabezpečuje veškeré natáčení (povolení, prostředí, herce, doprovodná foto či rekvizity 
a následně postprodukční práce. Dále zabezpečuje veškerý kontakt mezi zhotovitelem 
a zadavatelem. Proto se ptáme: 

1. Kdo po produkční stránce zabezpečí všechna prostředí a povolení k natáčení? 
Zadavatel či dodavatel?  

2. Kdo zabezpečí všechny protagonisty (mluvčí, např. učitele, děti?) Zadavatel či 
dodavatel?  

3. Kdo zabezpečí doprovodné fotografie včetně autorských práv? Zadavatel či dodavatel?  

4. Kdy budou všechny tyto fotografie k dispozici? V případě, že veškeré foto včetně 
autorských práv zabezpečí zadavatel, otázka zní: Kdy budou všechna foto k dispozici 
zhotoviteli?  

5. Budou fotografie v dostatečném rozlišení 300 DPI? Jen pro vaši informaci. Například 
u námětu č. 5 je počet foto kolem 50-ti kusů a celkově se jedná o 350 až 400 kusů 
fotografií na kompletní zhotovení díla.  

6. Kdo zabezpečí vyjmenované rekvizity (manásek... atd)? 
 
Dodatečná informace č. 13 
 
Ad 1/ Všechna prostředí a povolení k natáčení zabezpečí zadavatel, jak je uvedeno 
v zadávacích podmínkách. 
 
Ad 2/ Všechny protagonisty (mluvčí, např. učitele, děti) zajistí zadavatel, jak je uvedeno 
v zadávacích podmínkách. 
 
Ad 3/ Doprovodné fotografie včetně autorských práv zajistí zadavatel, jak je uvedeno 
v zadávacích podmínkách. 
 
Ad 4/ Zhotovitel obdrží veškeré fotografie bezprostředně po podpisu smlouvy. 
 
Ad 5/ Všechny fotografie budou v dostatečném rozlišení. 
 



 
 
 
Ad 6/ Vyjmenované rekvizity zajistí zadavatel, jak je uvedeno v zadávacích podmínkách. 

Žádost o dodatečnou informaci: 

Budeme moci natáčet hrané scény vámi zabezpečené i mimo běžné pracovní dny? Tj. 
soboty a neděle?  

Dodatečná informace č. 14 

Ano, zadavatel zajistí podmínky pro natáčení i mimo běžné pracovní dny. 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________  
www.scio.cz, s.r.o  
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát 
na základě plné moci 
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