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Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění 

Živý stream 
- kompletní zajištění živého streamu akcí v rozlišení 1920 x 1080; 
- schopnost se dopravit v požadovaných termínech na technické obhlídky a plánování projektů 

(lokace místa); 
- součástí zakázky může být i následná postprodukce a export finálního videa v níže uvedených 

formátech: 
o finální záznam události bude potřeba poslat zejména ve formátu pro upload na 

YouTube: 1920 x 1080, kodek H264 MP4,  
o nebo ve formátu pro upload na FB: 1280 x 720, kodek H264 MP4, 
o případně v jiných formátech, specifikovaných zadavatelem; datový tok minimálně 15 

Mbit/s; 
- postprodukce může obsahovat nasazení nově vymíchaného audio mixu, úpravy ve střihové 

skladbě nebo doplnění grafických prvků (grafické prvky zajistí zadavatel); 
- schopnost zajistit komplexní profesionální video osvětlení, včetně montáže a nasvícení scény 

a zajištění obsluhy; 
- schopnost zajistit komplexní profesionální ozvučení akce, včetně obsluhy a zajištění zvukového 

záznamu; 
- schopnost si samostatně zajistit do živého on-line videopřenosu zvuk a pořídit jeho záznam 

včetně úprav, vymíchání finálního mixu a nasazení do videa; 
- schopnost zajistit živý on-line videopřenos a záznam kdekoliv v rámci Brna, případně v rámci 

brněnské metropolitní oblasti; 
- schopnost samostatně navrhnout technické řešení a po odsouhlasení zadavatele ho realizovat. 

 
Audiovizuální záznam 

- schopnost se dopravit v požadovaných termínech na technické obhlídky a plánování projektů 

(lokace místa); 
- kompletní zajištění AV záznamu akcí KAM v rozlišení 1920 x 1080; 
- součástí zakázky může být i následná postprodukce a export finálního videa v níže uvedených 

formátech: 
o finální záznam události bude potřeba poslat zejména ve formátu pro upload na 

YouTube: 1920 x 1080, kodek H264 MP4,  
o nebo ve formátu pro upload na FB: 1280 x 720, kodek H264 MP4, 
o případně v jiných formátech, specifikovaných zadavatelem; datový tok minimálně 15 

Mbit/s; 
- postprodukce může obsahovat střih videomateriálu, dále nasazení nově vymíchaného audio 

mixu nebo doplnění grafických prvků (grafické prvky zajistí zadavatel); 
- schopnost zajistit komplexní profesionální ozvučení akce, včetně obsluhy a zajištění zvukového 

záznamu (pouze ve výjimečných případech); 
- schopnost si samostatně zajistit do audiovizuálního záznamu zvuk a pořídit jeho záznam včetně 

úprav, vymíchání finálního mixu a nasazení do videa; 
- schopnost zajistit audiovizuální záznam kdekoliv v rámci Brna, případně v rámci brněnské 

metropolitní oblasti; 
- schopnost samostatně navrhnout technické řešení a po odsouhlasení zadavatele ho realizovat. 
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Typický vzorový živý stream 

Zajištění indoor audio-video streamu moderované přednášky pěti odborníků. Součástí jsou i připravené 
prezentace jednotlivých spíkrů, které jsou publiku promítány na LCD televizor. 

 
- Obhlídka lokace v rámci předprodukce.  

- Instalace/deinstalace techniky.  

- Doprava včetně řidiče.  
- Dvě operované kamery a jedna statická kamera včetně obsluhy. 

- Zajištění ozvučení – pět mikrofonů + mikrofon pro moderátora včetně zvukařského pultu a jeho 
obsluhy. 

- Zajištění světelné techniky.  

- Zajištění online střihu.  
- Zajištění výstupního formátu pro stream v rozlišení 1920 x 1080  

- Grafické zapracování loga, titulků i promítaných prezentací do obrazu.  
 

Typický vzorový audiovizuální záznam 

Zajištění indoor moderované besedy s občany, které se účastní zároveň pět řečníků prezentující svá 
stanoviska.  

 
- Obhlídka lokace v rámci předprodukce.  

- Instalace/deinstalace techniky.  

- Doprava včetně řidiče. 
- Dvě operované kamery, bez zajištění zvukové stopy (v jednotlivých případech může být dodána 

objednavatelem od sjednané společnosti zajišťující ozvučení celé akce).  
- Postprodukce.  
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