
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. II-71/2020 ze dne 19.06.2020 

 

 

Muzeum města Brna, příspěvková organizace  

Se sídlem: Špilberk 210/1, 662 24 Brno 

IČ: 00101427 

DIČ: CZ00101427 

Zastoupena: PhDr. Pavlem Ciprianem, ředitelem organizace 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 34 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno – město, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  

Zástupce oprávněný k jednání o předmětu smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „prodávající“) 

 

a 

 

TIC BRNO, příspěvková organizace 

Se sídlem: Radnická 365/2, 602 00 Brno  

IČ: 00101460 

DIČ: CZ00101460 

Zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Zástupce oprávněný k jednání o předmětu smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx,  

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „kupující“) 

 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 06. 20202 kupní smlouvu o koupi vstupenek na prohlídky Vily 
Tugendhat v Brně, a to pro období červenec – prosinec 2020 za celkovou kupní cenu ve výši 
151.500,- Kč, dále jen „Smlouva“.  

 

2. Kupní cena byla za obě kalendářní čtvrtletí roku 2020 kupujícím uhrazena v ujednané výši dle 
„Smlouvy“ 

 

3. Ze strany prodávajícího nelze ve 4. čtvrtletí 2020 v důsledku pandemické situace, vládního 

nařízení a hygienických opatření v České republice dodržet podmínky kupní smlouvy a to ani 

při rozvolnění opatření a znovuotevření vily Tugendhat. Z kapacitních důvodů je Muzeum 

města Brna, příspěvková organizace po dohodě s kupujícím nucena rezervované prohlídky 

v termínech od 08.10.2020 do 31.12.2020 zrušit. 

 

 

 

 



Uhrazené rezervované prohlídky ve 4. čtvrtletí 2020:  

 

Měsíc 
ks/90 min 

xxxKč/osoba 

ks/60 min 

xxxKč/osoba 
Celkem ks Cena 

4. čtvrtletí Říjen xxx xxx xxx xxxxx Kč 

  Listopad xxx xxx xxx xxxxx Kč 

  Prosinec xxx xxx xxx xxxxx Kč 

  Celkem 60 78 138 51 300,00 Kč 

      V měsíci říjnu 2020 byla uskutečněna prohlídka pro 2 osoby na rozšířený okruh v celkové výši 

Kč  800,-- (xxx osoby x xxx Kč). 

Z těchto tohoto důvodu bude vystaven ze strany prodávajícího opravný daňový doklad, a to dle 

následující tabulky: 

Zrušené rezervované prohlídky ve 4. čtvrtletí 2020 (od 08.10.2020 do 31.12.2020):  

 

Měsíc 
ks/90 min 

xxxKč/osoba 

ks/60 min 

xxxKč/osoba 
Celkem ks Cena 

4. čtvrtletí Říjen xxx xxx xxx xxxxx Kč 

  Listopad xxx xxx xxx xxxxx Kč 

  Prosinec xxx xxx xxx xxxxx Kč 

  Celkem 60 78 138 50 500,00 Kč 
 

   

  

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá účinnosti vložením do registru smluv. 

 

 

V Brně dne: 30.12.2020                    V Brně dne: 30.12.2020 

 

 

xxxxxxxxxx           xxxxxxxxxx 

kupující: 

TIC BRNO, příspěvková organizace 

zastoupena 

Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, 

ředitelkou organizace 

 

prodávající: 

Muzeum města Brna, příspěvková organizace 

zastoupena  

PhDr. Pavlem Ciprianem 

                     ředitelem organizace 

 


