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příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno, ID: 00101427

Směrnice ředitele č. 10/2013
Ceník pronájmů nebytových prostor v NKP vila Tugendhat pro rok 2013 –
aktualizace
(všechny ceny jsou uvedeny bez DPH)

NEKOMERČNÍ AKCE (kulturního, vzdělávacího nebo charitativního charakteru)
Celý objekt včetně zahrady:
1. hodina
6 000,- Kč
každá další hodina
+ 6 000,- Kč

KOMERČNÍ AKCE
Celý objekt včetně zahrady:
1. hodina
10 000,- Kč
každá další hodina
+ 10 000,- Kč
Technické podlaží včetně zahrady:
(pouze po otevírací době nebo v případě, že nedojde k omezení běžného návštěvnického provozu)
1. hodina
5 000,- Kč
každá další hodina
+ 5 000,- Kč

SVATEBNÍ OBŘADY
Hlavní obytný prostor:
1 hodina
2 hodiny

15 000,- Kč
20 000,- Kč

OSTATNÍ
Pořízení fotografií a audiovizuálních záznamů interiérů pro komerční účely:
1. hodina
30 000,- Kč
každá další hodina
+ 30 000,- Kč
Zkrácená prohlídka v průběhu komerčního pronájmu celého objektu:
(délka prohlídky maximálně 30 minut, kapacita maximálně 15 osob ve skupině)
za osobu
100,- Kč (nepodléhá DPH)
Dobu přípravy akce a úklidu po akci hradí nájemce ve výši 1 000,- Kč za 1 hodinu užívání
pronajatého prostoru a to za každou i započatou hodinu (s výjimkou pronájmu ke
svatebním obřadům).

Ustanovení společná pro všechny druhy nájmů:
1. Jakékoli jiné využívání prostor objektu než k organizovaným prohlídkám se uskutečňuje výhradně na
základě povolení ředitele Muzea města Brna. Nesmí jím být omezen běžný návštěvnický provoz.
2. Pro akce komerčního charakteru, jako jsou jednání, schůze, firemní přednášky, prezentace apod. (dále
jen akce), lze na základě krátkodobého jednorázového pronájmu užívat prostory 1. nadzemního podlaží
(„technické podlaží“ – bývalý sklad zahradního nábytku, bookshop, toalety, případně prostor prádelny
a skladu na koks) a 2. nadzemního podlaží („hlavní obytný prostor“). Maximální kapacita v 1. NP je
100 osob, v 2. NP 50 osob.
3. Ve výjimečných případech se mohou podmínky pohybu a počtu osob v interiéru změnit. Změnu
povoluje výhradně ředitel Muzea města Brna s přihlédnutím k doporučení ředitelky vily Tugendhat.
4. Pro účastníky akcí a svatebních obřadů platí přiměřeně Návštěvní řád. Účastníci jsou povinni se s ním
seznámit a řídit se jím.
5. Účastníkům akce nebo svatebního obřadu (s výjimkou snoubenců v rámci fotografování) není
dovoleno používat instalovaného sedacího nábytku. S výjimkou snoubenců, oddávajícího a svědků při
svatebním obřadu musí mít účastníci akce či obřadu v prostoru 2. a 3. NP na obuvi ochranné návleky.
Platí zde zákaz vstupu v obuvi s jehlovými podpatky.
6. Konzumace jídel a nápojů při pronájmu je dovolena pouze v prostoru 1. NP nebo v exteriéru.
7. Platba nájemného se provádí na základě faktury vystavené pronajímatelem v hotovosti v pokladně
pronajímatele, nebo převodem na jeho účet tak, že tato částka bude uhrazena nebo připsána na účet
minimálně jeden den před akcí.
8. Pro případ vzniku škody složí nájemce kauci v hotovosti v pokladně pronajímatele, nebo převodem na
účet tak, že tato částka bude uhrazena nebo připsána na účet minimálně jeden den před akcí. Kauce činí
u svatebního obřadu 10 000,- Kč, u ostatních akcí polovinu nájemného (z ceny účtované bez DPH).
Pronajímatel vrátí kauci nájemci do jednoho týdne ode dne převzetí užívané části nemovitosti od
nájemce. Výše vrácené kauce bude záviset na tom, zda bude či nebude použita k úhradě případné
škody.
9. V případě rezervace prohlídky prostřednictvím rezervačního systému a následného pronájmu
technického podlaží se ceny nesčítají.
10. Pronájem technického podlaží před zavírací dobou je možný pouze v případě, že nenaruší běžný
návštěvnický provoz. Cena pronájmu technického podlaží je stejná jako po zavírací době.
11. Ve zcela výjimečných situacích a případech, kdy se jedná o akce, které mají vysoce společenský,
charitativní, mezinárodní příp. jiný významný nekomerční charakter (včetně významných výročí a
události osob spjatých s činností MuMB, SMB, MMB a organizací zřizovaných SMB), se nájemné
stanovuje dohodou. Navrhovanou cenu nájmu schvaluje ředitel organizace.
12. V textu uváděný termín „každá další hodina“ znamená vždy další započatá hodina.
Ruší se Směrnice ředitele č. 8/2013 Ceník pronájmů nebytových prostor ve vile Tugendhat ze dne 5. 6.
2012 ve znění aktualizace ze dne 26. 3. 2013.
V Brně dne 30. 8. 2013
Zpracovali:
Ing. arch. I. Černá, Ing. S. Franzová, Mgr. E. Veselovská
Schválil:

PhDr. Pavel Ciprian
ředitel
Muzeum města Brna

