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Rok 2020 byl opravdu jiný. Pandemie koronaviru zasáhla naši činnost natolik, že se na ná-
sledujících stránkách promítne do každé kapitoly.

Začátek roku byl ještě standardní, připravovali jsme novou sezónu, proběhl Mezinárodní 
den průvodců a v přípravě byly projekty jako Brno INdustrial či festival Open House Brno 
a další naše akce. V poměrně krátkém čase jsme ale museli uzavřít celý TIC BRNO včet-
ně našich informačních center, památek v naší správě, tedy Staré radnice a Brněnského 
podzemí, a doslova jsme se přesunuli do online prostoru. Některé projekty jsme byli nu-
ceni loni zrušit (Tmavomodrý festival), u některých jsme hledali nové termíny (Brasil Fest 
Brno, Open House Brno), u dalších jsme posunuli jejich start (Brno INdustrial) a byly i tako-
vé, které díky nebo kvůli „koroně“ musely upravit svůj koncept a přizpůsobit se nové si-
tuaci (Gourmet Brno).

V létě nastalo nadechnutí v podobě rozvolnění opatření a my jsme těžili z charakteru na-
šich letních festivalů, které oživují centrum města malými a volně přístupnými eventy. 
Uskutečnil se tak festival Uprostřed i Maraton hudby Brno, jehož součástí byl i festival 
Na prknech, dlažbě i trávě. V kombinaci s novým městským mobiliářem a letními zahrád-
kami to opět skvěle fungovalo. V plném proudu byly i naše destinační aktivity jako napří-
klad komentované city tours či již zmíněný Brno INdustrial. Podařilo se také zrealizovat Den 
Brna s odhalením sochy pátera Martina Středy. A obrovský úspěch sklidil nově otevřený 
Vodojem na Žlutém kopci. S příchodem podzimu se opět zavíralo a přesouvalo do online 
prostředí. Tak proběhla například i Brněnská 16, poprvé za celou svoji mnohaletou historii. 
A z Brněnských Vánoc se stalo vánoční Brno. 

Alternativní koncept letní sezony se nám podařilo zrealizovat díky skvělé a operativní spo-
lupráci s kulturními pořadateli, s podnikateli v oblasti cestovního ruchu, s městskou částí 
Brno-střed a za podpory našeho zřizovatele. A úspěch letního Brna jako atraktivní desti-
nace se projevil na výsledcích návštěvnosti všech zapojených.

Kromě náročného plánování přinesl rok 2020 také hlubší uvědomění naší úlohy v rámci ce-
lého města. TIC BRNO sloužil jako funkční rozcestník a zdroj informací pro obyvatele města 
i jeho návštěvníky. Spojili jsme síly svých komunikačních platforem, tedy měsíčníku KAM 
a portálu GOtoBRNO.cz, a vytvořili projekt (ni)KAM v Brně. Cílem projektu bylo podpořit po-
řadatele kulturních akcí (a nejen je, postupně se projekt rozšířil také na gastronomickou 
scénu a obecně na brněnské umělce a osobnosti) a zprostředkovat jim kontakt s jejich 
publikem. A lidem zase přinášet aktuální informace a program na dlouhé dny doma. V rám-
ci projektu jsme byli v blízkém spojení s drtivou většinou zřizované i nezřizované brněnské 
scény a na portálu jsme inzerovali jednotlivé akce, ale také dlouhodobější témata přímo 
na míru napsaná pro (ni)KAM v Brně nebo texty, které byly součástí měsíčníku KAM. I my 
sami jsme do této nabídky přispěli. Stali jsme se partnery prvního studia pro streamova-
né koncerty v Brně s názvem Káznice LIVE a podařilo se nám také uspořádat první online 
Open House Brno v rámci celosvětové sítě. Online proběhla i již zmíněná B16 a některé pro-
gramové části z vánočního Brna.

Velkým tématem pak byla a stále je propagace Brna jako zajímavé turistické destinace. 
Naše stálé cílové skupiny definované v Programu rozvoje cestovního ruchu zůstaly za-
chovány, v letní sezóně se však rozrostly o větší akcentaci rodin s dětmi a tuzemských 
návštěvníků. Při plánování aktivit jsme velmi úzce spolupracovali s Kanceláří marketingu 
a cestovního ruchu města Brna, Centrálou cestovního ruchu jižní Morava a také agentu-
rou Czech Tourism. 

Město Brno bylo zadavatelem kampaně Je čas přepsat pravidla, která reagovala na akut-
ní potřeby destinace v situaci ovlivněné dopady pandemie a která využívala naše komu-
nikační platformy, konkrétně portál a FB profil GOtoBRNO.cz. V rámci dlouhodobé komuni-
kační strategie TIC BRNO, kterou bylo v turbulentní době třeba dále rozvíjet, a zachovávat 
tak kontinuitu, jsme dále prezentovali brněnská specifika a unikáty v rámci projektu Feno-
mén Brno a také v novém autentickém průvodci TO JE BRNO III. Cílili jsme na primární cílové 
skupiny města Brna, tedy na individuální turisty s touhou objevovat skryté skvosty. Zde 
jsme opět potvrdili svou roli trendsettera v oboru destinačního marketingu, neboť tento 
přístup je aktuálně preferován nejen v řadě zahraničních destinací, ale už také v tuzem-
ském cestovním ruchu.
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Turistický 
portál 
GOtoBRNO.cz 

2A

Portál GOtoBRNO.cz sehrál v období pandemie Covid-19 klíčovou roli, a to hned z několika 
důvodů. Než si je rozebereme, tak důležité číslo na úvod: od 1. 1. do 10. 12. 2020 zazname-
nal portál celkem 698 740 návštěv. 82 procent návštěv bylo z České republiky, následuje 
Slovensko s přibližně 6,5 procenty.

PROJEKT (ni)KAM V BRNĚ

Již na jaře 2020 reagoval projekt (ni)KAM V BRNĚ na zavírání podniků, institucí a rušení 
akcí pro veřejnost. Informace se propsaly i na homepage webu a v sekci BAVTE SE V BRNĚ 
vznikla stejnojmenná záložka pro aktuální kulturní, sportovní a vzdělávací servis, s výraz-
nou podporou také dění v oblasti brněnské gastronomie. Jednalo se o jedinou souhrnnou 
platformu aktuálního dění v Brně a její obsah tvořilo samostatné vkládání obsahu od jed-
notlivých pořadatelů (dohromady jich bylo asi 350) a od naší redakce. (ni)KAM v BRNĚ měl 
také svoji lifestylovou sekci, na kterou se odkazovalo přímo v hlavním menu webu. Formou 
redakčních článků se zde objevoval obsah aktuálního čísla měsíčníku KAM a dále redakčně 
zpracované aktuality od jednotlivých kulturních institucí, gastronomických podniků a po-
řadatelů akcí jiného typu. Za dobu trvání projektu se zde objevilo celkem 34 příspěvků for-
mou článků, online přenosů a fotoreportáží. Sekce byla uvedena 2 obecnými články. První 
informoval o projektu jako takovém, včetně výzvy pro zapojení do něj, druhý byl pak roz-
cestník informací o situaci na brněnské gastronomické scéně. Tento obsah je stále k dis-
pozici na www.nikamvbrne.cz a byl aktualizován sdělením: Brněnskou kulturu ani korona-
virus nezastavil! Takhle jsme tu žili na jaře 2020. 

Na podzim a v zimě 2020 jsme na mimořádnou situaci reagovali také. V sekci BAVTE SE 
V BRNĚ jsme zřídili samostatnou kategorii ONLINE, kde jsme aktivně vyhledávali a pravidel-
ně vkládali akce, které se mohly dít i v tomto období. Sledovali jsme aktuální dění a pružně 
reagovali na nová opatření a s nimi spojené otvírání/zavírání institucí a služeb. Obsah webu 
jsme také aktivně vytvářeli, především pak v sekci OCHUTNEJTE BRNO, kde jsme pravidelně 
aktualizovali veškeré informace od podniků. Současně jsme také točili podcasty, tedy 
rozhovory s osobnostmi z jednotlivých podniků. 

Na homepage webu jsme pružně umístili kvůli nastalé situaci odkazy na online akce, výlety 
do přírody, podporu gastro podniků a podobně.

HOMEPAGE WEBU BĚHEM JARNÍ VLNY PANDEMIE COVID-19

Během jarní vlny pandemie Covid-19 jsme zareagovali pružně na novou situaci změnou 
loga webu GOtoBRNO.cz na STAY HOME BRNO, které se přepsalo i na Facebooku GOtoBRNO. 

„Bavte se v Brně“ – záložka (NI)KAM V BRNĚ

(NI)KAM V BRNĚ live style s odkazem z hlavního 
menu webu
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SEKCE NECHTE SI PORADIT

Další zásadní změna čekala portál před startem letní sezóny. S ohledem na situaci se v le-
tošní turistické sezóně počítalo s cílením na tuzemské návštěvníky a s daleko větším záj- 
mem ze strany rodin s dětmi. S ohledem na start kampaně JE ČAS PŘEPSAT PRAVIDLA jsme 
19. 6. 2020 spustili novou sekci NECHTE SI PORADIT. Tato sekce byla obsahově i vizuálně 
přizpůsobena běžící destinační kampani. Přístup do ní byl přímo z hlavního menu webu, 
kde byla umístěna na první místo. Většina online kampaní tak byla vedena přímo na jed-
notlivé odkazy pro konkrétní cílové skupiny. 

V sekci NECHTE SI PORADIT byly 3 podstránky, které odpovídaly třem cílovým skupinám, ke 
každé se vztahoval také videospot a kreativa kampaně: 

* Rodina s dětmi – podstránka Bezstarostná jízda s dětmi
* Prázdné hnízdo – podstránka Druhé líbánky v Brně
* Mladí dospělí – podstránka Nekonečný brněnský chill 

Sekce NECHTE SI PORADIT byla koncipována tak, aby ji bylo možno lehce měnit a přizpů-
sobit cílům kampaně a ročnímu období. Zároveň fungovala přirozeně jako součást webu 
i pro ty uživatele, kteří na ni nepřišli přímo z kampaně. Úvodní stránka této sekce měla 
v češtině 4 342 zobrazení, článek „Druhé líbánky v Brně“ měl přes 33 tisíc zobrazení, dále 
„Nekonečný brněnský chill“ měl 26 tisíc zobrazení a konečně „Bezstarostná jízda s dětmi“ 
přes 18 tisíc zobrazení.

Na tuto sekci a jednotlivé podstránky jsme reagovali i na homepage webu v úvodním ca-
rouselu a jednotlivé vizuály jsme po týdnu obměňovali. Po skončení kampaně byla sekce 
skryta. 

ÚPRAVA SEKCE BAVTE SE BRNĚ

Kromě již zmíněného (ni)KAM V BRNĚ a NECHTE SI PORADIT jsme se v prvním pololetí roku 
2020 zaměřili především na revizi přehledu akcí, tedy na sekci BAVTE SE V BRNĚ. Dlouho-
době se jedná o jednu z nejnavštěvovanějších podstránek, za rok 2020 ji navštívilo přes 
99 tisíc uživatelů. Na základě uživatelského průzkumu je však zároveň také nejméně uživa-
telsky přívětivá. Přistoupili jsme tedy na konci roku 2020 k její radikální proměně:

* přejmenování sekce v hlavním menu webu na „AKCE V BRNĚ“ 
* umístění vyhledávače dle data, typu akce a klíčových slov hned v úvodu na stránce 
* doplnění kategorií (hudba, divadla, výstavy apod.) návodnými ikonami 
* změna zobrazení přehledu akcí – možnost výběru obrázkového nebo řádkového 

výpisu – tento také doplněn menší ilustrační fotografií 
* umístění call to action tlačítka pro vložení akce nahoře na stránce 
* možnost vložení aktuálního sdělení přímo k akci ve výpisu – např. PŘELOŽENO, 

VYPRODÁNO apod. 
* vložení sdělení „TOP“ přímo do obrázku akce 

MÉNĚ JE V BRNĚ VŽDY VÍCE

V Sekci FENOMÉN BRNO jsme pak publikovali velmi úspěšný fenomén MÉNĚ V BRNĚ JE VŽDY 
VÍCE, který humornou formou popisoval brněnská specifika a lákal cílovou skupinu indi-
viduálních cestovatelů k návštěvě města. Na fenomén byla v letních měsících navázána 
printová i online reklamní kampaň založená na fotografiích fotografa KIVY, které lehce ta-
jemným způsobem znázorňovaly konkrétní místa ve městě. K jejich objevování pak byly po-
užity QR kódy. Fenomén jsme doplnili také speciálním brněnským soundtrackem od Marti-
na Hrdiny a tento byl použit také v rádiové kampani na vybraných stanicích. Fenomén měl 
návštěvnost přes 30 tisíc uživatelů.

Dalšími novinkami pak bylo zprovoznění nové podstránky Brno INdustrial a inovace sekce 
BRNOPAS. 

Fenomén Brno – reaguje na situaci

Úvodní stránka NECHTE SI PORADIT – rozcestník

Homepage webu GOtoBRNO.cz odkazující na 
kampaň

Nová podoba sekce AKCE V BRNĚ
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Další weby 
organizace

2B

V první polovině roku 2020 jsme ve spolupráci s externisty pokračovali v práci na komplet-
ní rekonstrukci webu organizace www.ticbrno.cz. Cílem je jednoznačné oddělení obsahu 
od portálu GOtoBRNO.cz, zabránění duplikace některých informací a kompletní moderniza-
ce webu. V roce 2021 plánujeme spustit moderní korporátní web, který bude jasně komuni-
kovat, co je TIC BRNO a jaké služby a komu poskytuje. Důležitou součástí bude uživatelsky 
příjemné prostředí a užitečný obsah pro kulturní pořadatele, podnikatele v oblasti služeb 
v cestovním ruchu a další důležité partnery.

V současné době je hotová grafická podoba ve spolupráci s tvůrci jednotného vizuálního 
stylu TIC BRNO, programování a administrační systém pro plnou samoobslužnost webu ze 
strany TIC BRNO.

Web je připraven na open source Drupal. Nové podobě webu přizpůsobujeme i stránky 
předprodeje vstupenek TIC BRNO tak, aby byl uživatelsky přívětivý a graficky totožný 
s novým webem. 

Ke spuštění nové podoby webu plánujeme také ucelenou kampaň, která web i konkrétní 
obsah bude propagovat.

Komunikace 
na sociálních 
sítích 

2C

SOCIÁLNÍ SÍTĚ GOtoBRNO a TIC BRNO

Na facebookových stránkách TIC BRNO a GOtoBRNO jsme na jaře, v době první vlny pan-
demie, pravidelně informovali o aktuálním dění v Brně – vznikla šablona (NI)KAM V BRNĚ, 
uvozující příspěvky k tomuto tématu. Komunikovali jsme projekt jako takový včetně výzvy 
k zapojení, obsah z (NI)KAM V BRNĚ na webu GOtoBRNO.cz (akce i články), obsah aktuální-
ho čísla KAM, včetně propagace distribuce a obsahu časopisu, jednotlivé weby a sociální 
sítě kulturních institucí. Aktivně jsme také obsah vyhledávali a oslovili jsme k repostování 
desítky pořadatelů. Z těchto spoluprací často vznikal i obsah pro webovou verzi projektu. 
Používanými hashtagy bylo #nikamvbrne a #budmespolu. 
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Na profilu GOtoBRNO (Facebook i Instagram) dále od června do konce září 2020 probíhala 
ve spolupráci s Magistrátem města Brna kampaň Čas přepsat pravidla s cílem propagovat 
Brno jako atraktivní destinaci k návštěvě. Na jeho obsahu jsme spolupracovali s agentu-
rou, která za kampaní stojí. Obsahem byly kampaňové gify, vizuály, každodenní pozvánky 
na akce nebo témata, díky kterým stojí za to do Brna přijet. Dále také obsah, který v rámci 
kampaně připravovali na míru influenceři. Ti se rekrutovali z obyvatel města, kteří se svojí 
činností nebojí přepisovat pravidla, a také influenceři, které do Brna cíleně zveme.

Z účtů GOtoBRNO.cz dále během letní sezóny vedla kampaň k Fenoménu Brno. Kampaň 
využívala především reklamní formáty a ozvučené instastories a vizuálně vycházela z fo-
tografií od fotografa KIVY. Tento model byl zvolen proto, aby se na zdi netříštila jednotná 
linka komunikace. Online kampaň vedla na Fenomén Méně je v Brně vždy více. Do komuni-
kace na obou stabilních sociálních sítích se v létě dále promítaly informace z akcí a fes-
tivalů, které pořádáme nebo na nich participujeme partnersky. Velký ohlas také vzbudilo 
otevření Vodojemů na Žlutém kopci.

V průběhu druhé vlny pandemie jsme komunikovali především aktuality z gastronomické 
scény, konkrétně na facebookovém profilu TIC BRNO a také na Instagramu Gourmet Brno. 
Konkrétně novou formou podcastů točených s osobnostmi z jednotlivých podniků (cel-
kem jich bylo v roce 2020 natočeno 19) a také formou souhrnných postů k jednotlivým ka-
tegoriím. 

Kampaň probíhala také na nové akce spojené s turistickou kartou BRNOPAS, kde jsme vy-
užili i spolupráci s influencerkami a významně jsme podporovali nákup dárků z Brna v na-
šem eshopu. V průběhu adventu pak zarezonovala spolupráce s Vogue na propagaci Má-
řiny kuchařky a obecně vánočního Brna.

Facebook TIC BRNO má nyní 12 488 sledujících a Instagram pak 2 196. Facebooková strán-
ka GOtoBRNO má ke konci roku 12 239 sledujících, stejnojmenný Instagram 3 617 sledují-
cích. 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ AKCÍ A PROJEKTŮ

Pro naše nejvýznamnější akce zakládáme samostatné facebookové profily. Takto byl za-
ložen například vlastní profil projektu Brno INdustrial, který představuje Brno optikou jeho 
skvělé industriální historie, přítomnosti i budoucnosti. K projektu byl založen i instagra-
mový účet. Dalším festivalem, který má svou vlastní facebookovou stránku, je Brasil Fest 
Brno se stejnojmennou událostí, o kterou jevilo zájem 3 200 lidí. Instagram gourmetbrno 
má 1 066 sledujících a openhousebrno 2 105 sledujících (facebook Open House Brno sle-
duje 2 105 lidí). Sjednotili jsme také facebookové profily Brněnského podzemí tak, aby se 
zefektivnila komunikace tohoto tématu.

V období adventu jsme komunikovali také na profilech Brněnské Vánoce, v letošním roce 
jsme poskytovali informace z celého adventního a vánočního centra Brna. Představovali 
jsme jednotlivé prodejce a propagovali hlavní atraktivity v centru, jejichž podoba byla zá-
sadně ovlivněna možnostmi v době pandemie (například fotopoint, objekt světelné vá-
noční hvězdy), a spolupracovali jsme s influencery. I do této komunikace se však promít- 
la druhá vlna pandemie, kdy jsme nemohli využít sérii nachystaných příspěvků o nových 
zimních zahrádkách.
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Regionální PR

Na regionální úrovni jsme hned začátkem roku absolvovali osobní schůzky např. s noviná-
ři z České televize, Českého rozhlasu Brno, Deníku, Práva, Proglasu a dalšími. Prezentovali 
jsme plány na rok 2020 a vyjasnili jsme si, jaké informace jsou pro daná média od TIC BRNO 
žádoucí. 

V průběhu první jarní vlny pandemie jsme komunikovali především projekty (ni)KAM 
V BRNĚ a Káznice LIVE, dále postupné otvírání brněnských institucí po uzavření způsobe-
ném Covid-19 a následně již naše připravované aktivity jako Brno INdustrial, tematické pro-
hlídky, projekt Brno a jeho chrámy a také naše festivaly jako UPROSTŘED nebo Brasil Fest 
Brno či partnerský Maraton hudby Brno. Na regionální úrovni rezonovaly také Vodojemy na 
Žlutém kopci a oba termíny online festivalu Open House Brno. 

PR podporu dostaly také nové publikace a jejich ocenění, turistická karta BRNOPAS, fes-
tival BRNO 16 a pak především Brněnské Vánoce. Ten jsme pojali jako vánoční Brno a v PR 
aktivitách jsme byli úzce propojeni s městskou částí Brno-střed. Prostor v médiích získaly 
také podcasty Gourmet Brno.

Celostátní PR

Na celostátní úrovni jsme vydali celkem 20 tiskových zpráv a hlavními komunikačními té-
maty byly Brno jako město hudby, architektury a gastronomie, z akcí byl podpořen napří-
klad Open House Brno, Brasil Fest Brno nebo Maraton hudby Brno, nová komunikační linka 
v oblasti architektury – Brno industriální a samozřejmě také novinka brněnského podze-
mí – vodojemy pod Žlutým kopcem. 

Vydávání tiskových zpráv bylo podpořeno také rozesílkou balíčků do redakcí. Upozornili 
jsme tak na to, že publikace Jak to ruplo zvítězila v jedné z kategorií soutěže Nejkrásněj-
ší české knihy roku i na zbrusu novou Mářinu kuchařku, která se věnuje tomu, co měl rád 
skladatel Leoš Janáček.

O Mářině kuchařce informoval například časopis VOGUE, o vodojemech na Žlutém kopci te-
levize Nova, na Brasil Fest Brno pozval časopis Katka, BRNOPAS doporučilo zpravodajství 
CNN Prima news. Několika přímými vstupy informovala o Vánocích v Brně Česká televize, 
v Dobrém ránu bylo prezentováno hned několik akcí. Na Valentýn na věži pozval časopis 
Tina, na prázdniny v Brně Čas pro hvězdy, do Brna industriálního zvalo ČD pro vás. Magazín 
CZECHDESIGN informoval o tom, že se Brno stalo nejstylovějším městem republiky a portál 
FOCUS věnoval článek vizuálnímu stylu Brněnských Vánoc.

P
rázdniny v Římě letos asi nestrá-
víme, ale proč si nevyrazit do
Brna, které stejně jako italská
metropole nabízí atraktivní
mix hudby v ulicíchměsta, uni-

kátní architektury historické i současné
a výtečného jídla a pití? Brno je městem
architektury, především funkcionalistic-
ké a také industriální, městem objevné
gastronomie, kterou pro vásmapuje prů-
vodce Gourmet Brno, a městem hudby,
což potvrdilo dokonce UNESCO! Pozná-
vat homůžete s profesionálními průvod-
ci při pěších prohlídkách nebo projížď-
kách minibusem a také samostatně
a finančně výhodně díky BRNOPASu.
Ten vám spolu s turistickým portálem
GOtoBRNO.cz poradí, co v Brně určitě
nevynechat, navíc nabídne zajímavé
slevy na vstupném a některá místa
dokonce zdarma.

GOURMET BRNO
Jihomoravská metropole je známá jako
město kaváren a požitkářského života.
Gastronomické podniky budované míst-
ními nadšenci i profesionály tady rostou
jako houby po dešti – a po letošním roce
se možná bude říkat, že jako zahrádky
v Brně po koronavirové krizi. Město je
jich plné, jak těch kavárenských, tak
restauračních, a ochutnat tam můžete
nejen dobrou kávu, víno, pivo, ale
i kuchyni domácí a světovou, včetně té
italské. Buon appetito! Místní gastrono-
mickou scénou vás provede průvodce
Gourmet Brno, který je k dispozici také
v online verzi na portálu GOtoBRNO.cz
v sekci Ochutnejte Brno.

BRNO INDUSTRIAL
Je mezi vámi někdo, kdo nezná vilu
Tugendhat? A víte, že v Brně se nachází
mnohem víc funkcionalistických pamá-
tek? A že letos navíc toto město plné uni-

kátní architektury tahá za nitky textilní-
ho průmyslu? Projekt Brno INdustrial
představuje Brno zcela novou optikou.
Nabízí mix historických souvislostí, prů-
myslových památek a fungujících staveb,
příběhů i současného kreativního dění.
Pořadatelé zvou na komentované pro-
hlídky, projížďky minibusem a přednáš-
ky, a to nejen ty, kteří chtějí rozšířit své
portfolio historických památek o něja-
kou tu novinku. Poznejte s nimi město,
které stálo téměř tři století v čele světové-
ho textilního průmyslu! Více informací
na www.brnoindustrial.cz.

MĚSTO HUDBY UNESCO
Brno se jako jediné město u nás chlubí
prestižním titulem Kreativní město
hudbyUNESCO a v létě je díky několika
pouličním festivalům jeho centrum
doslova plné hudby. Po celou dobu
prázdnin pořádá festival UPROSTŘED
v ulicích, na náměstích a dalších
nevšedních místech desítky koncertů
a letos jeho nabídku posílí také venkov-
ní klubová linka. Maraton hudby Brno
opět promění centrum města během
čtyř srpnových dnů na jedno velké pódi-
um a nabídne atraktivní mix hudeb-
ních žánrů včetně originálních koncer-
tů v pouličních pokojích od známé
výtvarnice Kateřiny Šedé. A pozor!
Letos si v brněnských ulicích budete
moct vychutnat dokonce atmosféru bra-
zilských karnevalů, a to na přelomu čer-
vence a srpna díky festivalu Brasil Fest
Brno. Veškeré aktuální informace o kul-
turním dění v Brně najdete na portálu
GOtoBRNO.cz v sekci Bavte se v Brně
a v časopisu KAM v Brně, který je k dis-
pozici na infocentrech.
Brno můžete navštívit sami, ve dvou,

s partou přátel i s rodinou. Každý si tady
najde to své a všechny jistě okouzlí přátel-
ská atmosféraměsta i vstřícnost jeho oby-

vatel. Nabízí historické památky i součas-
nou architekturu, množství muzeí, gale-
rií, festivalů, pověstí, nechybí nádherné
parky a fontány, koupaliště, přehrada,
hvězdárna, science centrum, zoo, výteč-
né jídlo a pití, tak akorát živé historické
centrum a všechno toto je tu příjemně
blízko. Prozkoumat můžete brněnské
podzemí, ale také se na město podívat
z nadhledu množství vyhlídek. A víte, že
Brno je jediným městem na světě, kde
odbíjí poledne v jedenáct hodin?
Díky službám TIC BRNO můžete

město poznávat buď individuálně,
s pomocí desítek tištěných průvodců,
které jsou k dispozici zdarma, nebo si
informace nastudujte předem v klidu
domova na turistickém portálu
GOtoBRNO.cz. K dispozici jsou vám
samozřejmě i zaměstnanci pěti infocen-
ter, z nichž jedno se nachází přímo pod
věží Staré radnice, ze které je nádherný
výhled na celé město, a uvidíte zde taky
proslulého brněnského draka a dřevě-
né kolo. S městem vás mohou seznámit
také profesionální průvodci TIC BRNO
na pěších prohlídkách nebo při cestě
pohodlným turistickým minibusem.
Je jen na vás, jakým způsobem město
ochutnáte, ale určitě jej při svých let-
ních cestách nevynechejte!
www.gotobrno.cz

Lepší než prázdniny v Římě
je dovolená v Brně!

Gourmet Brno
www.gourmetbrno.cz
Brno INdustrial
www.brnoindustrial.cz
Festival UPROSTŘED
16. 6. – 9. 9. 2020
Brasil Fest Brno
30. 7. – 2. 8. 2020
Maraton hudby Brno
13.–16. 8. 2020

P
rázdniny v Římě letos asi nestrá-
víme, ale proč si nevyrazit do
Brna, které stejně jako italská
metropole nabízí atraktivní
mix hudby v ulicíchměsta, uni-

kátní architektury historické i současné
a výtečného jídla a pití? Brno je městem
architektury, především funkcionalistic-
ké a také industriální, městem objevné
gastronomie, kterou pro vásmapuje prů-
vodce Gourmet Brno, a městem hudby,
což potvrdilo dokonce UNESCO! Pozná-
vat homůžete s profesionálními průvod-
ci při pěších prohlídkách nebo projížď-
kách minibusem a také samostatně
a finančně výhodně díky BRNOPASu.
Ten vám spolu s turistickým portálem
GOtoBRNO.cz poradí, co v Brně určitě
nevynechat, navíc nabídne zajímavé
slevy na vstupném a některá místa
dokonce zdarma.

GOURMET BRNO
Jihomoravská metropole je známá jako
město kaváren a požitkářského života.
Gastronomické podniky budované míst-
ními nadšenci i profesionály tady rostou
jako houby po dešti – a po letošním roce
se možná bude říkat, že jako zahrádky
v Brně po koronavirové krizi. Město je
jich plné, jak těch kavárenských, tak
restauračních, a ochutnat tam můžete
nejen dobrou kávu, víno, pivo, ale
i kuchyni domácí a světovou, včetně té
italské. Buon appetito! Místní gastrono-
mickou scénou vás provede průvodce
Gourmet Brno, který je k dispozici také
v online verzi na portálu GOtoBRNO.cz
v sekci Ochutnejte Brno.

BRNO INDUSTRIAL
Je mezi vámi někdo, kdo nezná vilu
Tugendhat? A víte, že v Brně se nachází
mnohem víc funkcionalistických pamá-
tek? A že letos navíc toto město plné uni-

kátní architektury tahá za nitky textilní-
ho průmyslu? Projekt Brno INdustrial
představuje Brno zcela novou optikou.
Nabízí mix historických souvislostí, prů-
myslových památek a fungujících staveb,
příběhů i současného kreativního dění.
Pořadatelé zvou na komentované pro-
hlídky, projížďky minibusem a přednáš-
ky, a to nejen ty, kteří chtějí rozšířit své
portfolio historických památek o něja-
kou tu novinku. Poznejte s nimi město,
které stálo téměř tři století v čele světové-
ho textilního průmyslu! Více informací
na www.brnoindustrial.cz.

MĚSTO HUDBY UNESCO
Brno se jako jediné město u nás chlubí
prestižním titulem Kreativní město
hudbyUNESCO a v létě je díky několika
pouličním festivalům jeho centrum
doslova plné hudby. Po celou dobu
prázdnin pořádá festival UPROSTŘED
v ulicích, na náměstích a dalších
nevšedních místech desítky koncertů
a letos jeho nabídku posílí také venkov-
ní klubová linka. Maraton hudby Brno
opět promění centrum města během
čtyř srpnových dnů na jedno velké pódi-
um a nabídne atraktivní mix hudeb-
ních žánrů včetně originálních koncer-
tů v pouličních pokojích od známé
výtvarnice Kateřiny Šedé. A pozor!
Letos si v brněnských ulicích budete
moct vychutnat dokonce atmosféru bra-
zilských karnevalů, a to na přelomu čer-
vence a srpna díky festivalu Brasil Fest
Brno. Veškeré aktuální informace o kul-
turním dění v Brně najdete na portálu
GOtoBRNO.cz v sekci Bavte se v Brně
a v časopisu KAM v Brně, který je k dis-
pozici na infocentrech.
Brno můžete navštívit sami, ve dvou,

s partou přátel i s rodinou. Každý si tady
najde to své a všechny jistě okouzlí přátel-
ská atmosféraměsta i vstřícnost jeho oby-

vatel. Nabízí historické památky i součas-
nou architekturu, množství muzeí, gale-
rií, festivalů, pověstí, nechybí nádherné
parky a fontány, koupaliště, přehrada,
hvězdárna, science centrum, zoo, výteč-
né jídlo a pití, tak akorát živé historické
centrum a všechno toto je tu příjemně
blízko. Prozkoumat můžete brněnské
podzemí, ale také se na město podívat
z nadhledu množství vyhlídek. A víte, že
Brno je jediným městem na světě, kde
odbíjí poledne v jedenáct hodin?
Díky službám TIC BRNO můžete

město poznávat buď individuálně,
s pomocí desítek tištěných průvodců,
které jsou k dispozici zdarma, nebo si
informace nastudujte předem v klidu
domova na turistickém portálu
GOtoBRNO.cz. K dispozici jsou vám
samozřejmě i zaměstnanci pěti infocen-
ter, z nichž jedno se nachází přímo pod
věží Staré radnice, ze které je nádherný
výhled na celé město, a uvidíte zde taky
proslulého brněnského draka a dřevě-
né kolo. S městem vás mohou seznámit
také profesionální průvodci TIC BRNO
na pěších prohlídkách nebo při cestě
pohodlným turistickým minibusem.
Je jen na vás, jakým způsobem město
ochutnáte, ale určitě jej při svých let-
ních cestách nevynechejte!
www.gotobrno.cz

Lepší než prázdniny v Římě
je dovolená v Brně!

Gourmet Brno
www.gourmetbrno.cz
Brno INdustrial
www.brnoindustrial.cz
Festival UPROSTŘED
16. 6. – 9. 9. 2020
Brasil Fest Brno
30. 7. – 2. 8. 2020
Maraton hudby Brno
13.–16. 8. 2020
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Zrealizováno bylo také několik placených inzertních kampaní. K největším patřila na jaře 
kampaň na Brno INdustrial, která představila nový brněnský projekt. V létě následovaly 
inzeráty upozorňující na Fenomén V Brně je méně vždycky více, které zvaly k návštěvě 
Brna. Na podzim byla pozornost soustředěna na Vánoce v Brně. Ve dvou inzertních vlnách 
byla podpořena také turistická karta BRNOPAS, propagovány byly rovněž Dárky z Brna. 

Inzeráty byly zpracovávány na míru dle růných cílových skupin. Vyšly v časopisech: Vogue, 
Forbes, Krásný rok, PragMoon, Respekt, Reflex, Maminka, Proč ne?!, ForMen, ELLE decora-
tion, Apetit, FOOD, Nové proměny bydlení, Marriane bydlení, Dolce Vita, Muži v Česku, Ma-
rianne Venkov a styl, Exkluziv, Story, Dieta, Moje psychologie, Rock Pop, Glanc a dalších. 
Pokryty byly také magazíny typu Blesk pro ženy, Blesk hobby, Aha pro ženy, Nedělní Aha, 
z oborových například Harmonie nebo Opera Plus. Inzeráty byly zpracovávány na míru dle 
cílových skupin

Zazněly i kampaně v rádiích ČRo Wave a v rádiu Blaník.

Celkem bylo publikováno 86 inzerátů a PR tipů.

Marketing

Kromě PR jsou naše produkty a akce propagovány dalšími nástroji ucelené marketingo-
vé komunikace. Ta obsahuje tematické tiskoviny, outdoorovou prezentaci na vlastních 
i pronajatých plochách ve městě a v dalších vytipovaných lokalitách, v dopravních pro-
středcích i ve vybraných objektech. Kromě Brna se v outdoorové kampani soustředíme 
především na Jihomoravský kraj, včetně pravidelné komunikace s místními regionálními 
infocentry. Vždy se jedná o komplexní kampaně, které současně „běží“ také v online pro-
středí placenou i neplacenou formou. V letošním roce se, s ohledem na situaci, komunikač-
ní mix proměnil a daleko více jsme u jednotlivých akcí a produktů akcentovali online komu-
nikaci na úkor například printových kampaní. 

Základem naší činnosti v této oblasti bylo na začátku roku propagovat projekt (ni)KAM 
V BRNĚ a také pružně upravovat již plánované kampaně. Zrušil se například Tmavomodrý 
festival, přesouval se Brasil Fest Brno a lehce termínově posouval projekt Brno INdustrial. 
Novou výzvou bylo doplnění festivalu Open House Brno o jeho online verzi, dokonce ve 
dvou termínech, tedy v jarním a podzimním. Vznikl také zcela nový projekt Káznice LIVE 
a nový impuls získal i Gourmet Brno a několik na něj navázaných kampaní včetně nového 
formátu podcastů. Kampaně měly také další letní festivaly i Brněnské Vánoce, které jsme 
letos propagovali komplexně pod hlavičkou vánočního Brna. Podrobně jednotlivé kampaně 
popíšeme v příslušných částech.

Město Brno prostřednictvím KMCR zadalo kampaň Je čas přepsat pravidla, kde jsme se ve 
spolupráci s agenturou podíleli na realizaci. Další velkou kampaní byla V Brně je méně vždy 
více, která byla spojená s Fenoménem Brno. Pracovali jsme na ní in-house ve spolupráci 
s externisty. Obě tyto kampaně se spouštěly v červnu.

má Brno INdustrial zajímavou nabídku. Můžete se 
dozvědět například něco o módě z Brna a vlněných 
tkaninách z brněnských továren z období mezi lety 
1880 až 1940 nebo poznat životní příběhy rodin 
brněnských textilních továrníků Tugendhat, Löw-
-Beer a Stiassni.

Díky projektu Brno INdustrial prozkoumáte město 
od podzemí až po komíny a od zakladatelů textilní-
ho průmyslu až po současné módní značky.

Termíny prohlídek a přednášek najdete na webo-
vých stránkách projektu, tak stačí si jen vybrat a vy-
razit do Brna.

V Brně vás přivítá zbrusu nový tištěný průvodce 
současnou módou Designový kousek z  Brna, 
v plánu je autentický průvodce TO JE BRNO III. nebo 
revitalizace či otevření nových prostor brněnského 
podzemí. Zkrátka, i pokud už jste v Brně byli, přijeď-
te znovu a město poznáte zase z nové perspektivy!

událost Dny evropského dědictví. Stejně jako 
přednáškový cyklus v  Technickém muzeu v  Brně  
přijdou na řadu na podzim. Sledujte web Brno 
INdustrial a dozvíte se včas více.

Termíny prohlídek, podrobnosti k programu a rezer-
vaci vstupenek najdete na webu projektu nebo info-
centrech TIC BRNO.

„ Koukat
na sochy
je nuda.“

PRAVIDLO 17 Záleží na úhlu 
pohledu.

Schoellerův palác, interiér. Zdroj: Jan Pochylý (TIC BRNO)

Bývalá fabrika Moritz Beran‘s Söhne. 
Zdroj: Jan Pochylý (TIC BRNO)

gotobrno.cz

brnoindustrial.cz

Brno 
INdustrial 

2020
Brno letos tahá za nitky textilního průmyslu a projekt Brno INdustrial představu-
je známou moravskou metropoli novou optikou. Nabízí mix historických souvislos-
tí, průmyslových památek a fungujících staveb, příběhů, i současného kreativního 
dění. Pořadatelé zvou na řadu prohlídek a přednášek, nejen milovníky architektury 
a netradičních zážitků, ale i ty, kteří chtějí rozšířit své portfolio historických pamá-
tek o nějakou novinku.

České země patřily k těm nejprůmyslovějším v Ev-
ropě. V Brně sice nenajdete žádné doly, hutě či že-
lezárny, přesto město stálo v čele světového prů-
myslu téměř tři století. V čele textilního průmyslu. 
„Z  tohoto období nám zbylo několik budov, několik 
příběhů, které v roce 2020 představujeme. Téma po-
jímáme rozmanitěji a  kromě historie textilního prů-
myslu navazujeme současností, kreativními průmysly 
a  průmyslovými stavbami v  Brně, které nám denně 
pomáhají v plynulém fungování města,“ zve do Brna 
Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Industriální Brno můžete poznávat pěšky i  z  po-
hodlí turistického minibusu!

Samostatně se můžete projít stezkou Poznejte 
moravský Manchester i  zbrusu novou Industri-
ální stezkou u řeky Svitavy, která bude odhalena 
na začátku letošních prázdnin. Moravský Manches-
ter si dokonce můžete zahrát jako poznávací hru, 
která je určená pro 2–5 hráčů starších 10 let a mů-
žete v ní soutěžit i s ostatními týmy.

Profesionálními průvodci jste zváni na tři komento-
vané prohlídkové trasy a na jednu komentovanou 
projížďku. Těšit se můžete na to, jak se vydáte Ša-
linou Moravským Manchesterem, projedete se 
minibusem okolo paláců průmyslové aristokracie 
a  projdete se Okolo řeky přes Cejl a  Křenovou 
nebo Z Ameriky až na Staré Brno.

Pokud si v  rámci svého cestování rádi rozšiřujete 
obzory i  na odborných přednáškách, pak pro vás 

Komentované prohlídky
Šalinou moravským Manchesterem

Netradičně pojatá prohlídka se zapojením „Elek-
trische Linie“ – tedy tramvaje, začíná v Obřanech, 
ukáže průmyslové předměstí u  řeky Svitavy, dále 
Vlněnu a vyvrcholí na brněnském výstavišti.

Okolo řeky přes Cejl a Křenovou

Okruh začíná u Zbrojovky, zabrousí do Zábrdovic, 
projde kolem ikonických fabrik Kemky nebo aktuál-
ně rekonstruované Soxhletovy přádelny, a po Vlh-
ké dorazí až k podmanivému areálu Mosilany.

Z Ameriky až na Staré Brno

Začneme u bývalého skladu exotického zboží zva-
ného Malá Amerika a vyrazíme vstříc Starému Brnu 
a Svratce. Nemineme zbořeninu VKUSu u Mendlo-
va náměstí nebo křivolaké uličky areálu nemocnice 
u sv. Anny.

Paláce průmyslové aristokracie

Po šalině a „pěškobusu“ vás povozíme taky turistic-
kým minibusem, a to po reprezentativních sídlech 
prominentních průmyslníků. Budete překvapeni, 
za co všechno Brno vděčí své textilní historii.

Brněnskému industriálu se letos věnuje i architek-
tonický festival Open House Brno a mezinárodní 

Bývalá barevna firmy David Hecht.
Zdroj: Jan Pochylý (TIC BRNO)
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Časopis KAM2E

Rok 2020 znamenal pro časopis velkou výzvu a postavil nás před řadu vážných komplikací, 
neboť významně snížil objem inzertního trhu v kulturním segmentu a dále tematicky i dis-
tribučně velmi omezil možnosti tohoto zavedeného a oblíbeného periodika. Ve spolupráci 
s dodavatelem, Pocket Media, s.r.o., jsme velmi operativně hledali propagační i obchodní 
cesty, které vedly k tomu, že se podařilo vydávání časopisu zachovat a nedošlo k žádné-
mu přerušení. 

Na jaře byl časopis základem kampaně (ni)KAM v Brně, v jejímž rámci jsme také propagovali 
možnost inzertní spolupráce a předplatného. Z jara také vznikly některé nové distribuční 
spolupráce, například se sítí prodejen Brněnka. Velkou předplatitelskou kampaň jsme také 
zrealizovali v období adventu. Jejím cílem bylo oslovit stávající i nové předplatitele a před-
platné KAM s výhodami nabídnout jako vhodný vánoční dárek. Rozjednali jsme možnosti 
spolupráce s brněnskými firmami, pro které je spolupráce s měsíčníkem vizitkou kulturní 
integrace s městem, ve kterém působí. 

Destinační 
management

2F

Press tripy

V roce 2020 bylo realizováno 14 press a influencer tripů. Výrazný pokles počtu tripů opro-
ti předchozím letům byl zapříčiněn pandemií viru Covid-19. Na tripech jsme spolupracova-
li zejména se zahraničními zastoupeními agentury Czech Tourism, s Magistrátem města 
Brna a s Centrálou cestovního ruchu jižní Morava. Dále jsme tvořili program pro novináře 
navštěvující festivaly Měsíc autorského čtení a Janáček Brno. Při výběru novinářů a in-
fluencerů jsme se soustředili na blízké trhy a Českou republiku.

Hlavním tématem všech tripů bylo Brno jako moderní, živé město s historickými kořeny. Dů-
raz byl kladen na to, aby z mediálních výstupů vyzařovala jedinečná, pohodová atmosféra. 
S tím se také pojí obraz Brna jako města prvotřídní a dostupné gastronomie, kavárenství 
a nočního života. Rezonovalo také téma hudby a Brna jako města hudby UNESCO.

Save Gastro Brno

Projekt, který vznikl během tzv. koronakrize, měl za účel finančně podpořit podnikatele 
v gastronomii v době, kdy museli své podniky zcela uzavřít. Zákazníci si mohli přes tuto 
platformu zakoupit poukaz do podniku, který po znovuotevření mohli uplatnit na útra-
tu. TIC BRNO se stalo partnerem tohoto projektu a podílelo se zejména na jeho propagaci 
a také jako poradní orgán při tvorbě webu. Tento projekt byl již ukončen.



16

Spolupráce 
s dalšími 
organizacemi

2G

Navazujeme spolupráce také s dalšími pořadateli kulturních, sportovních, vzdělávacích 
akcí a akcí podporujících cestovní ruch města. Cílem je podpora těchto projektů za úče-
lem rozšíření nabídky pro občany i turisty a současně zviditelnění města Brna a organiza-
ce v dalších aktivitách a posílení pozitivní image města Brna a TIC BRNO.

Spolupracujeme s projekty a organizacemi plně v souladu s Programem rozvoje cestovního 
ruchu města Brna 2015–2020. Tedy s těmi, které splňují následující kritéria:

* jasně a bez výhrady podporují cestovní ruch města Brna 
* přijede kvůli nim návštěvník do Brna alespoň na 2 noci a alespoň z Olomouce
* oslovuje cílové skupiny: studenti, mladí dospělí, prázdné hnízdo nebo rodiny s dětmi
* vypráví autenticky pravdu o Brně
* nebo oživuje veřejný prostor centra města

Spolupráce spočívají především v oblasti vzájemné propagace, věcného plnění či odbor-
né konzultace.

Vzhledem k situaci způsobené pandemií Covid-19 se spousta již dohodnutých spoluprací 
nemohla uskutečnit, v tomto roce je tedy jejich seznam chudší než obvykle.

Nejvýznamnější realizované spolupráce roku 2020: 

AKCE / FESTIVALY

* Maraton hudby Brno
* Hudba na hrad
* Mendel festival
* CZECH PRESS PHOTO – výstava
* Brněnský Bronx – křest knihy
* Měsíc autorského čtení
* Go to Foodpark
* Jazzové nádvoří
* Produkce Podobrazy
* Káznice LIVE
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Obchod 2H

V rámci obchodních aktivit jsme se i přes nepříznivou situaci v roce 2020 snažili hledat 
nové možnosti spolupráce s korporátními partnery, navazovali jsme nové vztahy s partne-
ry akcí, hledali jsme platformy k propagaci pronájmů sálů Staré radnice i mobiliáře. 

Dále jsme nabízeli kulturním a sportovním organizacím výlepové plochy v centru Brna a CLV 
vitríny v podchodu pod hlavním nádražím. Bohužel i do výnosu z pronájmu výlepových 
ploch a CLV zasáhla v roce 2020 opatření, nicméně na rok 2021 je o plochy opět velký zá-
jem.

Zisk z těchto aktivit za rok 2020 je, vzhledem k vládním opatřením, o 55 % nižší než v roce 
2019. Ve čtvrtém čtvrtletí rušily firmy rezervace, pronájmy prostor na vánoční večírky, což 
nepříznivě zasáhlo do celkového ročního výnosu. Přišli jsme o cca 390.000 Kč za neusku-
tečněné a stornované pronájmy oproti výnosům z minulého roku. 

Pokračujeme v distribuci našich tištěných publikací Frčíme Brnem – Procházky Brnem prv-
ní republiky pro holky a kluky, TO JE BRNO – Po sto letech, TO JE BRNO rozšířené, Brno – 
průvodce městem, Autentický průvodce TO JE Brno I., II., III., Komiks Pilgram Kameník a Jak 
to ruplo. 

Knihy za naší produkce se úspěšně prodávají v největších brněnských knihkupectvích – 
Barvič a Novotný, Kanzelsberg, Dobrovský. Prodáno bylo 580 kusů.

Dárky z Brna nabízíme v podnicích: JeTuMilo, Place Store, Concept, Ing. Jana Chládko-
vá, Object Concept Store, Café Alfa, Cult of the Road, Vaizard. Pracujeme na rozšiřování 
distribuční sítě nejen pro prodej knih, ale i pro další sortiment z naší produkce.
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JAKÉ SLUŽBY 
JSME VÁM 
POSKYTOVALI?

3
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Informace 
o městě – 
infocentra

3A

Od druhé čtvrtiny letošního roku byla situace nejen na informačních centrech ovlivněna 
děním týkajícím se Covid-19. Vlivem nastalé situace došlo k útlumu návštěvnosti i prode-
jů na našich informačních centrech, která byla dokonce během roku několikrát komplet-
ně uzavřena. 

Poprvé se tak stalo od 14. 3. do 27. 4., respektive 4. 5., podruhé od 22. 11. do 2. 12. Po krát-
kém znovuotevření následovalo opět uzavření od 27. 12. 

Na podzim a v zimě během omezení zůstal v provozu alespoň výdej objednávek z našeho 
e-shopu. Zasažen byl rovněž provoz brněnského letiště, tamní informační centrum se ote-
vře až s letním letovým řádem v roce 2021. Momentálně totiž letiště neobsluhuje žádnou 
pravidelnou leteckou linku. 

Po dobu uzavření provozoven fungovaly informační služby po telefonu a vyřizována byla 
i elektronická pošta. Naše pracovnice se rovněž v jarní vlně pandemie podílely na obsluho-
vání telefonické informační linky pomáhající seniorům ve městě. 

Od konce dubna jsou naše infocentra vybavena ochrannými plexiskly a u vstupů je připra-
vena dezinfekce. Pracovnice nosily do konce června a poté opět od podzimu na obličeji 
roušky. Opatření se týkala také počtu zákazníků na provozovně (podle plochy). 

Během letní sezóny byl v provozu infostánek na Brněnské přehradě a v prosinci stánek na 
náměstí Svobody na Brněnských Vánocích.

V první polovině letošního roku jsme se zúčastnili pouze 4 veletrhů, ostatní byly zrušeny.

Odložena byla o dva měsíce i průběžná certifikace v rámci ATIC ČR.

Stánky a prezentace:

* Regiontour 16.–19. 1. (BVV)
* ITF Slovakiatour 23.–26. 1. (Bratislava)
* Toursalon 14.–16. 2. (Poznaň)
* Holiday World 13.–16. 2. (Praha)
* Designblok 7.–11. 10. (Praha)

Skladba návštěvníků informačních center se hodně změnila, celkově zásadně ubylo zahra-
ničních návštěvníků, což ovlivnilo i výsledný celoroční počet návštěvníků.
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Brno 
Roadshow

2020

 

Radnická 8 IC přehrada IC letiště Nádraží TO JE IC Celkem

Češi cizinci Češi cizinci Češi cizinci Češi cizinci Češi cizinci osob

leden 5008 3042  146 208 712 171 2287 784 12358

únor 6369 2820  151 221 653 179 1910 739 13042

březen 2259 747   243 36 681 245 4211

duben       101 1 102

květen 1260 75   225 15 826 11 2412

červen 3274 449    566 60 1571 286 6206

červenec 7663 1431  211 93 916 102 4137 770 15323

srpen 8817 1656 3985 150 297 89 902 119 3364 881 20260

září* 3939 766 495 50 260 68 514 57 2137 433 8719

říjen 1333 208  140 57 160 18 907 95 2918

listopad** 110       109  219

prosinec 2761 112     196 11 2079 172 5331

celkem 42793 11306 4480 200 1205 736 5087 768 20109 4417  

 IC Radnická 8 celkem IC přehrada celkem IC letiště celkem Nádraží celkem TO JE IC celkem  

Celkem 54099 4680 1941 5855 24526 91101

** Přehrada ukončila provoz k 13. 9. 2020 
* pouze telefony (lockdown)

3B

V letošním roce jsme spustili nový projekt TO JE BRNO Roadshow. Designový elektromobil 
je koncipován jako mobilní prezentační objekt pro imageovou a produktovou prezentaci 
Brna jako stylové a atraktivní destinace. Na letošní rok byly naplánovány návštěvy velkých 
hudebních festivalů, které ale byly s ohledem na pandemii zrušeny. S elektromobilem jsme 
se tak v říjnu zúčastnili pouze akce Design Blok v Praze, kde jsme prezentovali designové 
suvenýry z Brna. V elektromobilu se konal i fashion market December Design Days v rámci 
Brněnských Vánoc na náměstí Svobody. K Roadshow byla také navržena speciální kolek-
ce suvenýrů.
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Předprodej 
vstupenek

3C

Prodáváme vstupenky na kulturní, společenské i sportovní akce. Zajišťovali jsme také ex-
kluzivní prodej vstupenek na Grand Prix České republiky. Každoročně zajišťujeme regist-
race na bezplatné akce např. Open House Brno. Navázali jsme spolupráci s prodejním por-
tálem GoOut.

 2017 2018 2019 2020

Colosseum (vše) 35 621 960 Kč 53 009 033 Kč 38 514 854 Kč 27 480 068 Kč

Ticketportal 577 845 Kč 533 339 Kč 426 077 Kč 193 691 Kč

Ticketstream 134 241 Kč 102 578 Kč 563 802 Kč 105 437 Kč

Perfect systém 93 022 Kč 127 195 Kč 175 182 Kč 239 709 Kč

Ticket ART 37 544 Kč 65 766 Kč 50 633 Kč 44 842 Kč

cizí pořadatelé 237 508 Kč 175 537 Kč 111 720 Kč 27 080 Kč

Suvenýry 897 334 Kč 1 054 253 Kč 1 487 440 Kč 858 508 Kč

LeoExpress 2 821 Kč 534 Kč 0 Kč 0 Kč

GO OUT x x x 197 392,00 Kč

sms ticket 100 884 Kč 309 822 Kč 250 367 Kč 149 265 Kč

CELKEM 37 703 159 Kč 55 378 057 Kč 55 378 057 Kč 29 295 992 Kč

EURA

Colosseum (vše) 1 415 798,74 € 1 316 979,24 € 1 237 271,25 € 747 609,46 €

35 394 969 Kč 32 924 481,00 Kč 30 931 781 Kč 18 690 237 Kč

kurz 25 kurz 25 kurz 25 kurz 25

CELKEM 73 098 128 Kč 88 302 538,10 Kč 72 511 856 Kč 47 986 229 Kč

Suvenýry 
a dárky z Brna

3D

V roce 2020 jsme pokračovali v prodeji úspěšných kolekcí designových dárků z Brna 
a připravili jsme také několik nových kolekcí. 

Nejvýraznější kolekcí první poloviny roku 2020 je industriální kolekce, která obsahuje drob-
né předměty s logem Brna INdustrial a věci, které šila dílna Brno Šije z látek pocházejících 
z Nové Mosilany. 

Ve spolupráce s Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna a Veřejnou zelení měs-
ta Brna jsme vytvořili a uvedli na trh speciální ekologickou kolekci suvenýrů #PripravBrno, 
jejichž zakoupením lidé a firmy přispějí na péči o městskou zeleň.
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Jako každoročně jsme připravili také novou vánoční kolekci suvenýrů. Kolekce 2020 se jako 
vždy inspirovala vizualitou Brněnských Vánoc. Na výrazné a v mnoha ohledech netradič-
ní vizuální identitě Brněnských Vánoc pracuje TIC BRNO už od roku 2015. Kolekci suvenýrů 
tentokrát ozdobily pletené vzory z dílny brněnských designerů z NEON STUDIA. Nemohly 
chybět hrnky, letos opět se třemi různými motivy, a samozřejmě brněnské vánoční kuličky, 
které padaly z orloje po dobu adventu a bylo možné je zakoupit i v e-shopu. Dále je dopl-
nily stylové šály, roušky, čokolády nebo mentolky. Vzhledem k enormnímu zájmu o vánoční 
hrníčky bylo nutno ještě před vánočními svátky zajistit dodatečné skladové zásoby.

Tematické 
tiskoviny 

3E

I v roce 2020 jsme se zaměřovali na rozšíření portfolia tematických destinačních tiskovin, 
které je možné získat zdarma na všech našich infocentrech, ve vybraných pobočkách na 
jižní Moravě, v partnerských institucích a také na některých veletrzích cestovního ruchu. 
Nabízíme kolekci CO JE Brno?, která se zaměřuje především na architekturu, a TO JE Brno, 
která se věnuje brněnským zajímavostem a trávení volného času.

Letošní rok byl rokem výročí Adolfa Loose, na což jsme reagovali tiskovinou zaměřenou na 
působení tohoto architekta v Brně. S Brnem jsou spjaty i další osobnosti architektury – 
Bohuslav Fuchs a Ernst Wiesner. Také o jejich realizacích jsme připravili samostatné bro-
žurky. Architektonickou řadu doplnila Moderní a Současná architektura v Brně. 

Samostatnou tiskovinu jsme věnovali páteru Martinu Středovi, která byla vydána v srpnu 
u příležitosti slavnostního odhalení jeho nové sochy v Jezuitské ulici.

Další významnou osobností působící v Brně byl Anton Pilgram – autor portálu Staré radni-
ce. V tiskovině seznamujeme veřejnost s jeho sochařskou tvorbou v Brně a také s prohlíd-
kovou trasou po Staré radnici.

Ve volbě témat se věnujeme i aktivnímu trávení volného času – vydali jsme tiskovinu zamě-
řenou na cyklistiku (TO JE: Brno a okolí na kole) a připravujeme i stručné představení na-
bídky sportu v Brně (TO JE: Sport v Brně), která vyjde na začátku roku 2021.

V další samostatné tematické řadě jsme vykročili dále od městského centra a top památek 
a příležitost dostaly zajímavosti městských částí. Vydali jsme – TO JE: Staré Brno, TO JE: 
Brno-Žabovřesky, TO JE: Brno-Černá Pole, Kolonie Nový dům.

V roce 2020 se nám podařilo získat do správy vodojem na Žlutém kopci, o jeho prohlídky 
byl mezi návštěvníky velký zájem. Při této příležitosti jsme vydali letáček o tomto unikát-
ním podzemním prostoru.
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3F Publikace

Mářina kuchařka

Věnujeme se dlouhodobě a koncepčně propagaci Leoše Janáčka ve spojení s Brnem. U pří-
ležitosti festivalu Janáček Brno jsme vydali Mářinu kuchařku, která popisuje, na čem si 
pochutnával nejhranější český operní skladatel. Marie Stejskalová pracovala jako hospo-
dyně u Janáčků více než čtyřicet let. V Archivu Leoše Janáčka Moravského zemského mu-
zea se dochoval její sešit kuchařských receptů. To by samo o sobě nebyla až taková zají-
mavost, kdyby si autorka mezi recepty nezapisovala také poznámky vztahující se k životu 
a dílu domácího pána. 

TO JE BRNO III.

V závěru roku jsme vydali již třetí pokračování autentického průvodce Brnem. Po dvou dí-
lech, které nastavovaly zrcadla různým zejména brněnským tématům, jsme se tentokrát 
zcela ponořili do fenoménu brněnského industriálu, který byl naším hlavním letošním té-
matem i pro další aktivity (tematické procházky, vyjížďky, přednášky, suvenýry). Průvodce 
představuje brněnské téma industriálu strukturovaným a komplexním způsobem, věnuje 
se tématům historickým i současným a budoucím.

Brno nabízí spoustu možností, kde získat zajímavé suvenýry a podpořit tak lokální tvorbu 
a podnikání. Nová brožurka TO JE: Designový kousek z Brna představuje některé z nich.

Věnovali jsme se také dotisku a především aktualizaci již dříve vydaných tiskovin – Sochy 
v Brně, Kam v pondělí a dalších. Velký odběr pravidelně zaznamenává Malý průvodce Br-
nem, který představuje v kostce hlavní lákadla Brna. Aktualizovali jsme všechny jeho exis-
tující mutace: CZ, EN, DE, PL, FR, RU, HOL, MAĎ, JAP, KOR, ŠP, IT, PORT.

V roce 2020 bylo vydáno 13 nových tiskovin. Všechny nové tiskoviny mají anglickou mutaci, 
některé i německou, a Kolonie Nový dům i polskou.



24

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY NA OBJEDNÁVKU – CELOROČNĚ

Příval objednávek na začátku roku naznačoval opět silný rok. Pandemie Covid-19 ovšem 
negativně ovlivnila cestovní ruch na celém světě a její nástup v ČR v polovině března velmi 
zasáhl turismus také v Brně. Zcela chyběly skupiny z evropských zemí i z Asie, ubylo ale 
také objednávek od individuálních turistů z okolních zemí. Zrušeny byly rovněž objednáv-
ky z vysokých a středních škol, které využívají našich služeb v rámci výměnných student-
ských pobytů. Úbytek objednávek byl znát také od firem, jejich zahraniční partneři letos 
do Brna nejezdili. 

Nejpříznivější měsíce pro průvodcovské služby tak letos byly červenec, srpen a září, kdy 
byla v České republice zrušena vládní omezení z první vlny pandemie. Jezdili zejména tu-
risté z České republiky, zahraničních turistů bylo velmi málo. S nástupem druhé vlny byly 
pak od října téměř všechny akce do konce roku zrušeny, protože stejně jako na jaře nebylo 
možné průvodcovské služby uskutečnit.

Počet zrealizovaných prohlídek 122 

Počet zrušených objednávek 102 

Počet osob 1 531 

MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ

22. a 23. 2. 2020

Třetí únorový víkend patří tradičně průvodcům a jejich tematickým prohlídkám. Již 17. roč-
ník v Brně velmi oblíbeného Mezinárodního dne průvodců jsme připravili ve spolupráci 
s Asociací průvodců ČR. 

Celkem komentovaných prohlídek 19 

Počet prodaných vstupenek 740 

TEMATICKÉ PROHLÍDKY JARO

4. 4. – 13. 6. 2020

Tematické prohlídky jaro se měly konat v termínu 4. 4. – 13. 6. 2020, bylo připraveno 21 pro-
hlídek. Kvůli situaci v souvislosti s Covid-19 se prohlídky plánované do začátku června 

Průvodcovské 
služby 
a prohlídky Brna

3G
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stornovaly a přesunuly na léto a podzim. Držitelům vstupenek na jarní termíny bylo nabíd-
nuto vrácení peněz nebo výměna za pozdější termín; výměny využila většina. 

Nový blok začal 7. 6., do 1. 7. se uskutečnilo 12 prohlídek, bylo prodáno (nebo vyměněno za 
zrušené letní prohlídky) 231 vstupenek. 

Marketingová kampaň:

* tiskoviny s výčtem prohlídek, outdoor plochy TIC BRNO, inzerce a článek v časopi-
se KAM, články ve zpravodajích městských částí, newsletter TIC BRNO, web TIC BRNO 
a GOtoBRNO.cz, tisková zpráva, Kino Art – slideshow, IDS JMK – slide v autobusech, 
PR zmínka v jejich oblastních, slevových a akčních letácích, info na www.idsjmk.cz, 
newsletter, FB událost, příspěvky, sponzorovaná reklama

Původně připraveno prohlídek 21

Uskutečněné prohlídky 12

Počet návštěvníků 231

TEMATICKÉ PROHLÍDKY LÉTO

3. 7. – 30. 8. 2020

Předpokládali jsme, že v souvislosti s Covid-19 a komplikacemi spojenými s cestování do 
zahraničí vzroste zájem o výlety po Česku. Proto jsme připravili speciální, pestřejší nabídku 
letních tematických prohlídek. Během víkendů jsme nabízeli témata typická pro Brno, více 
obecná a méně specifická, tedy atraktivní pro návštěvníky, kteří do Brna přijížděli poprvé 
(např. Funkcionalismus v Brně, Vily v Žabovřeskách aj.). Nabídka byla rozšířena o prohlíd-
ky pro rodiny s dětmi a také o speciální čtvrtky pro seniory. Adaptovali jsme také opatření 
zamezující šíření pandemie (malé skupiny, průvodce s mikrofonem).

Marketingová kampaň:

* tiskoviny s výčtem jednotlivých prohlídek, které se distribuovaly ve městě i v kra-
ji, výlep na našich plochách (A1, atyp a CLV), informace v měsíčníku KAM (inzerce 
a článek), inzerce Šalina a Metro XXL, vydání tiskové zprávy a komunikace se zpravo-
daji městských částí, informace v našem newsletteru, na portálu GOtoBRNO.cz a webu 
ticbrno.cz, slide v Kině Art, vytvoření a správa události na Facebooku TIC BRNO a pla-
cená reklama, propagace v komunikačních kanálech IDS JMK (slide v autobusech, 
PR zmínka v jejich oblastních, slevových a akčních letácích, info na www.idsjmk.cz 
a v newsletteru

Celkem prohlídek 36 (pro srovnání v roce 2019 to bylo 11)

Počet návštěvníků 779

TEMATICKÉ PROHLÍDKY PODZIM

4. 9. – 17. 11. 2020 (kvůli pandemii ukončeno 10. 10. 2020)

Stejně jako v létě bylo i na podzim připraveno větší než obvyklé množství témat. Do pod-
zimního bloku tematických prohlídek nám však opět zasáhla situace s Covid-19 a některé 
z původně plánovaných prohlídek jsme museli vzhledem k bezpečnostním opatřením zrušit 
(říjnové a listopadové termíny již neproběhly). Z avizovaných 37 prohlídek se mohlo konat 
pouze 13. Po Brně se s průvodci vydalo 215 návštěvníků. Jedná se o asi 50% pokles oproti 
běžné návštěvnosti podzimních prohlídek.

Marketingová kampaň:

* tiskoviny s výčtem jednotlivých prohlídek, které se distribuovaly ve městě i v kra-
ji, výlep na našich plochách (A1, atyp a CLV), inzerce Šalina a Metro XXL, informace 

Tematické prohlídky 
PODZIM 2020

TIC BRNO ↓

ZÁŘÍ—LISTOPAD 2020

VSTUPNÉ
120 / 150 / 75 / 60 Kč
Více informací a termíny na www.ticbrno.cz 
a informačních centrech TIC.

TIC BRNO, p. o. finančně podporuje 
statutární město Brno

Foto: Ústřední hřbitov – krematorium – 
Studio Flusser – Zdeněk Porcal

TIC BRNO            ↓

Tematické prohlídky podzim

Tematické prohlídky advent

Tematické prohlídky jaro

GO TO BRNO.cz

Ústřední hřbitov, Reissigova 
vila, Mizející Brno, Obřany 
a Maloměřice, Sokol a vznik ČSR 
v Brně, Jak to ruplo a další 
nové trasy

35 KOMENTOVANÝCH
PROHLÍDEK

TIC BRNO ↓

ČERVEN 2020
VSTUPNÉ 120 / 60 Kč

TIC BRNO, p. o. �nančně podporuje
statutární město Brno.

Foto: Vyhlídková věž BVV 
TIC BRNO – Františka Uřičářová

TIC BRNO ←

GO TO BRNO.cz

Více informací a termíny na www.ticbrno.cz 
a informačních centrech TIC BRNO.

Tematické prohlídky 
JARO 2020

BRNO ZA HRADBAMI, OD STŘEDOVĚKU 
PO SOUČASNOST

BRNĚNSKÉ KAVÁRNY – ZMIZELÉ 
I SOUČASNÉ

PERLY Z BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ

BRNO V MÝTECH A POVĚSTECH

BRNO PŘED STO LETY

NEŽIVÁ PŘÍRODA V CENTRU BRNA

BRNĚNŠTÍ RODÁCI SLAVNÍ
DOMA I VE SVĚTĚ

PO STOPÁCH OSOBNOSTÍ 
Z PAMĚTNÍCH DESEK

PO STOPÁCH BRNĚNSKÝCH PIVOVARŮ 

MIZEJÍCÍ BRNO

PO STOPÁCH SLAVKOVSKÉ BITVY 
V BRNĚ
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v měsíčníku KAM (inzerce a článek), vydání tiskové zprávy a komunikace se zpravoda-
ji městských částí, informace v našem newsletteru, na portálu GOtoBRNO.cz a webu 
ticbrno.cz, slide v Kině Art, vytvoření a správu události na Facebooku TIC BRNO a pla-
cená reklama, propagace v komunikačních kanálech IDS JMK (slide v autobusech, 
PR zmínka v jejich oblastních, slevových a akčních letácích, info na www.idsjmk.cz 
a v newsletteru)

Počet prohlídek plánovaných 37, proběhlo 13

Počet prodaných vstupenek 215 

TEMATICKÉ PROHLÍDKY ADVENT

5. 12. – 28. 12. 2020

Pro adventní a vánoční tematické prohlídky jsme v roce 2020 připravili 2 atraktivní témata, 
Kláštery v Brně a Brněnské betlémy, a 4 termíny komentovaných prohlídek, které návštěv-
níkům měly přiblížit duchovní centra Brna. Do připraveného projektu opět zasáhla bezpeč-
nostní opatření spojená s Covid-19, mohl být proto realizován pouze 1 termín.

Počet prohlídek 1

Počet prodaných vstupenek 30

Marketingová kampaň:

* tiskoviny s výčtem jednotlivých prohlídek, které se distribuovaly ve městě Brně, výlep 
na našich plochách (A1, atyp a CLV), informace v měsíčníku KAM (článek), vydání tis-
kové zprávy a komunikace se zpravodaji městských částí, informace v našem news-
letteru, na portálu GOtoBRNO.cz a webu ticbrno.cz, vytvoření a správa události na 
Facebooku TIC BRNO a placená reklama

ŠKOLNÍ PROHLÍDKY

Základním školám nabízíme možnost komentovaných prohlídek, které jsou adaptované na 
věk žáků. Je možné využít pracovních listů pro 1. nebo 2. stupeň základní školy. Pro spo-
lupráci využíváme externích průvodců. V 1. pololetí 2020 byly v souvislosti s Covid-19 rea-
lizovány pouze 2, zrušeno bylo 8.

Tematické prohlídky 
ADVENT 2020

TIC BRNO ↓

PROSINEC 2020

VSTUPNÉ 120 / 60 Kč

Více informací a termíny na www.ticbrno.cz 
a informačních centrech TIC.

TIC BRNO, p. o. finančně podporuje 
statutární město Brno

Foto: TIC BRNO – Michal Růžička

TIC BRNO            ↓

Tematické prohlídky advent

Tematické prohlídky jaro

Tematické prohlídky léto

GO TO BRNO.cz

KLÁŠTERY 
V CENTRU BRNA
BRNĚNSKÉ BETLÉMY
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Vyhlídkové jízdy 
turistickým 
minibusem

3H

3. 7. – 11. 10. 2020

V letošním roce jsme kvůli situaci s Covid-19 museli posunout termín provozování vyhlídko-
vých jízd. Jaro jsme věnovali přípravě a obsahové části projektu. V červenci jsme spustili do 
prodeje 6 tras: Slavné vily, Funkcionalismus, Velké Brno, Vyhlídky, Hrady a novou trasu Pa-
láce průmyslové aristokracie. 

Ve vlastní produkci jsme natočili sérii upoutávkových videí k jednotlivým trasám.

Kvůli pandemickým bezpečnostním opatřením jsme však bohužel opět v říjnu museli jízdy 
zrušit a nedošlo ani k realizaci tradičního adventního bloku vyhlídkových jízd.

Marketingová kampaň:

* tiskoviny s výčtem jednotlivých tras a termínů, které se distribuovaly ve městě i v kra-
ji, výlep na našich plochách (A1, atyp a CLV), plakáty A4 ve vozidlech MHD, informace 
v měsíčníku KAM (inzerce a článek), vydání tiskové zprávy a komunikace se zpravoda-
ji městských částí, informace v našem newsletteru, na portálu GOtoBRNO.cz a webu 
ticbrno.cz, slide v Kině Art, vytvoření a správa události na Facebooku TIC BRNO a pla-
cená reklama, propagace v komunikačních kanálech IDS JMK (slide v autobusech, 
PR zmínka v jejich oblastních, slevových a akčních letácích, info na www.idsjmk.cz 
a v newsletteru), inzerce Šalina, Metro XXL

Počet prodaných jízd 747

Série upoutávkových videí 
k jednotlivým trasám:

www.youtube.com/watch?v=I6zYgyD85Dg 
www.youtube.com/watch?v=EjJrv77smoI 
www.youtube.com/watch?v=PUt-p7QaQOo

TIC BRNO p. o. � nančně podporuje 
statutární město Brno.

Foto: TIC BRNO – Michal Růžička

TIC BRNO ←

GO TO BRNO.cz ←

ČERVENEC—LISTOPAD 2020
JÍZDNÉ 300 / 200 Kč

Termíny a více informací na informačních
centrech TIC BRNO a na webu www.ticbrno.cz

Vyhlídkové jízdy Brnem 2020 se konají pod
záštitou primátorky JUDr. Markéty Vaňkové

I. FUNKCIONALISMUS
II. VYHLÍDKY
III. SLAVNÉ VILY
IV. PALÁCE PRŮMYSLOVÉ
 ARISTOKRACIE
V. HRADY
VI. VELKÉ BRNO

VYHLÍDKOVÉ JÍZDY
BRNEM 2020
Jezdíme nové trasy!

TIC BRNO ↓
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BRNOPAS 3I

Turistická karta BRNOPAS je vyhledávaným produktem, který doporučuje zajímavá mís-
ta k návštěvě za zvýhodněných cenových podmínek, včetně jízdného MHD. Od roku 2019 
máme stále k dispozici pro držitele BRNOPASu exkluzivní nabídku vstupenek do vily Tu-
gendhat, která je pro turisty stále velkým lákadlem vzhledem k nedostupnosti vstupenek 
do vily. Vstupenky do vily Tugendhat máme vyjednány i na rok 2021. 

Aktuální verze BRNOPASu v sobě sdružuje nabídku 48 institucí, z toho je 5 institucí z JMK. 
V první polovině roku 2020 se nám podařilo vyjednat spolupráci s dalšími institucemi pro 
novou verzi BRNOPASu, která byla spuštěna v červenci 2020. Velkou novinkou je zejména 
jízdenka na lodní dopravu na Brněnské přehradě, která je součástí 3denního BRNOPASu. 
Přibyla také další místa v rámci JMK. 

Před Vánoci byla spuštěna kampaň „BRNO(PAS) jako dárek“, kdy bylo možné zakoupit vou-
cher na BRNOPAS za korunu. Akce byla omezena na 2000 ks voucherů, které zákazníci mo-
hou vyměnit za BRNOPAS do konce roku 2021. Podmínkou je ubytování v brněnských uby-
tovacích zařízeních nebo útrata min. 300 Kč v brněnských gastronomických podnicích. 
O akci byl velký zájem, všechny vouchery v rámci nabídky byly prodány.

Od července 2020 byla také rozšířena spolupráce projektu BRNOPAS s brněnskými ho-
tely, které mohly nabízet svým zákazníkům BRNOPAS na 3 dny za zvýhodněnou cenu 
max. 100 Kč. Podmínkou je, že v daném hotelu musí zákazník strávit alespoň 2 noci. 

Díky tomu lze BRNOPAS zakoupit již na 14 prodejních místech, (4 informační centra a 10 
hotelů) a také v podobě voucheru, který lze zakoupit online i na informačních centrech. 
Zvýhodněná akce v hotelech bude pokračovat i v roce 2021. 

Celkem bylo za rok 2020 prodáno 2060 BRNOPASů a 2000 voucherů za korunu.
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JAKÉ PAMÁTKY 
JSME 
SPRAVOVALI?
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4 Brněnské 
podzemí

4A

Stabilně spravujeme provozy podzemí – Labyrint pod Zelným trhem, Mincmistrovský 
sklep, Kostnici u sv. Jakuba a jako novinku roku 2020 Vodojemy na Žlutém kopci, které 
získaly záhy po zpřístupnění první místo v anketě Turistické novinky 2020 na portálu 
kudyznudy.cz.

V našich památkách připravujeme akce pro veřejnost, které jsou hojně navštěvované, 
např. Den Brna v Labyrintu pod Zelným trhem, noční prohlídky Kostnice u sv. Jakuba a další.

Během jarních měsíců jsme ve své produkci natočili nové video Cesta do minulosti, ve kte-
rém představujeme trasu Labyrintu pod Zelným trhem.

Pro příští sezónu chystáme další atraktivní podzemní novinku, a to otevření bývalého pro-
tiatomového krytu Denis na Nových sadech. 

VODOJEMY NA ŽLUTÉM KOPCI

Historické vodojemy se nacházejí v blízkosti centra na Žlutém kopci pod rozsáhlou trav-
natou plochou. Tyto podzemní síně působí jako z jiného světa dávno zaniklých civilizací 
nebo z počítačové hry. Bývají dokonce nazývány obdobou istanbulských cisteren Yereba-
tan. A právě první prostor tohoto unikátního souboru vodojemů jsme nově zpřístupnili ve-
řejnosti. Během jara probíhaly přípravné práce a v červenci se otevřely první prohlídkové 
okruhy. Bohužel i do prohlídek tohoto prostoru zasáhly opatření v souvislosti s Covid-19, 
podzimní a adventní série prohlídek byla značně omezená nebo zcela zrušená.

Návštěvnost brněnského podzemí v roce 2020:

Mincmistrovský 
sklep

Labyrint Kostnice Exitgame Vodojemy

Leden 371 2112 2965 4  

Únor 359 2398 3558 7  

Březen 77 698 1017 3  

Duben 0 0 0 0  

Květen 16 143 233 1  

Červen 120 1299 1508 8  

Červenec 374 4387 4622 18 164

Srpen 416 4947 6296 13 1064

Září 189 1776 2238 13 952

Říjen 52 385 302 3 324

Listopad 0 0 0 0 0

Prosinec 32 221 365 5 127

Celkem 2006 18366 23104 75 2631

* U Exit game se jedná o počet teamů, ne o počet osob
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Věž Staré 
radnice

4B

Věž Staré radnice je tradičním oblíbeným cílem turistů i místních. Také do jejího provozu 
letos zasáhla omezení v souvislosti s covid-19. Do 10. března byla otevřena ještě v běžném 
provozu od 10 do 18 hodin. Dále se pak kvůli pandemii otevřela až 11. května, a to v ome-
zeném provozu, ve všední dny od 12 do 19 hodin a o víkendu od 12 do 20 hodin. V červnu 
se víkendová otevírací doba prodloužila a bylo otevřeno již od 10 hodin. V druhé polovině 
roku se věž Staré radnice otevírala a zavírala s ohledem na aktuálně platná vládní nařízení. 
Zcela uzavřena byla od 12. 10. do 2. 12., poté od 18. 12. až do konce roku. Boužel letos ne-
mohly v plné míře proběhnout vyhledávané adventní prohlídky. Kvůli omezení počtu osob 
na prohlídkové trase byly v prosinci uzavřeny také sály Staré radnice.

Každoročně pořádáme také doprovodné programy. V letošním roce proběhl pouze Valen-
týn na věži Staré radnice, kdy byla pro návštěvníky připravena soutěž o ceny, sladké pře-
kvapení, medovina a pro dámy růže. Akce se zúčastnilo 279 osob.

Návštěvníci měli možnost si zahrát také interaktivní hru Tajemství Staré radnice, která je 
seznamuje se zajímavými historickými informacemi prostřednictvím šifer a logických úko-
lů. Hra je k dispozici v anglickém a českém jazyce. 

Jako podporu lidem v jarní vlně pandemie Covid-19 jsme umístili na věž vzkaz DÝCHEJ od 
streetartového umělce TIMA. 

Během jarních měsíců jsme ve vlastní produkci natočili upoutávkové video na prohlídko-
vou trasu Staré radnice.

Návštěvnost Staré radnice celkem 20 831

Káznice na 
Cejlu

4C

Prohlídky části objektu bývalé Káznice s průvodcem nabízíme standardně ve dvou až třech 
termínech měsíčně. Prohlídky Káznice pozastavila v několika měsících letošního roku pan-
demie Covid-19. Brněnská muzejní noc v Káznici byla přeložena z 16. 5. 2020 na 14. 11. 2020. 
Bohužel ani v náhradním termínu se nemohla uskutečnit.

Počet prohlídek 29 

Počet osob celkem 266
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NA JAKÝCH 
PROJEKTECH 
JSME 
PRACOVALI

5
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Open House 
Brno 

25.–24. 4., 10.–11. 10, 14.–15. 11. 2020 

V letošním roce se OPEN HOUSE BRNO objevil online hned ve 3 různých termínech – duben, 
říjen a listopad. Akce měla proběhnout v původním termínu 25. a 26. dubna, kvůli nařízení 
vlády v souvislosti s pandemií Covid-19 však v tomto termínu proběhla pouze online a s po-
mocí dobrovolníků a externích týmů bylo natočeno 24 videí komentovaných prohlídek.

Fyzicky (v původní podobě) měl festival proběhnout v říjnu, nicméně kvůli vládním opatře-
ním proběhl opět v online podobě. O víkendu 10. a 11. října byla odvysílána nová videa ko-
mentovaných prohlídek. Celkový počet videí díky tomu přesáhl 40 a zajistil tak poměrně 
pestrý archiv OPEN HOUSE BRNO na kanálu YouTube.

Do třetice se OPEN HOUSE BRNO zúčastnil celosvětového online víkendu, na kterém se po-
dílelo všech 40+ zapojených měst sítě OPEN HOUSE WORLDWIDE. 

Pod brněnským vedením byl odvysílán hodinový blok na téma sakrálních staveb („Spiritu-
al Spaces: An exploration of religious buildings across the world“), kde bylo jako zástupné 
odvysílané video o chrámu Blahoslavené Marie Restituty na Lesné.

Jednotlivé online víkendy svou sledovaností byly srovnatelné s počtem návštěvníků minu-
lého ročníku. Díky tomu, že Open House však neproběhl pouze jednou, je fakticky počet 
vyšší více než dvojnásobně oproti roku 2019.

Na organizaci akce jsme spolupracovali se Spolkem Kultura & Management.

Dubnový termín online 18 000 zhlédnutí

Říjnový termín online 13 000 zhlédnutí

Open House Worldwide 28 303 zhlédnutí na YouTube a 40 000 návštěv na stránkách fes-
tivalu, odkazované brněnské příspěvky získaly několik tisíc zhlédnutí.

Brno a jeho 
chrámy

5B

5A

15. 6. – 15. 9. 2020

Ve dvanáctém ročníku projektu Brno a jeho chrámy jsme si kladli za cíl zaktualizovat 
systém projektu a vnést novou iniciativu, aby byla akce atraktivnější.

Čtyři vybrané chrámy, které nejsou běžně kromě bohoslužeb otevřeny, nabízely od 
15. 6. do 15. 9. možnost prohlídky samostatně i s průvodcem (byl přítomen vždy od úterý 
do soboty v odpoledních hodinách). Každý návštěvník si mohl v těchto kostelích a také na 
našich informačních centrech vzít brožuru, která mapuje zajímavé kostely v centru Brna 
i přilehlých částech. Nově byla pro děti připravena mapa – pracovní list s úkoly, který vede 
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děti k lepšímu poznání sakrální architektury a historie. V kostelích i na informačních cen-
trech bylo od letoška možné dostat také turistické razítko ve vizuálu Brno a jeho chrámy. 

V rámci projektu jsme nabídli i další novinku – zájemci se mohli zdarma zaregistrovat na 
27 komentovaných prohlídek s tematikou brněnské sakrální architektury a poutnictví.

Celková návštěvnost v rámci projektu 13 000

Gourmet Brno 5C

Omezení spojená s Covid-19 se nevyhnula ani projektu Gourmet Brno. Hodnocení podni-
ků jako takové proběhnout nemohlo, a tak jsme se soustředili na propagaci a monitoring 
aktuálních nabídek gastronomických podniků hodnocených v roce 2019 a nominovaných 
v roce 2020. Gastronomická linka byla velmi důležitá již na jaře v první vlně pandemie a na 
ni navazovala kampaň na hodnocení ze strany návštěvníků, která měla podpořit návštěv-
nost jednotlivých podniků. Kvůli druhé vlně se tato kampaň nemohla rozběhnout a my 
jsme se opět zaměřili na online komunikaci aktuálního dění (otevřená výdejní okna, rozvo-
zy atp.) a na sdílení příběhů, které za jednotlivými provozy stojí. 

Od října se nám ve spolupráci s moderátorem Romanem Blumaierem podařilo nato-
čit sérii 19 podcastů, které nabízí ochutnávku ze všech kategorií Gourmet Brno: restau-
race, bistra, kavárny, cukrárny, vinárny, pivnice, bary a fine dining. Jsou plné informa-
cí o konceptech gastropodniků a nechybí v nich ani zajímavosti ze zákulisí. K poslechu 
na www.gourmetbrno.cz nebo na Spotify Gourmet Brno.

Marketingová kampaň:

* tiskoviny s výčtem jednotlivých prohlídek, které se distribuovaly ve městě i v kraji, vý-
lep na našich plochách (A1, atyp a CLV), PPC kampaň, kampaň na Facebooku TIC BRNO 
a Instagramu Gourmet Brno, informace v měsíčníku KAM (inzerce a článek), vydání 
tiskové zprávy, informace v našem newsletteru, na portálu GOtoBRNO.cz, slide show 
v Kině Art, inzerce v magazínech Šalina, Metro XXL, Food Drink
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Informační 
kiosek – 
kolonie Nový 
dům

5D

Brno se stalo držitelem „Pečeti Evropského kulturního dědictví“ díky funkcionalistické vi-
lové kolonii Nový dům z roku 1928 a zařadilo se tak po bok Praze (osada Baba), Stuttgar-
tu (sídliště Weissenhof) a dalším městům. Dokončili jsme samostatný informační kiosek 
přímo v oblasti vilové kolonie (Brno-Žabovřesky), který má za úkol nadále šířit pově-
domí o středoevropském unikátu v souladu s cíli evropského projektu. Zároveň vznikla 
i průvodní tiskovina o tomto unikátu. Na projektu jsme spolupracovali s autory rozsáhlé 
publikace o historii kolonie (Muzeum města Brna).

Industriální 
naučná stezka 

5E

Posvitavská výrobní zóna značí kus významné historie města Brna, kterému přinesla po-
krok a rozvoj. V současné době zde dochází k přeměně průmyslových areálů i jednotlivých 
objektů. Než dojde k úplnému zániku této výrobní zóny, je dobré přímo v místě dřívějšího 
průmyslového rozmachu upozornit na toto ne tak dávné dění a trochu oprášit zašlou slá-
vu. Tato doba je historiky dobře zmapovaná a lze oprávněně věřit, že se odborníci do pro-
jektu rádi zapojí a uplatní své poznatky. 

Naučná stezka může napomoci k oživení Svitavského nábřeží ještě před jeho celkovou revi-
talizací. Obeznámí návštěvníky s bohatou historií posvitavské výrobní zóny a zvýší obecné 
povědomí obyvatel o úseku slavné historie průmyslového Brna. Její účel bude nejen vzdě-
lávací, ale povede i ke zvýšení zdravého patriotismu a ke zlepšení vztahu občanů k tomu-
to území. Stezka je součástí participativního rozpočtu a bude ji tvořit celkem 11 panelů.

Vzhledem k situaci v souvislosti s Covid-19 se nám v letošním roce podařilo dokončit pou-
ze část projektu související se zajištěním kompletní inženýrské činnosti v rámci instalace 
panelů a potřebnými stanovisky orgánů státní správy. Zajistili jsme také grafické návrhy 
panelů a jejich výrobu. Nepříznivé počasí na konci roku nám nedovolilo vlastní instalaci, 
která proběhne v nejbližším možném termínu na začátku roku 2021.

Industriální naučná stezka 
u řeky Svitavy – významná historie Brna

1 PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA / 
LUZ – FENOMÉN PARNÍHO STROJE

první továrna na parní stroje v Brně, 
i v celé Rakouské monarchii

4 SOXHLETOVA PŘÁDELNA / VLNĚNA 
ZÁVOD 02 – ATELIÉR ART PROTIS

první pol. 19. stol. jedna 
z největších přádelen na evropském 
kontinentu, ve 20. stol. fenomén 
československého patentu art protis

2 STROJÍRNA IGNAZ STOREK /ŠMERAL –
VYNÁLEZ KAPLANOVY TURBÍNY

místo zhotovení první Kaplanovy 
turbíny – „brněnského vynálezu“

5 GEBRÜDER SAMEK – PŘÍCHOD 
ŽIDOVSKÝCH PODNIKATELŮ/ŽIDOVSKÝCH 
OBYVATEL DO BRNA

židovští podnikatelé – proměna 
a demokratizace dobové brněnské 
společnosti po únorové ústavě, 
proměna životního stylu

3 KEMKA / KAMMGARNSPINNEREI – 
DĚLNICKÉ HNUTÍ

místo zhotovení první Kaplanovy 
turbíny – „brněnského vynálezu“

6 MORITZ FUHRMANN

plyš a krymr, Löw-Beerova vila

7 LÖW / ZWICKER – ARIZACE, KONFISKACE 
A PŘEVODY MAJETKU

továrna židovských majitelů, likvidace 
soukromého kapitálu

8 RAKOUSKÁ TOVÁRNA NA FILC / MITOP – 
FENOMÉN ZÁNIKU TEXTILNÍ VÝROBY

výrobky z plsti, poslední fungující 
továrna Moravského Manchesteru, 
zánik tovární výroby v Brně

9 ZÁBRDOVICKÉ NÁDRAŽÍ – ŽELEZNICE 
A PRŮMYSL

železnice a průmysl, Svitavská dráha/
Tišnovská dráha

10 BERAN’S SÖHNE / ZBROJOVKA –  
OD TEXTILU PO ZBRANĚ, TRAKTORY 
A PSACÍ STROJE

textilní továrna a její proměna 
na zbrojní výrobu

11 BRIESSŮV PIVOVAR / ZBROJOVKA

pivovarnictví, Husovice a dělnické 
čtvrtě v Brně

TIC BRNO      ←
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Industriální naučná stezka u řeky Svitavy vznikla 
v rámci projektu Dáme na vás.

Autor projektu Industriální naučná stezka: 
Ing. arch. Olga Strublová
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Brno INdustrial 5F

Téma brněnského industriálu jsme zvolili jako jedno z klíčových témat pro rok 2020 a plá-
nujeme v jeho komunikaci pokračovat také v dalších letech. Připravili jsme zajímavou na-
bídku aktivit a publikací s cílem prezentovat brněnskou industriální minulost, přítomnost 
i budoucnost.

Město Brno stálo téměř tři století v čele světového textilního průmyslu. Tento průmyslo-
vý rozvoj velmi podpořil rozkvět města, především architekturu a kulturu. Z tohoto období 
nám zbylo několik budov a několik příběhů, které jsme v roce 2020 představili. Téma jsme 
pojali rozmanitěji a kromě historie textilního průmyslu jsme navázali současností, kreativ-
ními průmysly a průmyslovými stavbami v Brně. 

Téma mělo svoji vlastní vizualitu a marketingovou kampaň zaměřenou na Brno, region, re-
publiku i zahraničí. Brno INdustrial má také svůj web www.brnoindustrial.cz.

V rámci projektu bylo uskutečněno:

* komentované prohlídky industriálních lokalit
* komentované prohlídky industriálních památek
* publikace Autentický průvodce TO JE BRNO 3 – téma industriální 
* tematická linka projektu Open House Brno
* tematická tiskovina – noviny 
* tematické přednášky
* suvenýry

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

14. 6. – 11. 10. 2020

Industriální Brno bylo možné poznávat pěšky i z pohodlí turistického minibusu.

Připravili jsme 3 různé pěší trasy:

* Okolo řeky na Cejl přes Křenovou
* Z Ameriky až na Staré Brno
* Šalinou moravským Manchestrem

VYHLÍDKOVÁ JÍZDA MINIBUSEM

4. 7. – 11. 10. 2020

Během prázdnin jsme k pěším komentovaným prohlídkám přidali vyhlídkovou trasu turis-
tickým minibusem s názvem Paláce průmyslové aristokracie.

Díky pohodlí minibusu si návštěvníci mohli za každého počasí projet okruh, který by byl 
pro pěší opravdu náročný. V rámci trasy jsme zmiňovali např. palác Josefa Kellera, palác 
Morgensternových, Schoellerův palác, Bochnerův palác, Löw Beerovu vilu, Berglův palác 
a další. I do tohoto projektu nám však zasáhla situace kolem Covid-19 a museli jsme zrušit 
některé plánované termíny.
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PŘEDNÁŠKY

2.–16. 9. 2020

Cyklus přednášek jsme pořádali ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně. Přednášky 
se konaly v zajímavých industriálních objektech. V plánu bylo 7 přednášek, díky vládním 
opatřením jsme v letošním roce zrealizovali jen 3 z nich a zbylé uspořádáme v roce 2021.

Celkový počet návštěvníků v rámci projektu Brno INdustrial 847

NOVINY BRNO INDUSTRIAL

K projektu jsme vydali speciální tiskovinu plnou čtení o průmyslové historii moravského 
Manchesteru, příběhů velkých továrníků i životních osudů prostých dělníků. K dispozici je 
zdarma v informačních centrech TIC BRNO, ke stažení na webu GOtoBRNO.cz a ve vybra-
ných kulturních institucích.

SUVENÝRY

V rámci spolupráce s firmou Nová Mosilana, která poskytla látky ze své produkce, jsme 
oslovili kreativní dílnu Brno šije a vznikla nová limitovaná kolekce suvenýrů. Zájemci si mo-
hou zakoupit nákupní tašky, batohy, obaly na notebooky, kapsičky a kosmetické tašky 
s logem Brno INdustrial.

Marketingová kampaň:

Grafiku projektu měla na starosti Barbara Zemčík, která vytvořila návrhy veškerých vizuá- 
lů projektu. 

* Offline kampaň

Venkovní výlepové plochy TIC BRNO – plakáty A1, atyp, CLV ve středu města Brna, plakáty 
v MHD, IDS JMK – slide show na obrazovkách autobusů v JMK, newsletter TIC BRNO, inzer-
ce v časopisech KAM, Šalina, Metro XXL – PR články.

Součástí offline kampaně byly rovněž i noviny Brno INdustrial, které byly distribuovány na 
informačních centrech, v kavárnách a v distribuční síti TIC BRNO po celém městě i v rámci 
infocenter Jihomoravského kraje.

* Online kampaň

V online kampani jsme se zaměřili na propagaci na sociálních sítích, kde jsme vytvořili spe-
ciální profil Brno INdustrial, který v současné době sleduje 656 lidí, a projekt propagujeme 
i v rámci FB profilu TIC BRNO a GOtoBRNO. 

Projekt jsme zviditelnili i v rámci webových stránek www.brnoindustrial.cz, kde v součas-
nosti evidujeme návštěvnost 2700 lidí na úvodní stránce, 3700 lidí v sekci komentovaných 
prohlídek a 1400 lidí v sekci přednášky.

Komentované prohlídky, přednášky i vyhlídkovou jízdu uvádíme i na webu www.ticbrno.cz 
v sekci PRO TURISTY.

V rámci projektu jsme natočili několik upoutávkových videí k jednotlivým trasám a před-
náškám, které sdílíme na sociálních sítích a na webu.

PO STOPÁCH TEXTILNÍHO 
PRŮMYSLU 

KOLEM PALÁCŮ PRŮMYSLOVÉ 
ARISTOKRACIE

O ARCHITEKTUŘE A PŘÍBĚZÍCH

↓
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY / VYHLÍDKOVÝ MINIBUS / 

PŘEDNÁŠKY / STEZKY / AKCE A FESTIVALY

www.brnoINdustrial.cz

Pořadatelem projektu je TIC BRNO ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně.
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Židle pro Brno 5G

červen–září 2020

Židle a stoly umísťované do veřejného prostoru jsou celosvětovým fenoménem. Jeho hlav-
ním posláním je zvýšit a výrazně zpříjemnit pobyt v tomto prostoru. Obrovskou devízou je 
pak hlavně mobilita, která, na rozdíl od pevných, klasických laviček a odpočívadel, umož-
ňuje se stoly a židlemi manipulovat – posunout je do stínu, či naopak na slunce.

Důležitou součástí projektu jsou lokální partneři, kteří se o mobiliář denně starají, chystají 
ho, sklízejí na noc a udržují v čistotě. Jsou mezi nimi firmy, městské části i galerie. 

V roce 2020 jsme po Brně rozmístili 120 židlí a 30 stolů. Aktivně je občané využívali napří-
klad na Moravském a Římském náměstí, před Moravskou galerií či v městském parku Lu-
žánky. Židle jsme prezentovali v rámci portálu GOtoBRNO.cz.

S ohledem na to, jak pozitivně byl projekt přijímán a hlavně aktivně využíván širokou ve-
řejností, bychom na něj v roce 2021 rádi navázali a zároveň ho ideálně rozšířili na další za-
jímavá místa napříč centrem Brna.

Hravé Brno 5H

Provozujeme šifrovací hry a exit game, které pomáhají zábavným způsobem poznávat 
město. Hry jsou týmové, nejčastěji určeny pro skupiny 2–5 hráčů a připraveny na míru do-
spělým. Neznamená to ovšem, že si je nemohou užít i děti na druhém stupni ZŠ nebo stře-
doškoláci. V nabídce nechybí hry pro rodiny s dětmi.

Statistika účastníků her v roce 2020:

* Tajemství Staré radnice CZ 39 týmů
* Tajemství Staré radnice EN 4 týmy
* Tmavomodré dobrodružství CZ 15 týmů
* Tmavomodré dobrodružství EN 0 týmů
* Brno, co není: Šoférův gordický uzel 17 týmů
* Brno, co není: Leošův houslový klíč 14 týmů
* Brno, co není: Tajemství hlubin 12 týmů
* Brno, co není: Záhada vlnolamu 12 týmů
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Dny 
evropského 
dědictví

5I

19.–20. 9. 2020 

Letošní Dny evropského dědictví nesly podtitul Památky a vzdělávání. Nabídli jsme snížené 
vstupné na vybrané aktivity z projektů Brno INdustrial – tematické prohlídky i vyhlídkové 
jízdy Brnem. V neposlední řadě jsme oslovili i Muzeum města Brna, které do programu za-
řadilo prohlídky prvního odhaleného vodojemu – Chrámu kamene, taktéž za zvýhodněné 
vstupné. Sleva na vstupném činila 20–25 procent z běžného vstupného.

Celková obsazenost prohlídek byla v letošním roce o poznání nižší než v předchozích le-
tech, tento trend se projevuje na více projektech a je připisován situaci s Covid-19.

Grand Prix ČR5J

Grand Prix České republiky se v roce 2020 jela bez účasti diváků. Již na konci roku 2019 
a v lednu 2020 jsme ale připravili kampaň k podpoře prodeje lístků. V prosinci 2019 měla 
kampaň podtitul Ten nejlepší dárek pod stromeček, v lednu byla výzvou k tomu stihnout 
ještě první vlnu zlevněných vstupenek. Vždy kombinovala Sklik GoogleAds a také reklamy 
na Facebooku. V prosinci kromě České republiky mířila na Slovensko a Rakousko, v lednu 
se pak země rozšířily ještě o Polsko. Vizuálně využívala historické fotografie s důrazem na 
výročí závodu, které se k letošnímu roku pojilo. Další fáze kampaně se s ohledem na pan-
demii Covid-19 neuskutečnily a na jaře byl zahájen proces vracení vstupenek.
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Naše publikace Jak to ruplo, která nabízí originální pohled na události roku 1989 včetně 
těch listopadových, byla oceněna 1. místem v kategorii Učebnice pro školy všech stupňů 
a ostatní didaktické pomůcky soutěže Nejkrásnější české knihy roku. Tuto soutěž každo-
ročně pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. V soutěži o nej-
lepší knižní design je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vy-
daných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední 
kalendářní rok. Do tohoto ročníku soutěže se přihlásilo rekordních 313 publikací, oceněno 
bylo přes třicet z nich.

Prestižní ocenění turistických produktů a služeb Velká cena cestovního ruchu zviditelňu-
je výjimečné počiny v oblasti cestovního ruchu a upozorňuje na atraktivní novinky. Tuto 
soutěž pravidelně organizuje společnost COT media ve spolupráci s Veletrhy Brno. Vyhla-
šování vítězů se konalo na letošním veletrhu cestovního ruchu Go a Regiontour. Umístili 
jsme se na 2. místě s projektem Osmdesátky v Brně v kategorii Nejlepší jednotná kampaň. 
Tento projekt v loňském roce nabízel speciální retro turistickou nabídku, která přibližova-
la specifický brněnský životní styl 80. let. Součástí byly speciální komentované prohlídky, 
suvenýry a tiskoviny. 

Desítky brožur, letáků, publikací, map, novin, katalogů, kalendářů, zpravodajů, mobilních 
aplikací a spotů hodnotila porota pátého ročníku soutěžní přehlídky turisticko-propagač-
ních materiálů „O turistickou informaci roku 2020“ a „Zpravodaj roku 2020“, kterou pod 
názvem TURISTPROPAG pořádá Pruh Polabí, s.r.o. Vyhlašování proběhlo 15. 6. na veletrhu 
v Lysé nad Labem. V této soutěži jsme získali hned několik cen: 2. místo v kategorii Propa-
gační leták za průvodce Brno město hudby, 2. místo v kategorii Propagační spot za spot 
k akci Brněnské Vánoce a 3. místo v kategorii Publikace za Interior Design Guide. 

Na sklonku roku 2020 jsme získali 3. místo a ocenění ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry 
Dostálové za nejlepší turistickou prezentaci za web GOtoBRNO.cz. Zlatý erb 2020 proběhl 
24. listopadu v O2 Universum v Praze za dodržení všech bezpečnostních předpisů vychá-
zejících z nařízení vlády.
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Vzhledem k neočekávané situaci způsobené průběhem pandemie Covid-19 bylo v roce 
2020 pořádání kulturních akcí, na kterých jsme se podíleli spolupořadatelsky či partner-
sky, značně omezeno. Mnoho akcí se neuskutečnilo, nebo bylo přesunuto na jiný přízni-
vější termín.

Během letního rozvolnění se nám podařilo kompletně připravit a zajistit festival Na prk-
nech, dlažbě i trávě, spolupracovali jsme na novém festivalu Brasil Fest Brno či na ak-
cích s ústředním tématem folklóru. Spolupořádali jsme festival Uprostřed (ve spolupráci 
s organizací Káveeska) a také tradiční Den Brna (ve spolupráci s Brněnským biskupstvím 
a Společností 1645, z.s.) a partnersky jsme podpořili například Maraton hudby Brno.

Konec roku jsme věnovali přípravám festivalu BRNO 16 (který však musel mít posunutý ter-
mín a nakonec se uskutečnil pouze online) a zejména Brněnských Vánoc, kterých se opět 
dotkla omezení v souvislosti s pandemií.

Hudební 
a divadelní 
festivaly

7A

FAŠANK BRNO

25. 2. 2020

Brněnský fašank tento rok připadl na 25. 2. a uskutečnil se v Paláci šlechtičen na Kobliž-
né ulici a Domě pánů z Lipé. Tyto prostory odpoledne zaplnil průvod masek a krojovaných. 
Nechybělo ani pochovávání basy a posezení u cimbálu. Návštěvníci akce měli rovněž mož-
nost zakoupit drobné místní moravské speciality a poslechnout si folklórní soubory z Brna 
o okolí. Na Brněnském fašanku vystoupili folklórní soubor Šafrán, VUS Ondráš, Krojovaná 
skupina z Komína, Lidová hudba Za Oponou, soubor Lučina, Soubor Májek, Slovácký krú-
žek Brno a dětský soubor Šafránek.

Fungovali jsme jako podpora v oblasti technického a propagačního zajištění akce. 

Akci se obdobně jako vloni účastnilo téměř 3000 diváků.

TMAVOMODRÝ FESTIVAL

14.–16. 5. 2020 
(AKCE BYLA PŘIPRAVENA, ALE NEREALIZOVÁNA)

Ve dnech 14.–16. května 2020 měl proběhnout mezinárodní hudební festival pro zrakově 
znevýhodněné děti a studenty Tmavomodrý festival, který spolupořádáme s nadací Svět-
luška a dalšími organizacemi. Jeho průběh byl komplexně připraven a přichystán.
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Po pečlivé úvaze a vyhodnocení všech skutečností a dopadů způsobených vládními naří-
zeními z důvodu pandemie jsme se rozhodli v letošním roce festival nerealizovat. 

BRNĚNSKO TANČÍ A ZPÍVÁ

3. 6. A 9. 6. 2020 (AKCE ZRUŠENÉ), 
NÁHRADNÍ TERMÍN 23. 9. 2020

Přehlídka s názvem Brněnsko tančí a zpívá představuje významnou součást Folklórního 
roku a divácky atraktivní podívanou pro návštěvníky festivalu ať už z Brna a přilehlého 
okolí, nebo i ze zahraniční. Této akce brněnských folklórních souborů se již krizová vládní 
opatření dotkla a musela být realizována v náhradním termínu v září 2020. Přehlídka byla 
vyhrazena dospělým i dětským folklórním souborům současně a odehrála se na nádvoří 
Staré radnice. Tradiční součástí byl také jedinečný krojovaný průvod centrem města do-
provázený dechovou hudbou.

Návštěvnost zde dosáhla cca 400 diváků.

FESTIVAL UPROSTŘED

ČERVEN–ZÁŘÍ 2020

Také letošní léto v centru města oživoval festival UPROSTŘED, který implementuje do ve-
řejných prostranství a ulic hudbu, tanec či divadlo. Pestrá dramaturgie v sobě zahrnuje 
hudební produkce, divadelní představení (balet, opera, loutkové divadlo, činohra a impro-
show), tančírny, workshopy, performance či sportovní aktivity a mnoho dalšího. 

Od června do září také probíhalo programové rozšíření festivalu – klubová scéna, která 
měla za úkol oživit letní centrum Brna kulturním programem a zároveň měla pomoci brněn-
ským klubům, které zasáhly dopady v souvislosti s pandemií Covid-19. Spolupráce pro-
běhly například s kluby Fléda, Metro, Ponava, Kabinet Múz, Sono centrum a dalšími, kdy na 
Moravském náměstí vystoupil například Kapitán Demo.

Marketing festivalu UPROSTŘED byl letos výrazně ovlivněn pandemií Covid-19. Z tohoto 
důvodu jsme se rozhodli nechat propagaci akcí s potenciálem přilákat více lidí přímo na 
jednotlivých pořádajících klubech, které je zastřešovaly, a výrazněji na ně upozorňovat až 
reporty po proběhnutí akce. Vše pod heslem: V Brně nikdy nevíš. Menší divadelní a taneč-
ní vystoupení byla promována standardní cestou, tedy pomocí plakátů, programových le-
táčků, webu a zejména sociálních sítí.

Festival spolupořádáme s organizací Káveeska, p.o. Podílíme se na dramaturgii, propagaci 
a na technicko-personálním zajištění akcí. 

Festival probíhal v letních měsících a navštívilo jej téměř 15 000 diváků.

BRASIL FEST BRNO

30. 7. – 2. 8. 2020

Brasil Fest Brno vznikl jako připomínka jubilejního výročí česko-brazilských vztahů a cen-
trum města Brna se od 30. července do 2. srpna proměnilo v jihomoravské Rio de Janeiro.

Původní termín konání festivalu byl v polovině června, ale s ohledem na probíhající pan-
demii a vládní omezení byl termín přesunut na konec července. Brasil Fest Brno představil 
brazilskou hudbu, tanec, gastronomii, film a nechyběl ani karnevalový průvod centrem 
města. Nadšenci se na závěr naučili kroky a rytmy na workshopech. Největší divácký 
úspěch sklidil karnevalových průchod městem a vysokou účast měly i jednotlivé koncerty 
v rámci sobotního programu.
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Jelikož se jednalo o první ročník festivalu, bylo potřeba výraznější propagace, aby se ten-
to festival dostal do povědomí. Tomu napomohla výrazná žlutozelená grafika, která domi-
novala všem grafickým výstupům. Akce měla velký ohlas na sociálních sítích, facebookové 
události se zúčastnilo přes 4500 návštěvníků, velký zájem byl také o videopozvánky jed-
notlivých vystupujících.

Téměř veškerý program byl zdarma, obsahoval celkem 23 akcí a návštěvnost činila 
2450 osob.

MARATON HUDBY BRNO

13.–16. 8. 2020

Již popáté se během čtyř srpnových dnů centrum Brna proměnilo v jedno velké hudební 
pódium. Od 13. do 16. srpna město zažilo explozi originality a nadupanou směs hudebních 
žánrů, mezi kterými nechyběl rock, pop, groove, taneční hudba, flašinetáři, opera, folk, 
folklor, world music, klasika či hudba z muzikálů. Nechyběla ani oblíbená Pianoštafeta, Ne-
konečné varhany, ale ani koncerty v pouličních pokojích od výtvarnice Kateřiny Šedé. Spe-
ciální linku tvořili také žáci základních uměleckých škol, kteří si tak vynahradili zrušenou 
akci ZUŠ Open. Vystoupily takové osobnosti jako Magdalena Kožená, Katarína Knechtová 
nebo Jan Bendig.

TIC BRNO byl i v roce 2020 hlavním partnerem akce, poskytoval některé prostory, technic-
ké vybavení a PR a marketingovou podporu

NA PRKNECH, DLAŽBĚ I TRÁVĚ

13.–16. 8. 2020

Třetí srpnový víkend a tři dny plné divadla – to byl 16. ročník oblíbeného festivalu Na prk-
nech, dlažbě i trávě konajícího se venku, mimo klasické divadelní sály. 

Letošní ročník byl s ohledem na pandemii pojat komorněji a představení byla rozprostřena 
na větší počet míst s menším počtem diváků.

Festival tvořily dvě dramaturgické linky dle místa, kde se odehrávaly. První programová lin-
ka byla umístěna na Alžbětinskou scénu Divadla Husa na Provázku a nesla název Prkna na 
Provázku. Druhá dramaturgická linka byla umístěna na Moravském náměstí a nesla název 
Prkna na Moraváku. Pozornost letošního ročníku byla zaměřena na brněnské umělce a di-
vadla, na komornější představení pro menší skupiny diváků.

Festival je výrazným v kontextu Brna nejen svou žánrovou bohatostí. Jeho výraznou deví-
zou je otevřenost a schopnost propojit brněnské umělce se svým publikem. 

Festival nabídl celkem 22 divadelních představení, které navštívilo na jednotlivých mís-
tech 2 000 diváků.
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Užijte si vánoční Brno

Statutární město Brno finančně podporuje TIC BRNO, příspěvkovou organizaci.

www.brnenskevanoce.czTIC BRNO ← GO TO BRNO.cz ←

Kupte do konce roku voucher na turistickou 
kartu BRNOPAS za korunu a nadělte si pod 
stromeček dovolenou v Brně příští rok.
www.brnopas.cz

   Návštěva top památek zdarma
   Cestování hromadnou dopravou zdarma
   Výlet parníkem zdarma

BRNO(PAS)
jako dárek

TIC BRNO p. o. finančně podporuje  
statutární město Brno.TIC BRNO     ← GO TO BRNO.cz  ←

Brněnské 
Vánoce

7B

27. 11. – 23. 12. 

Brněnské Vánoce patří k nejvyhledávanější akci v Brně, která láká tuzemské i zahraniční 
návštěvníky. My tradičně organizujeme trhy na námětí Svobody a Dominikánském náměstí 
a další doprovodné programy. 

Do průběhu Brněnských Vánoc zasáhla pandemie Covid-19. Akce jako taková byla zruše-
na, díky intenzivní spolupráci s městskou částí Brno-střed se nám však podařilo připravit 
vánoční Brno, které bylo jiné, komornější, ale velmi kladně přijímané. 

Už samotný převoz stromu z Bílovic nad Svitavou se uskutečnil bez divácké účasti a pře-
nášeli jsme ho online, podobně pak rozsvícení vánočního stromu. Ten svítil od brzkých do-
poledních hodin v pátek 27. 11. a v tradiční pátou hodinu jsme připravili na sociálních sítích 
festivalu online program, včetně zdravice primátorky města Brna Markéty Vaňkové a tra-
dičního požehnání Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského. 

Kvůli pandemii byl omezen počet stánků, rozrostl se však počet míst, kde je lidé mohli najít. 
Občerstvení se pak podávalo (v omezeném časovém úseku kvůli pandemickým opatřením) 
v nových zimních zahrádkách, které oživily další částí města, například ulici Kozí. Nestavě-
la se ani pódia, byl připraven komorní buskerský program, který se nakonec kvůli zpřísnění 
opatření uskutečnil během adventních víkendů v omezené míře. Do online prostředí jsme 
převedli i program pro děti a v omezeném režimu proběhly i další aktivity, jako tematické 
procházky a otevření našich památek. Další aktivitou, která se přesunula do online prostře-
dí, byla tradiční charitativní středa, kterou jsme se rozhodli zorganizovat pomocí serveru 
Donio.cz, a to po celou dobu adventu. V novém designovém elektromobilu na náměstí Svobody 
proběhl také tradiční December Design Days, tedy prodejní výstava lokálních tvůrců, krea- 
tivců a designérů.

Brněnské Vánoce, letos vánoční Brno, mělo ucelenou vizualitu pletených vzorů od stu-
dia Neon, která se promítla na webu, sociálních sítích i do letošních suvenýrů. S ohledem 
na situaci jsme omezili outoorovou komunikaci a soustředili se na online. Vánoční Brno 
jsme propagovali na webu www.brnenskevanoce.cz i na stejnojmenném facebookovém 
a instagramovém profilu jako celek, tedy i s aktivitami, které zajišťovalo Brno-střed. Web 
byla tak rozšířen o seznamy prodejců na všech náměstích a také seznam zimních zahrá-
dek. Na sociálních sítích jsme také spustili seriál představující letošní prodejce na náměs-
tích, abychom podpořili jejich prodej v této složité době. Velký důraz jsme kladli také na 
podporu našeho e-shopu a prodeje vánočních dárků online.

Velkou novinkou letošního roku byla také 3metrová svítící hvězda z dílny multimediálních 
architektů Visualove. Tato hvězda putovala po vánočním Brně a osvědčila se jako skvělý 
fotopoint pro fotografie z trhů.
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MENDEL JE…

16.–18. 7. 2020

V areálu opatství na Mendlově náměstí byl v sobotu 18. 7. 2020 připraven popularizačně-
-naučný zábavný program. Mendelovo muzeum uspořádalo workshop pro děti a komento-
vané prohlídky areálu. V refektáři proběhly přednášky odborníků z Masarykovy univerzity 
a Univerzity Karlovy. Slavnostní premiéru si zažil Mendel Box, překvapení pro návštěvníky. 
Později odpoledne vystoupil na pódiu kapela BomBarďák či Filharmonie Brno s filmovými 
melodiemi. Letošní novinkou v opatství bylo letní kino. Na sobotním programu u partnera 
festivalu na letišti Medlánky si návštěvníci užili komentovanou prohlídku hangáru. Nedělní 
mše Marka Orko Váchy přiblížila Mendela jako člověka vědy a víry.

TIC BRNO byl opět partnerem festivalu a pomáhali jsme s technickým zajištěním akce.

DEN BRNA

14.–16. 8. 2020

V letošním roce se festival více než kdy dříve věnoval duchovním tématům spojeným 
s událostí nedobytí Brna během třicetileté války, které každoročně připomínáme. V sobot-
ních dopoledních hodinách byla slavnostně odhalena nová socha jezuitského kněze Mar-
tina Středy. Před slavnostním odhalením byla v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavena 
pontifikální bohoslužba, které se zúčastnili nejen hosté slavnostního odhalení, ale také 
veřejnost. Celý tento slavnostní akt přenášela živě Česká televize. Po bohoslužbě zazněl 
v zahradách pod Petrovem v rámci Maratonu hudby Brno koncert vokálního kvinteta Soci-
etas Incognitorum a později byl tento slavnostní den ukončen bohoslužbou v bazilice Na-
nebevzetí Panny Marie na Starém Brně.

Duchovní témata jako vždy při festivalu Den Brna doplnil také historický program. V letoš-
ním roce se sice s ohledem na bezpečnostní opatření tradiční historická bitva nekonala, 
diváci se ale mohli potěšit historickým průvodem v centru města a malým vojenským tá-
bořištěm v Denisových sadech. 

Tradičně byly položeny věnce v kostele sv. Jakuba u hrobky Raduita de Souches za pří-
tomnosti primátorky města Markéty Vaňkové, náměstka Petra Hladíka a biskupa brněn-
ského Vojtěcha Cikrleho. 

Návštěvníci se mohli také těšit z oblíbené akce v Labyrintu pod Zelným trhem s názvem 
Černá koule pro generála Torstensona. V pátek také probíhaly komentované prohlídky 
v Diecézním muzeu na Petrově a v neděli v kostele Nanebevzetí Panny Marie s hrobkou 
P. Martina Středy.

Den Brna navštívilo 1500 osob.
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61. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KRÁTKÝCH FILMŮ BRNO16

14.–17. 2020 (PŮVODNÍ TERMÍN), PŘESUNUTO 
NA 2.–6. 12. 2020 (PROBĚHL ONLINE)

61. ročník festivalu krátkých filmů BRNO16 byl původně plánovaný na 14.–17. října. Z důvo-
du zavření kin musel být přesunut do online prostoru, kde proběhl 2.–6. prosince, a to na 
VOD platformě Aerovod (fimová část) a sociálních sítích kina a festivalu (doprovodný pro-
gram, workshopy). Velká část programu zůstala přístupná na VOD platformě Aerovod i po 
ukončení festivalu až do konce roku, a to včetně vítězných snímků. 

I přes přesun do online prostoru festival nabídl 33 filmů v hlavní mezinárodní soutěži, 
14 v soutěži filmů z České a Slovenské republiky. V doprovodném programu nechybělo pás-
mo experimentálních filmů platformy sixpack Uprostřed ničeho, dva bloky Krátkých filmů 
nominovaných na Oscara, pásmo krátkých amatérských a studentských filmů z Národní-
ho filmového archivu, filmy pro mládež Young Film Fest Shorts, přehlídka Feinkošt – české 
a německé krátké filmy, výběr českých filmů Vítejte v Česku a experimentální dokument 
Morava, krásná zem I. až III.

Vedle filmů bylo možné během festivalu zhlédnout panelovou diskuzi na téma pořádání 
festivalů v době epidemie se zástupci dalších českých festivalů, diskuzi se zahraničními 
i českými autory a workshopy určené pro mládež i pro dospělé. 

Zakončení moderoval Duncan Hendy a bylo letos poprvé doplněno o hudební čísla (Mucha, 
Tom Holič, Eclectic Cinema).

Prodané a rozdané akreditace 198 na 5 dní

Prodaných 141 vstupenek na jednotlivé bloky

Počty zhlédnutí doprovodného programu živě a ze záznamu na Facebooku a YouTube 
2 349
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8 Janáčkovo Brno je víceletý projekt, zaměřený na propagaci osobnosti a díla Leoše Janáč-
ka a spojení s jeho celoživotním působištěm, městem Brnem. Cílem projektu je jednak zvý-
šení povědomí obyvatel Brna o Leoši Janáčkovi jako světovém skladateli a významném or-
ganizátorovi brněnského kulturního a hudebního života a dále rozšíření nabídky pro české 
i zahraniční zájemce o Janáčka a jeho tvorbu.

VÝSTAVA V ČESKÉM CENTRU NEW YORK

V březnu byla v Bohemian National Hall Gallery v Českém centru New York zahájena výsta-
va pořádaná u příležitosti plánovaného uvedení Janáčkovy opery Káťa Kabanová v Met-
ropolitní opeře v New Yorku. Výstava představila několik témat. Přiblížila okolnosti vzni-
ku a prvního uvedení Káti Kabanové v Brně, historii inscenací Janáčkových oper na scéně 
MET a prezentovala vztah Janáčka a města Brna včetně aktuálního janáčkovského dění ve 
skladatelově městě. Součástí výstavy byly také koláže Venduly Chalánkové s motivy por-
trétů Leoše Janáčka a jeho blízkých, které vznikly v rámci spolupráce s TIC BRNO. Z důvo-
du epidemické situace proběhlo zahájení formou online streamu a oproti původnímu ter-
mínu byla výstava prodloužena do konce roku 2020. 

JANÁČEK ONLINE

Po realizaci výstavy v Bohemian National Hall Gallery pokračovala spolupráce s Českým 
centrem New York na dalších aktivitách souhrnně nazvaných Janáček online. Mimo jiné 
vznikl video průvodce Památníkem Leoše Janáčka.

VÝSTAVA PRO ČESKÁ CENTRA

Na objednávku Českých center byly dále vytvořeny dvě varianty výstavy Leoš Janáček 
a Brno (v anglickém jazyce, varianty závěsná a samostojná), které budou nabízeny Českým 
centrům v celém světě s možností překladu do národního jazyka dané země.

WWW.LEOSJANACEK.EU

Webové stránky www.leosjanacek.eu jsou koncipované jako centrum informací o Janáč-
kovi, jeho životě a dílu (biografie, kompletní soupis díla, obrazové materiály, interaktivní 
prvky, animovaná videa, vzpomínky Janáčkovy hospodyně) a dále o současných brněn-
ských aktivitách a nabídkách s ním spojených (brněnské janáčkovské instituce, festival 
Janáček Brno, nabídka prezentačních předmětů, informace a obrazové materiály ke stez-
ce Po stopách Leoše Janáčka). V roce 2020 vznikla nová online hudební hra (Po)znáte Ja-
náčkovy opery?, která byla propagována také na sociálních sítích.

SERIÁL V MAGAZÍNU KAM

V červnu–listopadu 2020 vycházel v magazínu KAM životopisný seriál o Janáčkovi, kte-
rý čtenářům představil základní životopisné údaje a vznik nejslavnějších skladatelových 
kompozic.

JANÁČEK PRO ŠKOLY

Z důvodu uzavření škol nemohl být realizován program Leoš Janáček přímo ve školách 
ani v rámci dětské univerzity MjUNI. Školám byly prostřednictvím sociálních sítí a inzerce 
v Učitelských novinách nabízeny edukativní online aktivity na webu leosjanacek.eu jako 
možnost rozšíření nástrojů distanční výuky. Pro online platformu MjUNI byly vytvořeny 
materiály pro samostatnou sekci Leoš Janáček.
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POSLOUCHÁM JANÁČKA

Před festivalem Janáček Brno bylo v centru Brna instalováno šestnáct poutačů ve tva-
ru postavy Leoše Janáčka s jeho fenkou Čiperou. Na každém byl umístěn unikátní QR kód 
odkazující na audio ukázku z Janáčkovy tvorby a na zadní straně poutače byl propagován 
Janáček jako nejhranější český operní skladatel. Akce byla propagována také na sociál-
ních sítích prostřednictvím video spotu.

MÁŘINA KUCHAŘKA

Ve spolupráci TIC BRNO a Moravského zemského muzea byla vydána publikace Mářina ku-
chařka. Recepty • Kronika našeho života. Zapsala Marie Stejskalová, hospodyně v rodině 
Leoše Janáčka. Obsahuje recepty a zápisky ze života Janáčkovy rodiny, které si zazna-
menala Janáčkova dlouholetá hospodyně Marie Stejskalová. Součástí kuchařky jsou tak 
mnohdy jedinečné informace ke genezi některých Janáčkových děl či stručné popisy ur-
čitých rodinných událostí. Publikace obsahuje i četné editorské poznámky k jednotlivým 
osobnostem a zaznamenaným situacím a dále ilustrace výjevů ze života Janáčkovy rodiny, 
jak je dle Mářiných vzpomínek ztvárnila výtvarnice Vendula Chalánková. Křest publikace 
se uskutečnil před začátkem slavnostního představení Její pastorkyně 3. 10. 2020 v rámci 
festivalu Janáček Brno. 

OCHUTNÁVKA OBLÍBENÝCH JANÁČKOVÝCH DEZERTŮ

Během festivalu Janáček Brno byly v některých brněnských kavárnách a cukrárnách v na-
bídce Janáčkovy oblíbené dezerty, připravené dle receptu Janáčkovy hospodyně. Jako 
součást propagace byla vydána a distribuována brožura s informacemi o nově vydané pu-
blikaci Mářina kuchařka, ochutnávce dezertů v kavárnách a cukrárnách a s receptem na 
nabízený dezert. Akce měla řadu mediálních ohlasů (ČTK, Radio Prague International, Br-
něnský deník, Týden, Blesk, Seznam Zprávy).

NA ČEM SI POCHUTNÁVAL NEJHRANĚJŠÍ ČESKÝ HUDEBNÍ 
SKLADATEL? REKLAMNÍ KAMPAŇ

Jako součást propagace nově vydané publikace Mářina kuchařka probíhala v období 
říjen–prosinec 2020 inzertní kampaň v tištěných a online médiích (Respekt, Vlasta, Květy, 
Story, Food and Drink, Opera Plus, Brno město hudby, Harmonie, Opus musicum, Vogue). 
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V roce 2020 se v rámci kanceláře města hudby UNESCO v Brně podařilo navzdory koronavi-
rové epidemii uskutečnit řadu naplánovaných projektů. Realizace některých akcí sice mu-
sela být odložena, podařilo se však pružně reagovat na situaci a vytvořit projekty nové, 
které pomáhaly brněnským domovům pro seniory, hudebnímu sektoru v Brně, podpoře tu-
ristického ruchu a propagaci Brna.

Přispěli jsme k obohacení aktivit starších spoluobčanů podporou série koncertů v pe-
čovatelských domovech. Open-air vystoupení proběhla v kulisách pokojíků navržených 
Kateřinou Šedou pro busking Maratonu hudby Brno a byly tak vítaným zpestřením 
programu seniorů, kteří v tu dobu byli již v téměř tříměsíční izolaci. Tato vystoupení 
poskytla zároveň motivaci a výdělek zapojeným, převážně brněnským muzikantům.

V průběhu jara a léta jsme pracovali na projektech v online formě. Mimo jiné jsme se při-
pojili k celosvětové výzvě solidarity v době krize. Hudebníci z celého světa vyzvali v rám-
ci UNESCO kampaně občany svých zemí k zodpovědnému chování, sociální zdrženlivosti 
a dodržování jednoduchých pravidel, abychom tak přispěli k co nejdřívější normalizaci si-
tuace. 

V polovině roku byla pozornost týmu UNESCO soustředěna na možnou podobu kulturního 
léta v Brně. Pracovali jsme převážně na podobě a propagaci Maratonu hudby Brno, který 
má každoročně díky zapojení UNESCO partnerských měst mezinárodní dimenzi. Navzdo-
ry složité situaci se podařilo uskutečnit koprodukci s městem hudby UNESCO Hannover 
a jazzový kvintet Brno-Hannover Ensemble vystoupil na několika koncertech v Brně. Letos 
jsme v síti UNESCO festival prezentovali pomocí video záznamů, nicméně tato kontinuita 
má svou důležitost pro plánování do dalších let. 

Věnovali jsme se i prezentaci značky Brno město hudby UNESCO. Představili jsme Hudební-
ho průvodce Brnem odborné i široké veřejnosti na živých akcích, v online podobě publikací 
materiálu na webových stránkách www.mestohudby.cz a GOtoBRNO.cz. 

V posledním čtvrtletí roku jsme se věnovali práci na zdrojových materiálech o brněnské 
hudební scéně. Vznikla databáze brněnských umělců a souborů a soupis nejvýznamněj-
ších brněnských osobností s propracovanými životopisy třiceti vybraných.

AKTIVITY SPOJENÉ S UNESCO

* Pravidelná zasedání v rámci struktur UNESCO

V první polovině roku se mělo uskutečnit setkání všech hudebních měst v hlavním městě 
Kapverdských ostrovů Praia (duben). Kvůli koronavirové pandemii se samozřejmě všechna 
mezinárodní setkání odvolala a probíhaly intenzivní videohovory.

Hudební města reagovala na pandemii několika online událostmi celosvětového přesahu.

* Kampaň WeR culture

Ve snaze oslovit veřejnost a vyzvat ji k zodpovědnosti a maximální možné sociální izolaci 
v období nejsilnější koronavirové epidemie jsme v rámci svých měst a států oslovili umělce, 
aby natočili krátký videoklip vyzývající k zodpovědnému chování. Ke kampani se příhlásily 
desítky umělců z celého světa.

* Mezinárodní den jazzu 30. 4.

Jazzová hudba propojila muzikanty a producenty několika zemí, aby vzdali hold všem li-
dem pracujícím ve zdravotnictví, sociálních službách, zásobování apod., všem těm, kteří 
se v nelehkých časech největšího výskytu koronavirové epidemie starali o ostatní. Na po-
pud španělského města hudby UNESCO Llíria se virtuálně potkali jazzmani ze sedmi dal-
ších měst hudby, aby zahráli legendární píseň od Nata Adderleyeho „Work Song“. Za Brno – 
město hudby UNESCO se projektu zúčastnil saxofonista Radim Hanousek.

* Fête de la Musique aneb Virtuální hudební cesta kolem světa 21. 6.

24hodinový stream hudby z 24 měst celého světa na FB profilu UNESCO Cities of Music, 
přenášený na všech FB profilech členských měst a na Youtube. 
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Tento den by se za normálních okolností v mnoha světových městech slavil proudem 
hudby v ulicích na koncertech, happeninzích, představeních. Vzhledem k okolnostem síť 
hudebních měst realizovala velký online koncert z 24 měst 5 kontinentů. V rámci online 
koncertu jsme měli skvělou příležitost poznat tradiční hudbu míst, kam se běžně nedosta-
neme – např. indonéského ostrova Ambon (soustroví Moluky) či indického města Chennai. 
Zazněla autorská tvorba umělců z Austrálie, Nového Zélandu, Palestiny, Chile, Kolumbie, 
Jamajky nebo jižní Koreje.

Událost byla velice úspěšná – 7958 osob na FB aktivně reagovalo na obsah. Celkem 
31 512 osob navštívilo toho dne zmíněný FB profil.

Příspěvek Brna seznámil diváky celého světa s Maratonem hudby Brno, hlavní akcí v rámci 
našeho členství, a s pěveckým uměním Magdaleny Kožené. 

Tento program je stále možné zhlédnout na YouTube: https://1url.cz/ezbDW

* Hodnocení monitorovacích zpráv členských měst 

Věnovali jsme se také hodnocení monitorovacích zpráv členství. V letošním roce soupis své 
činnosti poskytla města přijatá v roce 2015. Hodnocení probíhala vždy v úzké spolupráci 
koordinátorů dvou měst, aby byla zajištěna co největší možná objektivita. Tým Brna města 
hudby UNESCO hodnotil dvě monitorovací zprávy měst Katowice a Kingston. 

AKTIVITY USKUTEČNĚNÉ V BRNĚ

* Propagace Hudebního průvodce Brnem

Propagaci Hudebního průvodce jsme se věnovali jak osobně na vybraných akcích, jako 
např. oslavy 30. narozenin Indies Records, Maraton hudby Brno, tak publikací kapitol v mé-
diích (portál Brno město hudby, KAM). 

* Pozdravy z kuchyně – Prology Maratonu hudby Brno

Město hudby UNESCO podpořilo hudební aktivity v domovech seniorů v době koronavirové 
epidemie. V rámci 14 koncertů v době od 27. dubna do 7. května 2020 vystoupilo několik 
brněnských umělců a uskupení (Illegal String Quartet, Ukulele Orchestra jako Brno, Vilém 
Spilka Quartet, Tomáš Kočko atd.) v 7 domovech pro seniory.

* Představení Maratonu hudby Brno 15. 6.

Uskutečnil se hudební happening na Jakubském náměstí, který v dvouhodinovém progra-
mu představil a pozval na festival Maraton hudby Brno ve dnech 13.–16. 8. 2020.

* Jednání o podobě hudebního léta v Brně

Proběhlo několik setkání a jednání s Odborem kultury MMB, Zahraničním odborem MMB, 
samozřejmě také jednání v rámci TIC BRNO ohledně podoby letního brněnského hudebního 
života, potažmo o podobě spolupráce s partnerskými městy.

* Příprava vystoupení Ensemble Brno – Hannover (H-B-E)

Jazzový ensemble, který tvoří dva hudebníci brněnští a tři žijící v Hannoveru, byl domlu-
ven v této podobě:

12. 8. Music Lab

13. 8. Ponava

14. 8. Maraton hudby Brno 

15. 8. Prostor Gallery

Hudební uskupení H-B-E vzniklo na základě kooperace tří hudebníků (Richard Häckel – 
saxofon, Martin Kleibl – bicí, Juraj Valenčík – kontrabas) během společných studií v rám-
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ci programu ERASMUS v letech 2016/2017. V roce 2018 Richard Häckel přizval do projektu 
violoncellistku Möönin Chou, původem z Tchaj-wanu, a německého pianistu Malte Wintera. 
Každý z členů kapely je instrumentalistou i skladatelem zároveň. V této sestavě H-B-E ab-
solvovalo koncerty v několika evropských zemích (Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, 
Rakousko, Česká republika) a v neposlední řadě koncert v Hannoveru v rámci programu 
UNESCO City of Music Projects. Seskupení je unikátní svým flexibilním zvukovým projevem 
a originálním emočním vkladem, na koncertu zazněla kompozice od každého člena ansám-
blu. V letošním roce byl H-B-E vzhledem k složitější koordinaci v souvislosti s COVID-19 je-
diným zástupcem UNESCO scény na Maratonu hudby Brno.

* Online konference hudebních měst UNESCO organizovaná městem hudby Frutillar ve 
dnech 18.–20. 11. 2020

Čilské město Frutillar připravilo po technické i obsahové stránce skvělou příležitost pro 
setkávání a diskusi důležitých spojnic mezi rozvojem komunity, měst a kreativitou.

Mezi probíraná témata patřily např. inovace v umění, příležitosti a výzvy digitálního světa, 
symbióza kreativity a turistického ruchu, územní plánování a kreativní průmysly, kreativ-
ní podnikání atd. 

Online konference byla jedinečná v možnosti účasti nejen zástupců měst UNESCO, ale 
i dalších hostů ze zastupitelství měst, kreativních průmyslů, kulturních institucí apod. Za 
Brno se konference kromě týmu UNESCO účastnil i radní pro kulturu Marek Fišer.

* Vytvoření databáze brněnských umělců a souborů 

Databáze má za cíl shromáždit ucelené základní informace o umělcích. Databáze dle žán-
rů bude sloužit k propagaci brněnských umělců, zároveň jako pracovní nástroj při výběru 
kvalitního hudebního programu, jak v rámci města Brna a celé České republiky, tak v rámci 
sítě UNESCO. V ní je možné umělce propojovat, účastnit se výběrového řízení na hudební 
program akcí apod. 

* Vytvoření databáze životopisů významných osobností spjatých s Brnem

Databázi životopisů významných umělců spjatých s Brnem (autor Boris Klepal) je dalším 
krokem k posílení povědomí o brněnské kulturní scéně. Životopisy budou k dispozici na 
webu Brna města hudby a dalších.

* Spolupráce s brněnskými kluby a jejich podpora

V letošním roce se podařilo navázat spolupráci také s brněnskou klubovou scénou, kon-
krétně se 13 subjekty. Ty na svých komunikačních kanálech propagovaly členství Brna 
v UNESCO a také hudebního průvodce, čímž se podařilo oslovit další cílovou skupinu. Kluby 
se pak zapojily (po koronavirem poznamenané jarní sezóně) do letního outdoorového dění 
a pomohly dotvořit program živého brněnského centra.
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Filmová kancelář Brno slouží jako informační servis filmařům k možnostem a podmínkám 
natáčení v Brně a na jižní Moravě. Cílem činnosti Filmové kanceláře je rozvoj lokálního au-
diovizuálního průmyslu a propagace města a regionu jako atraktivní filmové destinace. Fil-
mová kancelář propojuje místní filmové profesionály a dodavatele služeb s přicházejícími 
produkcemi a marketingově využívá v místě natáčené filmy a televizní projekty k propaga-
ci města a kraje. Úzce spolupracuje s Jihomoravským filmovým fondem. 

Během roku kancelář spolupracovala na přípravách natáčení čtyř celovečerních filmů, tří 
televizních seriálů, dokumentech nebo zahraniční reality show. 

Aktivity: 

* odpovědi na dotazy k možnostem natáčení 
*  sdružování kontaktů na místní profesionály a dodavatele služeb 
* prezentace služeb FKB na MFF Berlinale 2020
* aktivní spolupráce na připravovaných filmových a televizních projektech natáčených 

v Brně a na jižní Moravě 
* spolupráce s Jihomoravským filmovým nadačním fondem 

Okruhy vyřízených dotazů k možnostem natáčení:

* doporučení lokací a kontaktů na místní profesionály, realizace obhlídek, předjednání 
vstupu do objektů, možnosti ubytování, autodopravy, cateringu, doporučení kaska-
dérských profesí

* informace o možnostech filmového záboru, informace k natáčení ve veřejném prosto-
ru a další

Uskutečněná natáčení s asistencí FKB v roce 2020: 

* Lidi krve, celovečerní hraný film, režie: Miroslav Bambušek 
(natáčení: červen–červenec, lokace: Podyjí, Moravský kras, 10 natáčecích dní)

* Hlava medúzy, televizní seriál, režie: Filip Renč 
(natáčení: únor–červenec, lokace: Brno a okolí)

* Wie is de Mol, holandská televizní reality show 
(natáčení: srpen–září, lokace: Brno, Jaroslavice, Mikulov a další)

* Alenka v říši gifů, televizní seriál, režie: Karolína Zalabáková 
(natáčení: září–říjen, lokace: Brno a okolí)

* Il Boemo, celovečerní hraný film, režie: Petr Václav 
(natáčení: září–říjen, lokace: zámek Bučovice, Mahenovo divadlo v Brně)

* Španělská chřipka, televizní dokument, režie: Pavel Šimák 
(natáčení: září–říjen, lokace: Brno a okolí)

* Shoky & Morthy: Poslední velká akce, celovečerní hraný film, režie: Andy Fehu 
(natáčení: listopad, lokace: Brno, Nedvědice a okolí, 13 natáčecích dní)

* Podezření, televizní minisérie, režie: Michal Blaško 
(natáčení: prosinec, lokace: Brno, Ivančice, 6 natáčecích dní)

* Přání Ježíškovi, celovečerní hraný film, režie: Marta Ferencová 
(natáčení: listopad–prosinec, lokace: Brno a okolí)
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ZA JAKOU 
DALŠÍ 
KULTUROU 
STOJÍME?
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Galerie TIC11A

Výstavní program Galerie v roce 2020 zahrnoval v důsledku pandemie Covid-19 místo plá-
novaných 20 výstav celkem 14 výstav ve čtyřech samostatných expozicích: v Galerii mla-
dých, v Galerii U Dobrého pastýře, v prostoru Kontext a Galerie TIC live. 

Nerealizované výstavy v programu byly funkčně modifikovány do online aktivit nebo trans-
formovány do jiných forem prezentace, textů a audio podcastů. 

Dramaturgickou konstantou zůstala realizace krátkodobých autorských a skupinových 
výstav zaměřených na současné vizuální umění. V rámci výstavního programu měli nadále 
vedle českých umělkyň a umělců zastoupení také představitelé současného slovenského 
a v letošním roce také berlínského (Mark Fridvalszki) vizuálního umění. 

Už čtvrtým rokem je Galerie TIC, respektive TIC BRNO spolupořadatelskou institucí festiva-
lu Brno Art Week, dále Open Studios a BRNO 16. Realizaci celoroční výstavní činnosti pod-
pořilo Ministerstvo kultury ČR několika dotačními tituly z programu profesionální umění. 

Program Galerie TIC rozšířilo klubové kino No Art, situované v těsné blízkosti Galerie TIC, na 
jehož programu spolupracovala Galerie TIC a Kino Art působící pod TIC BRNO. Program za-
hrnoval artové filmy, experimenty, performativní přednášky, koncert, multimediální před-
stavení, výukové hodiny s hosty ve spolupráci s FaVU i projekce galerijního filmu doplňující 
výstavní program. 

Doprovodné programy byly zaměřeny především na filmové projekce a performance. V sou-
ladu s aktuálním trendem změny orientace galerií současného umění středního formá-
tu směrem od exkluzivní prezentace současného umění k verzatilitě kulturních center se 
v Galerii TIC od roku 2018 nachází také samostatný „klubový prostor“ s multifunkčním vy-
užitím prostoru Kabinet. Nachází se v něm galerijní kurátorovaný bookshop, příležitostná 
scéna divadla D´EPOG, společenské zázemí a platforma pro rozmanité doprovodné progra-
my k výstavám. 

Programová náplň Galerií TIC byla propagována v programových letácích a plakátech v jed-
notném vizuálním stylu v grafické úpravě Pala Snohy. Ústředním motivem programových 
materiálů se v roce 2020 staly autorské fotografie od fotografky Evy Rybářové. Jejich ná-
mět vycházel z obsahového zaměření jednotlivých aktuálních výstav. V roce 2020 se na 
grafické úpravě podíleli i externí grafici jako Alina Matějová a Jakub Polách. Aktuální in-
formace i programový archiv jsou dostupné na galerijní webové prezentaci publikované na 
stránkách www.galerie-tic.cz. Propagace je současně zajišťována také prostřednictvím 
webových stránek www.ticbrno.cz nebo portálu GOtoBRNO.cz.

Kromě zmíněných propagačních kanálů je výstavní a doprovodný program pravidel-
ně zveřejňován v kulturních rubrikách a odborných časopisech či webových portálech 
(ČT – Artzóna, Art+Antiques, KAM www.artalk.cz, www.jlbjlt.cz, www.artmap.cz). Fotogra-
fická dokumentace výstav a doprovodné texty jsou zveřejňovány na již zmíněných webo-
vých stránkách www.galerie-tic.cz a na sociální síti Facebook (foto Eva Rybářová, Kamil 
Till, Adam Holubovský).

GALERIE MLADÝCH

FRAGMENT 0 
Michal Žilinský 
11. 12. 2019 – 25. 1. 2020
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VÝSLEDNÝ OBRAZ REALITY JE VELICE PŘESNÝ 
Marek Šefrna 
19. 2. – 21. 3. 

ESCAPE TO FOREVER 
Mark Fridvalszki 
24. 6. – 25. 7.

LEVIATHAN’S WET DREAM 
Jan Matýsek 
5. 8. – 5. 9. 

O STROMECH, MEDÚZE A BŘICHABOLU 
Tania Nikulina a Linda Hauerová 
16. 9. – 17. 10.

CONVEYOR‘S SCROLLS 
Tomáš Kocka Jusko a Alex Selmeci 
28. 10. 2020 – 9. 1. 2021

GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE

GENIÁLNÍ PŘÍTELKYNĚ 
30. 10. 2019 – 5. 2. 2020 

LOVE, DEATH & BLUE  
Petr Agha, Jana Bernartová, Milan Guštar, Jana Horáková, Filip Kopecký, Eva Rybářová  
19. 2. – 25. 7. 

COME OVER WHEN YOU‘RE SOBER 
5. 8. – 28. 11. 

KONTEXT

Hostujícím kurátorem, který zaštítil program výstavního prostoru Kontext, byl v roce 2020 
Šimon Kadlčák. Ten ve své výstavní koncepci Jádra & Tvary navázal na programové smě-
řování Kontextu v letech 2017 a 2018, kdy s ohledem na prostorově-tvarovou příbuznost 
s alternativními „vitrínkovými“ výstavními prostory KonText spravovaly představitelé toho-
to typu – kurátorské týmy brněnské Galerie Art a olomoucké vitrínky Deniska nebo celo-
roční spolupráce s Richardem Loskotem v roce 2019 v kurátorské koncepci uskupení Café 
Utopia. Koncepce pro rok 2020 do jisté míry završila misi zkoumání vitrínkových galerií, 
když v sérii výstav a podcastů postupně představila několik vybraných „vitrínek“, kte-
ré v Brně v minulosti fungovaly (nebo – méně obvykle – fungují doposud). Jelikož situace 
s pandemií Covid-19 zavřela pro veřejnost galerie, kurátor Šimon Kadlčák se rozhodl pro-
jekt převézt do online světa v podobě série rozhovorů ve formě audio podcastů.

DOWNS AND UPS 
Richard Loskot 
11. 12. 2019 – 5. 2. 2020 

JÁDRA & TVARY 
Galerie JÁDRO 
24. 6. – 5. 9. 

JÁDRA & TVARY 
Galerie Galerie pana Šťovíčka 
16. 9. – 31. 12. 

JÁDRA & TVARY_PODCAST #1 
Galerie Potraviny_Matyáš Chochola 
6. 5. online na FB Galerie TIC 
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JÁDRA & TVARY_PODCAST #2 
Galerie Umakart_Karin Pisaříková, Kateřina Olivová a Šimon Kadlčák 
13. 5. online na FB Galerie TIC 

JÁDRA & TVARY_PODCAST #3 
Galerie Anne Frank Memarial_ Johana a Ondřej Mertovi 
20. 5. online na FB Galerie TIC

JÁDRA & TVARY_PODCAST #4 
Galerie Jádro Galerie V Peněžence, Galerie 1k15_Katarína Hládeková, Marie Štindlová 
27. 5. online na FB Galerie TIC

JÁDRA & TVARY_PODCAST #5 
Galerie 115 / 55_Ondřej Horák 
3. 6. online na FB Galerie TIC

JÁDRA & TVARY_PODCAST #6 
Galerie Vak_ Anety Willertové 
15. 10. online na FB Galerie TIC

JÁDRA & TVARY_PODCAST #7 
Galerie Krása_Kateřina Olivová 
22. 10. online na FB Galerie TIC

GALERIE TIC LIVE

CONDITIONAL CONSTRUCTIONS I: INTERPELLATION 
Tomáš Moravanský 
18. 2. 

CONDITIONAL CONSTRUCTIONS II.: STILL LIVE (NATURAL PAINTERS) 
Tomáš Moravanský 
4. 8. 

ČERNÁ SKŘÍŇKA/BLACK BOX

Nečekaný blackout galerijního provozu podnítil kurátorský tandem Galerie TIC ve složení 
Marika Kupková, Zuzana Janečková a Katarína Hládeková ke vzniku iniciativy Černá skříň-
ka jako prostoru pro umělecký výzkum koronakrize. Autorky této myšlenky přitom vy-
cházejí z přesvědčení, že stejně důležité, potřebné a nenahraditelné, jako jsou komentáře 
k pandemii Covid-19 pocházející od sociologů, politologů, ekonomů nebo dalších odborní-
ků, jsou i komentáře umělecké. 

Projekt Černá skříňka vznikl za účelem podpory lokální umělecké scény a dokumentuje 
zkušenost s pandemií, karanténou a souvisejícím společenským kolapsem, ale i s novou 
vlnou aktivismu, péče a solidarity. Sleduje aktuálně vznikající formy společenské praxe 
a komunikace, změny vizuální kultury a designu i sociálních statusů, ekonomickou a kli-
matickou krizi. 

Do projektu se na základě veřejného Open Callu aktuálně zapojili Vojtěch Kundrát, Ondřej 
Homola, Juliana Höschlová, Johana Merta, Markéta Filipová, Polina Davydenko, Tomáš Mo-
ravanský a Ladislav Mirvald. 

Mezi jejich příspěvky najdeme klasičtější formy, jako jsou deníkové záznamy, kresby a ilus-
trace stejně jako participativní projekty a aktivistické akce. Fotografie od Evy Rybářové 
použité v aktuální instalaci jsou dokumentací krizové transformace a byly nafocené jako 
součást dokumentace projektu v průběhu léta 2020. Celá dokumentace Černé skříňky 
je dostupná na speciální webové platformě www.cerna-skrinka.cz. Projekt byl podpořen 
speciální dotací MKČR a probíhá ve spolupráci s FF MU.
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DOPROVODNÝ PROGRAM

UMĚNÍ ANTROPOCÉNU 
David Přílučík a Anna Remešová 
27. 2.  
Hosté a diskuze: Marika Kupková a Marika Volfová

Třídílná série pro Artyčok.TV v dramaturgii Davida Přílučíka a Anny Remešové nazvaná 
Umění antropocénu sledovala současné diskuze, které se věnují proměňujícím se podmín-
kám umělecké produkce v době klimatického rozrušení. 

BAT CAVE CINEMA 
Ateliér VIDEO FaVU 
Každou druhou středu v měsíci od 17. 00 do 20. 00 h.

Podvečery v kině NoArt v Galerii TIC, připravené Ateliérem video FaVU v Brně. V rámci 
programu byly uvedeny speciální projekce filmů, videí a projekčních pásem za přítomnosti 
hostů. Konkrétní program byl vždy zveřejněn několik dnů předem. Projekce byly zpřístup-
něné i veřejnosti.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA LOVE, DEATH & BLUE 
12. 4.  
Výstavou provedla umělkyně a kurátorka Jana Bernartová.

DIVADLO D’EPOG_QUEEN KONG (FILM) 
5. 3.

Premiérové uvedení audiovizuálního díla francouzského grafického designéra, hudebního 
producenta a jednoho ze členů studia Selam X Simona Villareta působícího v Berlíně, které 
vzniklo na půdorysu jednorázové performance na téma extrému a smyslu jeho zakoušení 
QUEEN KONG uvedené v srpnu 2019 na střeše domu GAUTE v Brně. 

LOVE, DEATH & BLUE_ KNIŽNÍ VÝBĚR K VÝSTAVĚ 
11. 5 online FB Galerie TIC

K výstavě LOVE, DEATH & BLUE v Galerii U Dobrého pastýře, vznikl knižní výběr na téma vý-
stavy. Publikace byly vybrány kurátorkou výstavy Janou Bernartovou.

BENEFIČNÍ KVĚTINOVÝ BAZAR VOL. 3 
21. 5

Květinový blešák. Výtěžek z akce podpořil spolupráci Nadace Veronica a Jihomoravská ko-
munitní nadace na projektech jako konference Živý folklor a Folklore´s not dead. Příspěvek 
tak pomohl k oživování a zachování tradic s důrazem na jejich trvalou udržitelnost.

OPEN CALL 2021 GALERIE MLADÝCH 
2. 6.

Galerie TIC vyhlásila Open Call na výstavní projekty do Galerie mladých pro rok 2021. 

BENEFIČNÍ KVĚTINOVÝ BAZAR VOL. 4 
30. 6. 

Květinový blešák. Výtěžek z akce podpořil spolupráci Nadace Veronica a Jihomoravské ko-
munitní nadace na projektech jako konference Živý folklor a Folklore´s not dead. Příspěvek 
tak pomohl k oživování a zachování tradic s důrazem na jejich trvalou udržitelnost.

LOVE, DEATH & BLUE / MILAN GUŠTAR_50/60 zvuková performance / 
23. 7. 

Zvuková performance a performativní přednáška umělce Milana Guštara zastoupeného 
zvukovou instalací na výstavě Love, Death & Blue.

COME OVER WHEN YOU‘RE SOBER_ KNIŽNÍ VÝBĚR K VÝSTAVĚ 
28. 7. online FB Galerie TIC
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K výstavě COME OVER WHEN YOU‘RE SOBER v Galerii U Dobrého pastýře vznikl knižní výběr 
na téma výstavy. Publikace byly vybrány kurátory výstavy Katarínou Hládekovou a Václa-
vem Janoščíkem.

HOW TO CARE FOR LEATHER? JAK SE STARAT O KŮŽI A KOŽENÉ DOPLŇKY? 
7. 9. 

Jak se správně starat o vaše kožené boty, pásky nebo kabelku? To bylo možné zjistit na 
hodinové přednášce leather designérky Marie Rojko Nisu.

BURZA KROJŮ Z PODLUŽÍ 
17. 9.

Burza se znovu uskutečnila na dvorku Nadace Veronica (Dům ochránců přírody) na Pan-
ské 9 v Brně.

BISTRO U SLEPAČEJ NÔŽKY 
25. 9. 

Dávid Koronczi ve spolupráci s Erikem Pánčim připravili multimediální fúzi pohoštění, DJ 
setu a jemného scénického čtení textu povídky Bistro u slepačej nôžky, která vznikla bě-
hem léta 2020. 

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA PO AREÁLU VLNĚNY 
6. 10. 

Doprovodný program k výstavě Galerie pana Šťovíčka v rámci cyklu „Jádra a Tvary“ kurá-
tora Šimona Kadlčáka návštěvníky zavedl do někdejšího továrního areálu Vlněny, na jehož 
místě právě vyrůstá kancelářský komplex.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KRÁTKÉHO FILMU BRNO 16 
Uprostřed ničeho / The Middle of Nowhere 
Prosinec 2020

61. ročník festivalu, na němž se podílí i Galerie TIC, měl téma: „Uprostřed ničeho“. 

www.brno16.cz

BRNO ART WEEK  
2.– 8. 11. 

Brno Art Week je platformou, jež spojuje brněnské výstavní instituce a poskytuje jim záze-
mí k vytvoření programu, který přesahuje jejich individuální zájmy. Namísto rivality společ-
ně promýšlejí své strategie a cíle s důrazem na kvalitu diváckého zážitku. 

www.brnoartweek.com

JAK DOSÁHNOUT EKOLOGIZACE MYŠLENÍ A KONÁNÍ 
30. 11. online FB galerie

Umělec a kurátor Boris Ondreička se prezentuje na výstavě Come Over When You Sober. Ve 
své on-line přednášce vychází z diagramu přítomného na této výstavě a uvedl několik tezí 
spekulativního konceptu Antikosmického materialismu. 

BOOKSHOP

V Galerii TIC tento rok vzniklo knihkupectví s čítárnou. Nabízí převážně knihy a časopi-
sy věnované vizuálnímu umění včetně těch, které vydala sama Galerie TIC. Nezůstává jen 
u odborných titulů, ale začleňuje do nabídky také beletrii. Výběr velké části knih je kurá-
torovaný, což znamená, že za výběrem knižních titulů figuruje konkrétní osobnost nebo 
kolektiv s individuálním vkusem a preferencemi. Další rozšiřování naší knižní nabídky bude 
vázáno také na výstavy, které probíhají v přilehlé galerijní expozici. 
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BOOKSHOP #1 VÝBĚR_OSAMĚLOST 
kurátorský kolektiv Café Utopia

Mezi vybranými tituly figurují kultovní díla i méně známé tituly, které si zaslouží naši po-
zornost, jako jsou: Gončarovův Oblomov, Serotonin M. Houellebecqa, Normal People od 
S. Rooney, Tichá síla od S. Cain, Tiqquanovi Podklady pro teorii Dívky, Město osamělosti 
O. Laing, 001_Iné telá.txt, 002_Neviditeľná staroba.txt, Tousaintova Koupelna a Breathing 
F. B. Berardi. 

BOOKSHOP #2 VÝBĚR K VÝSTAVĚ_ Love, Death & Blue 
kurátorka výstavy Jana Bernartová

Mezi vybrané publikace, které spojuje téma výstavy, patří Elektrofony část I. – elektrome-
chanické nástroje – Milan Guštar, Turingův test – Filip Tvrdý, O barvě – Karel Hanuš, Theo-
ry of Colours – Goethe, Johann C.

BOOKSHOP #1 VÝBĚR_ÚNIK 
teoretička textů Maya Hladek

Tématem druhého kurátorovaného výběru knih Mayi Hladek je Únik, ve kterém figurují ti-
tuly A násilní ho uchvacujú – O‘Connor Flannery, The Flight From The Enchanter – Iris Mur-
doch, Sehnsucht: Úvod k romantické touze – Štěpán Smolen, Ghostopolis – Doug Tenna-
pel, Metahaven – Digital Tarkovsky.

BOOKSHOP #2 VÝBĚR K VÝSTAVĚ_ Come Over When You‘re Sober 
kurátoři výstavy Katarína Hládeková, Václav Janoščík

Mezi vybrané publikace, které spojuje téma výstavy, patří Feminism for the 99% – Nan-
cy Fraser, Tithi Bhattacharya, Cinzia Arruzza, K-Punk –M. Fisher, Posthuman Knowledge – 
ROSI BRAIDOTTI, NARCOCAPITALISM – LAURENT DE SUTTER.

CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST ZA ROK 2020:

OBDOBÍ 2020 CELKOVÁ 
NÁVŠTĚVNOST

Z TOHO DOPROVODNÝ 
PROGRAM

Z TOHO VERNISÁŽE

LEDEN 545 175

ÚNOR 780 250 200

BŘEZEN 240 120  – 

DUBEN  –  –  – 

KVĚTEN 120  80  – 

ČERVEN 560 240 170

BRNĚNSKÁ 
MUZEJNÍ NOC

– – –

ČERVENEC 380  –  – 

SRPEN 680 45 250

ZÁŘÍ 350 20 454

ŘÍJEN 120 (lockdown) 40  – 

LISTOPAD – – –

PROSINEC – – –

CELKEM 3775 970 1074
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Kino Art11B

Do činnosti Kina Art v roce 2020 zásadně zasáhla pandemie Covid-19. Kino bylo zcela uza-
vřeno poprvé od 12. března do 10. května a podruhé od 11. října bez určeného data zno-
vuotevření. Během jarních a letních měsíců kino mohlo být v provozu, ale po celou dobu 
s omezeními, jejichž obsah se měnil, ale nikdy nepominula (omezená místa v sále, zákaz 
občerstvení, povinnost nosit roušky). Od jara se také objevil problém přesouvání a ruše-
ní filmových premiér, takže filmová nabídka neumožňovala vytvořit plnohodnotný kvalit-
ní program. Rok 2020 tak nelze popsat pro kina jinak než jako katastrofický. Je to přitom 
škoda vzhledem k tomu, že začátek roku přinesl nejvyšší tržby a nejvyšší počty diváků 
v historii Kina Art.

Během svého uzavření se kino podílelo na projektech online projekcí, a to konkrétně na 
Moje kino LIVE (od 30. 3. s přestávkami do konce roku) a Vaše kino (od 27. 3. do 10. 5.). Ty 
přinesly kvalitní filmový program zapadající do filmového profilu Kina Art. 

Vedle filmů (s úvody) nabídly také přednášky, autorská čtení, animační dílny, debaty s fil-
movými tvůrci a s osobnostmi vědy a kultury. Kino Art po dobu svého uzavření pro své di-
váky připravilo na sociálních sítích také 3 každodenní vědomostní kvízy.

26. 6. – 28. 8. Kino Art v zahradě Vily Löw-Beer už druhým rokem pořádalo letní kino. Hra-
cí plán byl jedna projekce týdně, a to v pátek. Letní kino navštívilo 1 625 platících diváků 
(průměrně 180 diváků na projekci) a obecně slavilo mezi diváky úspěch. 

V roce 2020 se v Kině Art odehrály tyto akce:

* Přehlídka severských filmů Scandi 10.–12. 1.
* Festival íránských filmů 21.–22. 1.
* Festival sci-fi filmů Future Gate 5.–9. 2.
* Přehlídka oscarových filmů 10.–15. 2.
* Přehlídka restaurovaných filmů Ponrepo v Artu 8.–10. 3.
* Tady Vary 3.–11. 7. 
* Přehlídka filmů Ibérica 24.–28. 8.
* Přehlídka frankofonních filmů Bonjour Brno 14.–16. 9.
* MAFIA v Artu 26. 9.
* Festival Jeden svět 2.–9. 10.

Kino Art uspořádalo také 61. ročník festivalu krátkých filmů BRNO16, který proběhl 2.–6. 12. 
online (na VOD platformě Aerovod a sociálních sítích).

Z důvodu uzavírek se v kině neodehrály přehlídky a festivaly:

* Festival německy mluvených filmů Das Filmfest 
* Queer filmový festival Mezipatra
* FebioFest Praha
* Surf Film Festival
* Přehlídka polských filmů Kocham film
* Přehlídka italských filmů
* Gamer Pie week

Od začátku roku začalo kino pořádat pravidelné filmové pub kvízy v prostoru Café ART. Ty 
doplnily kontinuální program tematicky laděných filmových kvízů (sci-fi, audio kvíz).

Kino Art podnikalo aktivní kroky v oslovování učitelů a v propagaci školních projekcí. Kon-
cem srpna a začátkem září proběhlo setkání s učiteli se zaměřením na nabídku školních 
projekcí a školních aktivit Kina Art. K tomuto účelu byl dále upraven web kina, který nyní 
umožňuje zájemcům o školní projekce lepší orientaci v nabídce kina a plánování akcí.
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Kino tento rok zahájilo prodej dárkových předmětů a voucherů kina též prostřednictvím 
online prodeje. 

PROPAGACE KINA ART

V rámci propagace jsme pokračovali v nastavené koncepci z konce roku 2019. Opustili jsme 
od tisku programových letáků a plakátů A1 na outdoorový výlep. Původně byl plánovaný 
dlouhodobý pronájem CLV vitríny, vzhledem k pandemii jsme tento pronájem nerealizovali. 
Propagace probíhala zejména na sociálních sítích Facebook a Instagram a také online přes 
webové stránky kina. Takto byly propagovány zejména online projekce, ale také filmové 
kvízy i merchandise Kina Art. Propagovány byly také akce kina, které se odehrály v době, 
kdy byla kina otevřená (kvízy, přehlídky, festivaly a další projekce). Samostatnou kampaň 
měl druhý ročník letního kina, který opět proběhl v zahradě Vily Löw-Beer. Kromě online 
kampaně, včetně placených příspěvků na sociálních sítích, byla akce podpořena také pla-
káty A1, které byly vylepeny na plochách pořadatelů.

V roce 2020 došlo také k další úpravě webových stránek Kina Art, a to konkrétně vytvo-
řením speciální sekce „Pro školy“. Ta slouží především jako katalog určený primárně učite-
lům plánujícím školní projekce v Kině Art. Také byl zahájen online prodej merchandise Kina 
Art a festivalu BRNO16, a to jak na webu Kina Art, tak na e-shopu TIC BRNO. Pro diváky 
jsou k dispozici baťůžky, plecháčky, ponožky, roušky či vouchery na filmová představení.

Vlastní kampaň měl také 61. ročník mezinárodního festivalu krátkých filmů BRNO16. Propaga-
ce byla komplikována zejména přesunutím akce z původního říjnového termínu (14.–17. 10.), 
kdy měl festival probíhat v Kině Art, na začátek prosince a do online prostoru. Kampaň tedy 
proběhla dvakrát, a to zejména v online podobě na sociálních sítích festivalu a dále ve spo-
lupráci s platformou Aerovod. Z outdoorové propagace byl zachován výlep CLV a velkofor-
mátových plakátů nebo vyvěšení bannerů a plakátů A1 na plochách pořadatele. 

V rámci propagace festivalu byl tradiční tištěný katalog nahrazen online podobou ve for-
mátu pdf. Dále byl vzhledem k online charakteru festivalu upraven web BRNO16 tak, aby 
umožnil návštěvníkům snadnější přístup na konkrétní programové bloky umístěné na Ae-
rovodu a sociálních sítích festivalu.

SPOLUPRÁCE

Film Europe, festival Future Gate, ÍRÁN:CI filmový festival, festival Future Gate, Alliance 
Francaise, Vila Löw-Beer, festival Gamer Pie, Xzone, My Street Films, Národní filmový ar-
chiv, Pilot Films, Brno Expat Centre

CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST ZA ROK 2020:

projekce návštěvníci

LEDEN 147 5620

ÚNOR 149 6073

BŘEZEN 55 2087 od 12. 3. zavřeno

DUBEN 0 0 pouze online projekce

KVĚTEN 84 964
od 11. 5. otevřeno s omezenou 
kapacitou

ČERVEN 123 1895 od 8. 6 s běžnou kapacitou

ČERVENEC 111 3362 od 1. 7. bez roušek

SRPEN 132 3420

ZÁŘÍ 125 3129

ŘÍJEN 47 1155 od 12. 10. jen online projekce

LISTOPAD 0 0 pouze online projekce

PROSINEC 0 0 pouze online projekce

CELKEM 973 27705
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2019 2020

diváci tržba diváci tržba

25 161 2 554 580 Kč 27 705 3 165 770 Kč

ONLINE PROJEKCE:

projekce návštěvníci

BŘEZEN 5 65

DUBEN 43 192

KVĚTEN 22 77

ŘÍJEN 20 127

LISTOPAD 29 104

PROSINEC 16 13 do 15. 12.

CELKEM 135 578

Program 
v Káznici 
na Cejlu

11C

KÁZNICE ŽIJE

V roce 2018 odstartoval projekt „Káznice žije“. Nový koncept vznikl ze spolupráce TIC 
BRNO a občanského sdružení Tripitaka. Přináší novou dramaturgii, která má za cíl redefi-
novat a rozšířit účel tohoto místa a doplnit historické komentované prohlídky. Nová dra-
maturgie vychází z 5 základních linek, které respektují historii i specifičnost prostoru, ale 
současně se nebojí hledět do budoucnosti. Představuje tak Káznici, která pamatuje, pro-
měňuje, spojuje, inspiruje a přesahuje. 

PROJEKT KÁZNICE LIVE!

Projekt Káznice LIVE reagoval na koronavirovou epidemii, která znemožnila řadě tvůrců 
a umělců přímý kontakt s jejich fanoušky. Živé umění se přesunulo na internet a bývalá 
Káznice se stala místem, odkud jej bylo možné kvalitně vysílat. Živé vysílání odstartova-
lo ve čtvrtek 2. dubna ve 20 hodin vystoupením nezaměnitelného brněnského hudebníka 
Tomáše Vtípila a bylo ukončeno 23. června vystoupením kapely Plum Dumplings. Vysílá-
ní probíhala na nové facebookové stránce Káznice LIVE, paralelně pak na facebookových 
profilech jednotlivých partnerů. Některé koncerty a vystoupení pak byly vysílány společ-
ně s internetovou televizí Mall.tv. Vzniklo celkem 29 streamů, které divákům zprostředko-
valy kvalitní kulturní zážitek a umožnily jim kontakt s brněnskou kulturní scénou. V rámci 
jednotlivých streamů bylo možné přispět přímo umělci prostřednictvím serveru Donio.cz

Na projektu spolupracovali Tripitaka, Masarykova univerzita – Studex, GNOMON Producti-
on, Tech-Pro, Michal Gazdag, TIC BRNO, JIC a Kreativní Brno.

Na projekt Káznice LIVE! navazovala také jeho podzimní fáze, které jsme byli partneři.
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JACÍ JSME 
V ROCE 2020 
BYLI? 
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Za veškerými aktivitami popsanými v předešlých kapitolách stojí TIC BRNO, p. o. – příspěv-
ková organizace statutárního města Brna. Hlavním posláním TIC BRNO je zejména péče 
o rozvoj cestovního ruchu ve městě, spolupráce se statutárním městem Brnem v oblas-
ti propagace a poskytování služeb veřejnosti v oblasti kultury, zejména pořádání a orga-
nizování kulturních, výchovných, vzdělávacích a společenských akcí podporující aktivity 
v cestovním ruchu. Do chodu celé organizace v roce 2020 značně zasáhla pandemie co-
vid-19. Několikrát během roku musely být uzavřené námi spravované provozy a památ-
ky, zrušily se mnohé námi pořádané akce. Činnost managamentu se přesunula do režimu 
home office, probíhala však častá online setkání a porady. Všechny vnitřní prostory byly 
pravidelně dezinfikovány, nakoupili jsme také stojany s desinfekcí a ochranné pomůcky 
(roušky, štíty). Zajistili jsme testování zaměstnanců, kteří přicházejí pravidelně do styku 
se třetími stranami.

Organizační 
struktura TIC 
BRNO

12A

Činnost organizace je rozdělená do 3 hlavních divizí: 

I. Divize provozní 

 Ředitelství  
 Ekonomické oddělení  
 Provozní oddělení

II. Divize kulturní 

 Programová a technická produkce 
 Galerie TIC  
 Kino Art  
 Janáčkovo Brno 
 Filmová kancelář Brno

III. Divize marketing a cestovní ruch 

 Marketing a komunikace  
 Management destinace  
 Informační centra  
 Podzemí 



70

Ředitelství 12B

Činnost organizace vede a řídí ředitelka Mgr. Jana Tichá Janulíková, která komunikuje 
a spolupracuje se zřizovatelem a jeho zástupci, zástupci Jihomoravského kraje a dalšími 
organizacemi státní správy a samosprávy, partnery apod. Dále reprezentuje činnost 
organizace navenek i k médiím. Ředitelka řídí činnosti organizace, která je rozdělená do 
3 hlavních divizí – provozní, kulturní a marketing a cestovní ruch. Přímo pod ředitelku spa-
dá také činnost interního auditora a sekretariátu. 

INTERNÍ AUDIT

V roce 2020 se uskutečnily 3 řádné audity:

* Kontrola správnosti zaznamenávání přesčasů a počítání průměrných hodinových sa-
zeb v systému Workflow a IS Karat

* Kontrola archivace dokumentů v TIC BRNO se zaměřením na dodržování zákonných 
lhůt pro archivaci dokumentů

* Kontrola osobních složek se zaměření na dodržování GDPR

Dále byly v organizaci provedeny 2 mimořádné interní audity:

* Prověření rizika účelového dělení zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve-
řejných zakázek; umělého dělení smluv a obcházení zákona č. 340/2016 Sb., o registru 
smluv; v TIC BRNO, příspěvkové organizaci

* Prověření kompetenčního modelu a nastavení správnosti procesů v personální 
a mzdové oblasti TIC BRNO

Další činnosti IA:

* Následné audity, v nichž byly kontrolovány realizace provedených opatření předchá-
zejících auditů roku 2019

* Aktualizace mapy rizik TIC BRNO pro rok 2020

SEKRETARIÁT

Hlavní činnosti sekretariátu v roce 2020:

* zveřejňování a evidování smluv v návaznosti na zavedenou elektronickou evidenci do-
kumentů v organizaci a v provázaných interních databázích, vkládání smluv do Regis-
tru smluv dle zákona

* evidování uzavřených smluv za celou organizaci
* vytváření administrativního a organizačního zázemí pro činnost ředitelky organizace
*  zajišťování tuzemských i zahraničních služebních cest ředitelky organizace včetně 

podkladů pro jejich vyúčtování
* zajišťování veškeré administrativy
* spolupráce při vytváření interních normativních aktů organizace, sledování a evidová-

ní úkolů vyplývajících z usnesení RMB a ZMB a Plánu činnosti TIC BRNO
* zařizování nutných administrativních kontaktů s Magistrátem města Brna
* organizování porad a jednání, zajišťování termínů návštěv
* zabezpečování podatelny a výpravny v systému Spisové služby e-spis LITE
* dodržování Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organiza-

cím při nakládání s majetkem
* vedení a zakládání zápisů ze schůzí Rady města Brna a ze schůzí Zastupitelstva měs-

ta Brna, výpisy bodů týkajících se organizace
* komplexní zajišťování spisové služby organizace spisovna TIC BRNO a komunikace 

s Archivem města Brna v TIC BRNO
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Ekonomické 
oddělení

12C

Vedoucí ekonomického oddělení je současně statutárním zástupcem ředitelky TIC BRNO, 
odpovídá za řízení ekonomiky a hospodaření v organizaci.

V součinnosti se správcem rozpočtu zpracovává roční rozpočet, který předkládá ředitel-
ka ke schválení zřizovateli. Sleduje plnění rozpočtu včetně vývoje jednotlivých ukazatelů, 
a na základě skutečnosti ředitelka předkládá zřizovateli návrh na úpravu rozpočtu. Zpra-
covává ekonomickou část Zprávy o činnosti organizace. Provádí celkovou analýzu hospo-
daření organizace, navrhuje opatření k úsporám v oblasti nákladů a opatření v oblasti pří-
jmů. Stanoví a vyhodnocuje základní ukazatele hospodaření jednotlivých středisek a akcí. 
Vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.

DATABÁZE ELEKTRONICKÉHO SCHVALOVÁNÍ DOKUMENTŮ 
ŘÍDÍCÍ KONTROLY TZV. WORKFLOW

Ekonomické oddělení mimo jiné zajišťuje také správu, aktualizaci a funkčnost databáze 
elektronického schvalování dokumentů řídící kontroly tzv. WorkFlow pro celou organizaci. 
Databáze WorkFlow je součástí řízení oběhu dokladů řídící kontroly pro celou organizaci. 
V systému WorkFlow je od dubna 2019 zavedena docházka celé organizace a v systému 
IS KARAT jsou zpracovávány mzdy a je také plně funkční modul personalistiky. Rozšíření 
zavedení elektronizace a souběhu zpracování v jednom informačním systému, tj. IS KARAT, 
výrazně napomáhá plynulosti informovanosti v organizaci.

Ekonomické oddělení má přístup do veškerých dokladů WorkFlow, pro jejich informovanost 
a provádění kontroly, jak hlavní účetní tak jejího zástupu, takto je elektronický systém 
schvalování dokladů komplexním nástrojem při zvyšování efektivity práce.

Systém Workflow slouží také jako archiv a místo vystavování objednávek PO – tedy objed-
návek, které jsou právním titulem vzniku smluvního vztahu při realizaci finančních výdajů, 
tímto napomáhají žadatelům efektivně využívat elektronické dokumenty v rámci organi-
zace. Systém WF funguje napříč organizací i na odloučených pracovištích a jsou zde zpra-
covávána data jak ve fázi předběžné řídící kontroly před vznikem závazku a také po vzniku 
závazku dle platné legislativy. Probíhá neustálé doplňování funkcí software, v návaznosti 
na rozvoj organizace a zajišťování dalších činností a projektů.

Ekonomické oddělení se v roce 2020 věnovalo především těmto činnostem:

* vedení komplexního účetnictví s měsíčními uzávěrkami včetně střediskových
* zpracovávání vedení účetnictví v Pomocném analytickém přehledu
* zpracovávání předepsaných čtvrtletních výkazů a ekonomických rozborů
* zpracovávání návrhů rozpočtů a sledování jejich dodržování, včetně úprav rozpočtu 

na základě vyhodnocení reality hospodaření 
* zpracování ekonomické analýzy dle aktuálních požadavků připravování plánu investic 

zajišťování činnosti související s financováním organizace 
* vydávání a aktualizování metodických pokynů a interních směrnic ekonomického cha-

rakteru, předkládá je ředitelce ke schválení
* zabezpečení řádného čerpání a tvorby fondů organizace spolupráce s ostatními stře-

disky při vyúčtování účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a od ji-
ných územně samosprávných celků

* zajištění kontroly smluv uzavíraných organizací z ekonomického hlediska poskytová-
ní ekonomické podpory při podávání grantových a ostatních projektů a při realizaci 
schválených projektů

* podpora výkonu činnosti škodní a likvidační komise
*  spolupráce s kontrolními orgány při kontrolách a auditech 
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* zabezpečení pokladní služby 
* zajištění skladové evidence zásob zboží
* inventarizace závazků a pohledávek vč. dokladové inventarizace
* zpracovávání daňové agendy – zejm. DPH a daň z příjmů PO, srážková daň
* zajištění zpracování plánů v porovnání se skutečností pro ostatní střediska včetně 

tisku sestavy nákladů a výnosů 
* zajištění zpracování kontrolního hlášení
* zajištění personální a mzdové agendy včetně kompletní účetní agendy organizace 

v informačním systému IS KARAT

Provozní 
oddělení
Nejdůležitější činnosti provozního oddělení v roce 2020 v rámci jednotlivých budov 
a provozů TIC BRNO:

* Kino ART – zajištění prací technického rázu v souladu s potřebami vedení kina ART
* budova Radnická 2 – vymalování všech WC, prohlídka sklepení se zástupci OSM MMB 

z důvodu připojení vody do kuchyňky sekretariátu, pokládka nových podlah v kance-
lářích marketingu, každodenní běžná údržba

* budova Radnická 4 – renovace a úprava kanceláře č. 111, 112 a 212, výmalba WC, re-
konstrukce vrátnice, renovace schodiště a nové zábradlí do pater Galerie a programo-
vého oddělení, rekonstrukce Galerie mladých (bourací práce, zapravení stěn, výmalba, 
nová podlaha, dřevěné schodiště – hlediště), dokončení datové sítě (s přesahem do 
ledna 2021), přestavba kanceláře PaM, pokládka nové podlahy a pokládka nové podla-
hy v kanceláři administrátorek kontrolní skupiny

* budova Radnická 8 – úprava zázemí IC, běžná údržba dle potřeb
* budova Radnická 10 – rekonstrukce kancelářských prostor ve 3. NP – příprava pro 

pronájem, jednání o pronájmu s Post Bellum, v Křišťálovém a Freskovém sále provede-
no mytí lustrů z plošiny a vyčištění čalounění židlí, stavba pódia na nádvoří, mytí oken 
Freskového sálu z plošiny, generální úklid všech prostor

* IC před hlavním nádražím – realizace opravy nábytku, zajišťování údržby a úklidu, za-
jištění dodavatelů pro práce nad rámec běžné údržby

* IC Brněnská přehrada – instalace infostánku, zajištění a úprava interiéru informační-
ho centra

* IC Panenská – mytí výloh, zajištění údržby a úklidu
* IC pod krokodýlem – mytí výloh, zajištění údržby a úklidu
* Káznice – stálá péče o travnaté části, pravidelný úklid všech prostor, udržování 

úrovně piety popraviště a cel smrti, osvětlení „samotek“ a přístupové chodby k nim, 
úprava systému uzamykání, vytvoření zábran proti vletu holubů do objektu, zajištění 
součinnosti veškerých prací, které provádí OSM MMB.

* Kostnice – běžná údržba
* Labyrint – pravidelné čištění kanalizačních košů, mytí výloh, běžná údržba, revize, vy-

budování zábrany ve větrací šachtě pro případ padání kamení a zeminy, technické po-
souzení stavu studny a speciální vyčištění, oprava (repase) kovaných předmětů

* Sál B. Bakaly – ukončení provozu k 31. 1. 2020, kompletní zajištění vystěhování a de-
montáže naší techniky, fyzické i administrativní předání objektu OSM MMB.

* sklad Pandur – vybudování uzamykatelné místnosti a vytvoření systému regálů pro 
uskladnění tiskovin, vybudování osvětlení, vyklizení skladu a příprava pro vybudování 
skladu pro potřeby obchodu a marketingu

* sklad Kníničky – vyřazení staré techniky, která již není v majetku, generální úklid 
a lepší uspořádání uloženého mobiliáře

* sklad Malá Amerika – změna dodavatele pronajímaných prostor, generální úklid, 
vyklizení a lepší uspořádání uloženého mobiliáře a techniky

* infopoint Kolonie Nový dům – kompletní zajištění od projektové dokumentace přes 
zajištění povolení po dokončení výstavby

12D
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* vodojemy Žlutý kopec – zpřístupnění prohlídkové trasy, vybudování zázemí pro 
zaměstnance, vybudování vstupního pointu pro návštěvníky, vybudování a propojení 
systému osvětlení a zajištění BOZP a PO v celém prostoru. Zamezení vstupu veřejnosti 
do prostorů ostatních vodojemů

* opatření v rámci pandemie Covid-19 – vybavení všech provozoven stojanovými bez-
dotykovými dávkovači, nákup ochranných pomůcek (roušky, rukavice, štíty, plexisk-
la), dezinfekce na ruce, nábytek a podlahy. Zajištění ad hoc testování pro zaměst-
nance a pravidelného testování pro zaměstnance, kteří přicházejí denně do kontaktu 
s třetími stranami.

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ AKCÍ

Provozní oddělení pronajímalo mobiliář a zajišťovalo technicky v roce 2020 tyto kulturní 
akce:

* pronájem mobiliáře a sálů (Opera Diversa, módní přehlídky, koncert etnické hudby, 
konference, koncerty ZUŠ, maturitní projekty a svatby, natáčení streamů, dlouhodo-
bá výstava ČAK).

* Ponava Café, Forks&Bars, Moravská galerie – zapůjčení židlí a stolků v rámci letního 
oživení ve městě po pandemii.

* festival UPROSTŘED – pódium a technika. Klubová linka (včetně zajištění security) – 
4x stavba pódia, kompletní provozní zajištění pro celý chod akce 

* Projekt Oáza – zajištění mlžítek, stromů, židlí a stolů, výroba krytů na rozvaděče 
a stolů pro konzumaci, kryty na mobilní WC

* Folklorní rok – stavba pódia, zajištění techniky
* Brněnsko tančí a zpívá – pódium, lavičky a technika
* Na prknech, dlažbě i trávě – stavba pódia, zajištění WC, security a dodání techniky
* Den Brna – malé pódium, zajištění ozvučení, security a úklid
* zapůjčení stanů a lavicových setů pro denní stacionáře pro lidi bez domova
* participace na výdeji polévek pro bezdomovce v Káznici
* vánoční trhy na Dominikánském náměstí a náměstí Svobody – zajištění zoo koutku, 

vyřezávaného betléma, vánočního stromu, security, dezinfekčních stojanů a běžné 
údržby.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ A OBJEDNÁVKY V ROCE 2020

* výběrové řízení – poskytování služeb BOZP a elektrorevizí, VŘ bylo nakonec zrušeno
* obnovení smlouvy na služby v oblasti BOZP a PO
* výběrové řízení na poskytovatele internetu
* poptávkové řízení na svoz odpadu
* smlouva na svoz odpadu 
* vysoutěžení místa pro IC na Brněnské přehradě
* prodloužení nájemní smlouvy skladovacích prostor Malá Amerika
* zajištění a uzavření nové smlouvy na sklad Malá Amerika přímo s majitelem objektu
* zajištění security na všechny akce, kde bylo třeba mít zajištěnu bezpečnost nad sta-

novenou míru
* Brněnské Vánoce 2020 – součinnost k pořádání akce, připravena výběrová řízení na 

zajištění svozu odpadu a úklidových prací, zajištění mobilních WC a hygienických sto-
janů a na bezpečnostní služby. Akce Brněnské vánoce 2020 byla zrušena, smlouva 
s bezpečnostní službou byla dodatkem upravena na menší rozsah, u sanity se smlou-
va dodatkem zrušila a VŘ na úklid bylo zrušeno

* úprava některých pojistných smluv
* nové pojistné smlouvy (povinné ručení + havarijní pojištění) pro nový elektromobil
* smlouva na projekt Kolonie Nový dům
* zajištění veškerých povolení pro stavbu infopointu Kolonie Nový dům
* smlouva na výrobu betonových prefabrikátů pro infopoint Kolonie Nový dům
* zajištění stavby infopointu KND
* smlouva s ČAK na dlouhodobou výstavu v prostorách Káznice
* VŘ na dodávku užitkového automobilu
* VŘ na poskytovatele kancelářských a hygienických potřeb pro rok 2021 a 2022
* prodloužení smlouvy na sklad Pandur
* prodloužení smlouvy na IC Panenská
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* smlouva na pronájem dvorku R2/R4 s Caffé Mitte
* objednávka na parkování elektromobilu

Ostatní činnosti v roce 2020:

* zajišťování dopravy a manipulace pro TIC BRNO
* pokračování revitalizace objektů Radnická
* údržba a kontrola směrových cedulek – zajišťují techničtí pracovníci provozního 

oddělení 
* pojištění – byla uskutečněna kontrola aktuálnosti veškerých pojistných smluv a ty 

smlouvy, které neodpovídaly skutečnosti, byly upraveny na aktuálně vyhovující para-
metry

* vyklizení skladů
* generální opravy některých částí mobiliáře
* vedení dokumentace energií
* tvorba nových návštěvních řádů
* nové bezpečnostní značení na věži
* revize RHP, systému EZS, EPS a CCTV na jednotlivých objektech 

dle harmonogramu revizí
* výlepy plakátů a CLV
* spolupráce na tvorbě nových ceníků mobiliáře a pronájmů
* pronájmy nemovitostí, movitého majetku
* zajišťování služeb při pronájmech sálů a mobiliáře 
* nákupy kancelářských potřeb, čistících a hygienických prostředků 
* nákupy drobného majetku, investic pro TIC BRNO
* pravidelná roční prověrka BOZP a PO
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PLNĚNÍ ÚKOLŮ 
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PERSONÁLNÍ 
K 31. 12. 2020 
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STRUKTURA A POČTY FYZICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ KE KONCI SLEDOVANÉHO OBDOBÍ:

Počty zaměstnanců

Divize stav 
k 1. 1.2020 

stav k 31. 12. 2020

plán celkem THP dělníci

TIC BRNO – divize provozní 43 41 32 10

TIC BRNO – divize kulturní 17 15 14 1

TIC BRNO – divize marke-
ting a cestovní ruch

60 59 59 0

Celkem za TIC BRNO 120 116 104 11

13A

13B

13C
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STRUKTURA A PRŮMĚRNÉ PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ:

Počty přepočtených pracovních úvazků

Divize stav 
k 1. 1. 2020

 období leden – prosinec 2020 

plán celkem THP dělníci

TIC BRNO – divize provozní 41,00 37,00 27,00 10,00

TIC BRNO – divize kulturní 21,00 16,00 15,00 1,00

TIC BRNO – divize marketing a ces-
tovní ruch

52,00 52,00 52,00 0,00

Celkem za TIC BRNO 114,00 105,00  94,00 11,00

PŘEHLED PŘÍRŮSTKŮ A ÚBYTKŮ FYZICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ:

Divize 1. 1. 2020 přírůstek úbytek 31. 12. 2020

TIC BRNO – divize provozní 43 2 3 42

TIC BRNO – divize kulturní 17 1 3 15

TIC BRNO – divize marketing 
a cestovní ruch

60 10 11 59

Celkem za TIC BRNO 120 13 17 116

PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY A PRŮMĚRNÉ PLATY ZA ROK 2020:

TIC BRNO celkem

 THP dělníci celkem

třída 9,6 8

počet zaměstnanců 94 11 105

průměrný plat 32 543 31 239 31 828

ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OON ZA LEDEN – PROSINEC 2020

složky plán v tis. Kč UFP v tis. Kč skutečnost v Kč %

platy 37 629 38 119 40 103 50,32

OON 2 871  4 699 2 698 30,64

z toho:

dohody 2 569 4 699 2 698 30,64

odstupné 0 0 0 0

Celkem 40 500 42 818 42 801 49,00
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DODRŽOVÁNÍ 
BEZPEČNOSTI 
PRÁCE

Před uzavíráním pracovních poměrů absolvují všichni uchazeči o zaměstnání v TIC BRNO 
vstupní pracovnělékařskou prohlídku v lékařské ordinaci MUDr. Fojtík & MUDr. Fojtíková, 
s.r.o., která pro TIC BRNO zajišťuje na základě smlouvy pracovnělékařskou péči. 

Vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně absolvují nově 
nastupující zaměstnanci u specialisty BOZP a PO před započetím práce na svém pracovišti 
a poté provedou on-line test. 

Opakovaná školení provádějí vedoucí jednotlivých pracovišť dle Směrnice ředitelky k za-
jištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a znalosti jsou ověřovány on-line testem. 

Školení pro vedoucí zaměstnance je prováděno v tříletých lhůtách a při nástupu nového 
vedoucího zaměstnance do funkce. Je prováděno specialistou BOZP a PO a své znalosti 
poté prokáží při on-line testu. 

V TIC BRNO byla provedena v souladu s příslušnými předpisy kategorizace zaměstnanců 
a do práce ve 2. kategorii je zařazena profese: technik – údržbář. 

V roce 2020 bylo provedeno ověření výskytu plísně a spór v ovzduší a ve stěnách pracovišť 
v podzemních prostorech. 

V souladu se stanovenými minimálními rozsahy a termíny sledování faktorů pracovních 
podmínek jsou zaměstnanci zařazení ve výše uvedených kategoriích odesíláni k přede-
psaným periodickým pracovnělékařským prohlídkám. U výkonných technických pracovní-
ků se provádí i mimořádné pracovnělékařské prohlídky, které aktuálně mapují jejich pra-
covní schopnost vykonávat svěřené práce v souladu s jejich momentálním zdravotním 
stavem, např. po dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

V roce 2020 došlo ke všem pravidelným kontrolám a revizím na úseku BOZP a PO ve sta-
novených termínech a byla provedena kontrola stavu všech pracovišť v rámci TIC BRNO 
ve spolupráci s naší externí osobou odborně způsobilou v oblasti PO a BOZP a předsedou 
odborové organizace.

PRACOVNÍ ÚRAZY

Za rok 2020 nebyl evidován žádný pracovní úraz.

13E
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PLNĚNÍ ÚKOLŮ 
V OBLASTI 
HOSPODAŘENÍ
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Hospodaření organizace v roce 2020 probíhalo v režimu odpovídajícímu plánu činnosti or-
ganizace, v souladu se schváleným rozpočtem nákladů a výnosů a provedenými úpravami 
rozpočtu na rok 2020. Rozpočet roku 2020 byl sestaven jako vyrovnaný. Významným 
způsobem se negativně v hospodaření organizace projevila vládní opatření související 
s pandemií covid-19.

Hospodaření TIC BRNO, příspěvkové organizace, skončilo v roce 2020 kladným hospo-
dářským výsledkem ve výši 2.905,62 Kč, z toho hlavní činnost ztráta – 645.358,44 Kč, 
z hospodářské činnosti zisk 648.264,06 Kč.

Náklady za sledované období byly čerpány oproti upravenému ročnímu plánu na 97,50 %. 
Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 byl ve výši 145.412 tis. Kč a skutečné čerpání za sledo-
vané období dosáhlo výše 141.782.606,29 Kč

Vlastní výnosy včetně příspěvku na provoz a účelových dotací byly dosaženy, v porovnání 
s upraveným ročním plánem roku 2020, na 97,51 %.

Roční upravený rozpočet k 31. 12. 2020 byl ve výši 145.412 tis. Kč a skutečné plnění za sle-
dované období je ve výši 141.785.511,91 Kč.

Podrobné čerpání nákladů a přehled výnosů organizace je uveden v přiložených tabul-
kách, zobrazujících porovnání dosažené skutečnosti k 31. 12. 2020 s rozpočtem, uprave-
ným rozpočtem a skutečností roku 2019.

Míra soběstačnosti (tj. podíl vlastních výnosů za vlastní výkony a zboží na krytí celkových 
nákladů) dosažená v roce 2020 je ve výši 36,03 %. V porovnání s minulými roky, kdy byla 
stabilní výše kolem 50 %, např. v roce 2019 byla soběstačnost na 54,90 %, došlo k výraz-
nému poklesu. Rapidní snížení vlastních výnosů úzce souvisí s vládními opatřeními vyhlá-
šenými v souvislosti s pandemií covid-19 a v naší organizaci se nejvíce projevilo do těch-
to oblastí – projekt Brněnské Vánoce, Brněnské podzemí, předprodej vstupenek MOTO GP, 
snížení výnosů z nájmů, snížení výnosů ze vstupného a snížení výnosů z prodeje suvenýrů. 
Podrobněji k této problematice v komentáři k ekonomickým výsledkům – výnosy.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DOSAŽENÝ K 31. 12. 2020 JE VE VÝŠI 2.905,62 KČ, 
Z TOHO DLE SPRÁVCE ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ:

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2020

Divize 1 – provozní 900.826,52 Kč

Divize 2 – kulturní 1.520.741,20 Kč

Celkem OK MMB  2.421.567,72 Kč

KMCR – Divize 3 – marketing a cestovní ruch -2.418.662,10 Kč

Celkem TIC BRNO 2.905,62 Kč

Hospodářský 
výsledek

14A
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Komentář 
k ekonomickým 
výsledkům

14B

Divize provozní – hospodářský výsledek dosažený k 31. 12. 2020 je zisk ve výši 900.826,52 Kč, 
jeho dosažení je ovlivněno nastavením úsporných opatření. 

Nebyla čerpána plánovaná položka na opravy a údržbu cca 340 tis. Kč, ostatní služby 
úspora ve výši 400 tis. Kč, nedočerpání rozpočtu ostatních nákladů o 210 tis. Kč např. za 
správní poplatky z důvodu nekonání akci, úspora u položky nákup DDHM o 110 tis. Kč. 
K překročení došlo u položky za teplo cca o 80 tis. Kč – jedná se o navýšení nákladů způ-
sobené vyúčtováním tepla za rok 2019, odpisy překročení o cca 80 tis. Kč.

K výraznému snížení došlo u položky Výnosy z vlastních výkonů a zboží – v porovnání 
schváleného rozpočtu 2020 s upraveným rozpočtem, popř. dosaženou skutečností. Toto 
výrazné snížení je způsobeno zrušením projektu Brněnské Vánoce 2020 v jejich tradiční 
každoroční formě. 

Divize kulturní – hospodářský výsledek dosažený k 31. 12. 2020 je zisk ve výši 1.520.741,20 Kč. 
Důvodem ziskového hospodaření je zejména úspora ostatních nákladů, kdy nebyl vyčerpán 
plánovaný finanční limit na poplatky za konání akcí ve venkovních prostorách města Brna.

Došlo k úspoře nákladů na energie v prostorech Kina ART a Galerie v souvislosti s uzavře-
ním prostor na základě vládních nařízení. Uzavření, či omezení provozu se neprojevilo ne-
gativně v hospodaření kina ani galerie. Financování nákladů se podařilo saturovat dotace-
mi získanými z MK ČR a SFK.

Z důvodu několikaleté rekonstrukce, která probíhala v Kině ART, nelze vyčíslit případný 
propad výnosů za vstupné – nemáme odpovídající možnost porovnání. I ve ztížených pod-
mínkách provozu v roce 2020 neskončilo hospodaření kina v červených číslech.

Divize marketing a cestovní ruch – hospodářský výsledek dosažený k 31. 12. 2020 je ztráta 
ve výši – 2.418.662,10 Kč. V hospodaření této divize se vliv vládních opatření projevil vel-
mi negativně. 

Došlo mimo jiné k uzavření prostor Brněnského podzemí (Labyrint pod Zelným trhem, Kost-
nice sv. Jakuba a Mincmistrovský sklep) a tím i k výraznému propadu vlastních výnosů. 
Provoz podzemí je téměř ve 100% výši financován z vlastních výnosů. Ztráta hospodaření 
podzemí za rok 2020 dosáhla výše – 3.237 tis. Kč, došlo k meziročnímu poklesu výnosů za 
vstupné (2019 versus 2020) o 5.104 tis. Kč.

V roce 2020 jsme přišli zcela o dvě skupiny návštěvníků a jednu částečně. Vzhledem k uza-
vření škol nebo omezení docházky jsme zcela přišli o školní skupiny, a to jak během školní-
ho roku, tak i o prázdninách, kdy do této kategorie řadíme dětské skupiny, které podzemí 
navštěvují v rámci táborů a příměstských táborů. Druhou skupinou jsou organizované za-
hraniční zájezdy. Stejně tak se výrazně snížil počet jednotlivých zahraničních návštěvní-
ků – tedy těch, kteří cestují samostatně bez cestovních kanceláří.
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VÝNOSY Finanční plán 
2020 v tis. Kč

Upravený finanční 
plán k 31.12.2020 
v tis. Kč

Skutečnost 
k 31.12.2020 v Kč

Skutečnost/
UFP % r. 2020

Skutečnost 
k 31.12.2019 v Kč

účet

602 Výnosy za vstupné 25 576 47 378 9 702 092,83 20,48% 16 703 982,71

602 Výnosy z prodeje služeb 0 0 3 352 228,60 0,00% 3 224 441,26

602 Výnosy z reklamy 0 0 318 490,30 0,00% 873 118,08

602 Výnosy Spolek Moto GP 0 0 31 575 864,16 0,00% 56 521 942,02

602 Výnosy z pronájmů stánků 0 0 2 429 036,94 0,00% 15 768 065,21

603 Výnosy z pronájmu nebyt. prostor 0 916 915 927,17 99,99% 1 857 894,54

604 Celkem tržby za prodané zboží 0 2 788 2 788 523,81 100,02% 4 077 959,12

60 Tržby za vlastní výkony a zboží 25 576 51 082 51 082 163,81 100,00% 99 027 402,94

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 43 42 949,09 0,00% 0,00

642 Jiné pokuty a penále 0 0 0,00 0,00% 0,00

643 Výnosy z vyřazených pohledávek 0 0 0,00 0,00% 0,00

648 Čerpání fondů 0 9 8 690,00 0,00% 18 000,00

649 Celkem jiné ostatní výnosy 0 1610 1 609 940,88 100,00% 460 714,78

 z toho běžné plnění roku 0 1610 1 240 857,25 100,00% 249 371,18

Ve snížení nákladů za energie se uzavření provozů podzemí neprojevilo – musí být zajiště-
no větrání, vzhledem k letošnímu deštivému létu musela být v Labyrintu zapnuta čerpadla 
a bylo třeba více větrat.

V hospodaření Informačních center se vládní opatření výrazněji neprojevila – financování 
provozu je kryto zejména příspěvkem zřizovatele. Celkové hospodaření Informačních cen-
ter skončilo ztrátou ve výši – 10 tis. Kč. Došlo sice ke snížení výnosů, ale na druhé straně 
i ke snížení nákladů např. za energie, náklady za zboží.

Ve všech vládou uzavřených provozech je zaměstnancům vyplácena, v souladu s platnou 
legislativou, náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Hospodaření středisek Marketing a komunikace a Management destinace nebylo ztrátové, 
zavedením úsporných opatření a prací z domu došlo k úspoře nákladů, čímž byla částečně 
snížena ztráta Brněnského podzemí.

Hospodaření 
organizace 
celkem – 
výnosy 
k 31. 12. 2020

14C
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 z toho Europa Cinemas 0 0 369 083,63 0,00% 211 343,60

64 Ostatní výnosy celkem 0,00 1 662,00 1 661 579,97 99,97% 478 714,78

662 Přijaté úroky 0 0 0,00 0,00% 0,00

663 Kurzové zisky 0 2080 2 045 493,53 98,34% 362 484,40

669 Ostatní finanční výnosy 314 0 3 334,97 0,00% 19 405,14

66 Ostatní výnosy 314 2080 2 048 828,50 0,00% 381 889,54

Vlastní výnosy celkem 25 890 54 824 54 792 572,28 99,94% 99 888 007,26

672 Provozní příspěvek SMB 74 992 86 231 82 662 174,33 95,86% 76 058 467,40

672 Výnosy ze státního rozpočtu a státních fon-
dů

0 2 356 2 329 470,30 98,87% 2 338 978,00

672 Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostat-
ních subjektů

0 141 141 360,00 100,26% 240 000,00

672 Transferový podíl k přijatým dotacím 1 822 1 860 1 859 935,00 100,00% 1 838 947,00

67 Dotace celkem 76 814 90 588 86 992 939,63 96,03% 80 476 392,40

Úhrn zdrojů 102 704 145 412 141 785 511,91 97,51% 180 364 399,66

Úhrn potřeb 102 704 145 412 141 782 606,29 97,50% 180 355 565,16

Hospodářský výsledek vč. dotace 0 0 2 905,62 0 8 834,50

KOMENTÁŘ K POLOŽKÁM VÝNOSŮ

Celkové výnosy za rok 2020 dosáhly výše 141 785 511,91 Kč, z toho:

* vlastní výnosy 54 792 572,27 Kč
* transfery 86 992 939,63 Kč z toho: 

 příspěvky neinvestiční od zřizovatele 82 662 174,33 Kč 
 dotace JMK 100 000,00 Kč  
 dotace MK ČR 1 840 000,00 Kč 
 dotace SFK 489 470,30 Kč 
 dotace ÚP 41 360,00 Kč 
 transferový podíl k přijatým dotacím 1 859 935,00 Kč

CELKOVÉ VÝNOSY TIC BRNO, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
V ROCE 2020

Došlo k výraznému meziročnímu snížení celkových výnosů roku 2020, příčinou je pokles 
vlastních výnosů zapříčiněný vyhlášením vládních opatření, která se negativně projevila 
v hospodaření naší organizace.

Vlastní výnosy za výkony a zboží: rok 2019 dosaženo výše 99.027 tis. Kč

 rok 2020 dosaženo výše 51.082 tis. Kč
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meziroční snížení dosáhlo částky 47.945 tis. Kč, z toho:

projekt, akce, druh výnosu snížení o tis. Kč

Brněnské Vánoce 15 240

Brněnské podzemí – vstupné 5 104

MOTO výnos z předprodeje vstupenek 24 946

pronájmy nebytových prostor krátkodobé 942

výnos z prodeje suvenýrů 1 107

vstupné – Kino ART, prohlídky… 606

Celkem 47 945

Snížení vlastních výnosů v některých případech úzce souvisí se snížením souvisejících ná-
kladů, např. výnos suvenýrů poklesl o 1.107 tis. Kč a náklad za suvenýry o 903 tis. Kč, vý-
nos ze vstupného v kině úzce souvisí s náklady za půjčovné filmů, výnosy z předprodeje 
vstupenek na MOTO GP a související náklady – v těchto případech se vliv poklesu výnosů 
neprojeví negativně v hospodaření.

V některých případech lze saturovat chybějící vlastní výnosy snížením nákladů. V případě 
naší organizace se to týká např. výnosů z pronájmů, výnosů z prohlídek, zrušení projektu 
v jeho obvyklém rozsahu (Brněnské Vánoce).

V některých případech nelze ani zavedením úsporných opatření zabránit, aby výpadek vý-
nosů velmi negativně ovlivnil hospodaření střediska – Brněnské podzemí.

OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM

V porovnání roku 2020 s rokem 2019 došlo k navýšení výnosů o 1.183 tis. Kč: položka 
smluvní pokuty a úroky z prodlení vyšší o 43 tis. Kč.

Položka čerpání fondů je nižší – v důsledku nekonání festivalu Tmavomodrý svět nedošlo 
ani k čerpání sponzorských darů v takové výši jako v minulých letech.

Výrazné navýšení u položky Celkem jiné ostatní výnosy – do výnosů bylo zaúčtováno po-
jistné plnění pro Labyrint pod Zelným trhem ve výši 876 tis. Kč, výnosy od Europa Cinemas 
za promítání evropských filmů dosáhly vyšší částky než v loňském roce, organizace obdr-
žela odměnu za publikaci „Jak to ruplo“ (50 tis. Kč).

Kurzové zisky – tato položka je ovlivněna prodejem vstupenek na MOTO GP a množstvím 
zahraničních plateb (úzce souvisí s nákladovou položkou kurzové ztráty). 

Celkové vlastní výnosy dosažené v roce 2020 jsou ve výši 54.792.572,28 Kč, v roce 
2019 bylo dosaženo výše 99.888.007,26 Kč – došlo k celkovému meziročnímu propadu 
o 45.095.434, 98 Kč.

VÝNOSY Z TRANSFERŮ

V porovnání s rokem 2019 došlo v roce 2020 k navýšení transferů, a to zejména příspěv-
ku od zřizovatele (schválení účelových příspěvků). Dotace ze státního rozpočtu (MK ČR 
a SFK) čerpáme každoročně zhruba ve stejné výši. Došlo ke snížení dotace od ÚSC a ostat-
ních subjektů – důvodem je ukončení dotace z úřadu práce. Z rozpočtu JMK čerpáme kaž- 
doročně dotaci ve výši 100 tis. Kč na cestovní ruch.

Podrobněji je uveden přehled transferů v tabulce – Transfery.
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Hospodaření 
organizace 
celkem – 
náklady 
k 31. 12. 2020

14D

 NÁKLADY Finanční plán 2020 
v tis. Kč

Upravený finanční 
plán k 31.12.2020 
v tis. Kč

Skutečnost 
k 31.12.2020 v Kč

sk./UFP % r. 2020 Skutečnost 
k 31.12.2019  v Kč

 účet

501 Materiál 840 2 002 2 001 128,57 99,96% 2 299 084,67

502 Spotřeba energie 1 625 1 138 1 120 617,41 98,47% 1 203 131,74

503 Teplo, plyn, voda 0 1 495 1 249 888,96 83,60% 1 109 848,84

504 Prodané zboží 0 2 039 2 039 553,48 100,03% 2 943 020,60

50 Spotřebované nákupy celkem 2 465 6 674 6 411 188,42 96,06% 7 555 085,85

511 Opravy a udržování 961 901 656 373,90 72,85% 966 946,87

512 Cestovné 0 0 158 081,19 0,00% 509 316,17

513 Náklady na reprezentaci 0 0 80 265,44 0,00% 117 277,69

518 Ostatní služby 31 474 30 746 29 577 174,37 96,20% 41 156 900,40

51 Služby celkem 32 435 31 647 30 471 894,90 96,29% 42 750 441,13

521 1 Mzdové náklady zaměstnanců 37 629 38 119 39 977 303,00 104,88% 38 067 675,00

521 15 Nevyčerpaná dovolená dohadná po-
ložka

0 0 0,00 0,00% 0,00

521 3 OON-dohody o pracích 2 871 4 699 2 698 595,00 57,43% 3 733 627,00

521 5 Odstupné 0 0 0,00 0,00% 0,00

521 6 Odchodné 0 0 0,00 0,00% 0,00

521 077 Dočasná neschopnost 0 0 126 158,00 0,00% 0,00

521 Celkem mzdové náklady 40 500 42 818 42 802 056,00 99,96% 41 801 302,00

524 Zákonné sociální pojištění 14 945 13 225 13 894 932,00 105,07% 13 274 295,00

525 Ostatní sociální pojištění 0 230 229 915,00 99,96% 159 780,00

527 Zákonné sociální náklady 0 1 796 1 796 866,56 100,05% 2 165 600,51

528 Ostatní sociální náklady 0 0 1 942,60 0,00% 2 269,20

52 Osobní náklady celkem 55 445 58 069 58 725 712,16 101,13% 57 403 246,71

531 Daň silniční 0 0 11 700,00 0,00% 5 175,00

538 Ostatní daně a poplatky 0 3 793 1 959 625,92 51,66% 3 556 901,64

53 Celkem daně a poplatky 0 3 793 1 971 325,92 51,97% 3 562 076,64

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0,00 0,00% 0,00

542 Ostatní pokuty a penále 0 0 22 488,00 0,00% 100,00

547 Manka a škody 0 0 -5 857,24 0,00% 8 065,69

549 Jiné ostatní náklady 0 0 683 865,14 0,00% 357 141,63

549 Ostatní náklady Moto GP 0 32 925 31 233 278,11 94,86% 56 160 195,83

54 Celkem ostatní náklady 0 32 925 31 933 774,01 96,99% 56 525 503,15
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KOMENTÁŘ K POLOŽKÁM NÁKLADŮ

Spotřeba materiálu – meziroční snížení je důsledkem zavedení úsporných opatření v orga-
nizaci v roce 2020, s ohledem na pokles vlastních výnosů. 

Spotřeba energií (elektřina, teplo, voda) – upravený finanční rozpočet nebyl překročen, 
čerpání je zhruba na stejné výši jako v roce předcházejícím. Vyúčtování spotřeby ener-
gií za rok 2020 zatím neproběhlo, účtováno o energiích je dohadně. Skutečnou spotřebu, 
a tím i případnou úsporu za rok 2020, zjistíme až po vyúčtování spotřeby, tj. cca v druhé 
polovině roku 2021.

Prodané zboží – komentář uvedený u položky výnosy z prodeje zboží platí i zde – došlo 
meziročnímu poklesu z důvodu uzavření provozů. Rozpočet byl dodržen.

Opravy a udržování – meziroční pokles je způsoben zavedením úsporných opatření.

Náklady na opravy byly pro rok 2020 rozpočtovány ve výši 901 tis. Kč, skutečné plnění je 
ve výši 656.373,90 Kč, tj. plnění na 72,85 %.

Jednalo se především o realizaci provozních oprav, mezi nejvýznamnější opravy patří:

* Oprava schodů – galerie – částka 119 608,00 Kč
* Stavební a instalatérské práce 

v celkové výši 65.094,50 Kč
* Servis a opravy referentských vozidel 

v celkové výši 57.578,26 Kč
* Servis a oprava tiskáren a přístrojů  

v celkové výši 105.948,39 Kč
* Opravy a údržba podzemí – ozvučovací technika, oprava systému PZTS, tlak. snímač… 

v celkové výši 136.694,74 Kč
* Drobné opravy 

v celkové výši 171.450,01 Kč

(oprava dveří, zámků, oprava sedaček, montáž dvířek, výměna klínových řemenů, servis 
motoru atp.).

Ostatní služby – rozpočet dodržen na 96,29 %, došlo k meziročnímu poklesu. Důvodem je 
zavedení úsporných opatření a jejich dodržování: cestovné meziroční pokles o 351 tis. Kč, 
pokles nákladů na reprezentaci, pokles ostatní služby – ke snížení došlo i v důsledku ru-
šení a omezení konání kulturních akcí, např. festival TMF se v roce 2020 nekonal, projekt 
Brněnské Vánoce byl v roce 2020 zrušen (TIC zajistil pro zájemce pronájem stánků a služ-
by s tím spojené, a to v rámci podmínek daných vládními omezeními).

Osobní náklady – došlo k meziročnímu nárůstu – a to v souvislosti s každoročním zákonným 
navýšením platů, s tím souvisí i nárůst zbývajících položek osobních nákladů. 

Čerpání nákladové položky mzdové náklady zaměstnanců je na 104,88 %, důvodem je, že 
zaměstnanci, kteří „mají“ překážku v práci z důvodu uzavření prostor, jsou vypláceni prů-

551 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku 7 760 7 027 7 103 793,81 101,09% 7 278 020,00

557 Náklady z vyřazených pohledávek 0 0 800,00 0,00% 0,00

558 Náklady z DDHM 0 1 785 1 781 582,88 99,81% 2 669 831,63

55 Celkem odp.,prod.maj.,rezervy 7 760 8 812 8 886 176,69 100,84% 9 947 851,63

563 Kurzové ztráty 0 1 920 1 808 802,56 94,21% 428 749,89

569 – Ostatní finanční náklady 3 319 0 7 951,63 0,00% 29 500,16

56 – Finanční náklady 3 319 1 920 1 816 754,19 94,62% 458 250,05

591 Daň z příjmu (vedl.hosp.činnost) 1 280 1 572 1 565 780,00 99,60% 2 153 110,00

59 Celkem daň z příjmu 1 280 1 572 1 565 780,00 99,60% 2 153 110,00

Úhrn potřeb 102 704 145 412 141 782 606,29 97,50% 180 355 565,16

Úhrn zdrojů 102 704 145 412 141 785 511,91 97,51% 180 364 399,66

Hospodářský výsledek vč. dotací 0 0 2 905,62 0 8 834,50
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měrným platem ve výši 100 % a tím, že nebylo možno navýšit rozpočet mzdových nákla-
dů na reálnou výši (úprava rozpočtu – finanční krytí z vlastních výnosů např. podzemí).

U položky OON dohody o pracích vykazujeme úsporu – nedočerpání rozpočtu z důvodu ne-
konání plánovaných akcí, či konání v menším rozsahu.

Ostatní daně a poplatky – meziroční pokles o cca 1.597 tis. Kč i plnění rozpočtu na 51,66 % 
je způsoben nečerpáním této položky v důsledku nekonání akcí v ulicích města Brna.

Ostatní pokuty a penále – zaúčtována položka penále od FÚ za pozdní podání daňového 
tvrzení, částka je zaúčtována i ve výnosech organizace.

Ostatní náklady – ostatní náklady MOTO GP, jak již bylo uvedeno u výnosových položek, 
došlo ke snížení výnosů (v důsledku nekonání závodu za účasti diváků), v této souvislosti 
došlo i ke snížení nákladů o částku.

Odpisy 

V rozpočtu organizace na rok 2020 byla schválena nákladová položka odpisy dlouhodobé-
ho majetku (účet 551) ve výši 7.760 tis. Kč, úpravou finančního plánu byla částka snížena 
na 7.027 tis. Kč.

Skutečně dosažená výše odpisů za rok 2020 je ve výši 7.103.793,81 Kč.

Odpisy dlouhodobého majetku – rozdíl mezi rozpočtovanou částkou, částkou dle odpi-
sových plánů a dosaženou skutečností organizace pokryla z vlastních zdrojů – částka 
76.793,81 Kč.

Náklady DDHM – meziroční pokles je ovlivněn zavedením úsporných opatření a jejich do-
držováním. Z částky čerpané v roce 2020 je 1 mil. Kč pořízení DDHM na projekt Letní oáza 
(účelový příspěvek).

Kurzové náklady – tato položka je ovlivněna prodejem vstupenek na MOTO GP a množstvím 
zahraničních plateb, úzce souvisí s výnosovou položkou kurzové zisky.

Daň z příjmu – meziroční pokles je způsoben zaúčtováním nižšího dohadu na daň z příjmu 
za rok 2020 – došlo ke snížení vlastních výnosů, které jsou předmětem daně.
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 Náklady z činnosti Výnosy z činnosti Hospodářský výsledek

hlavní doplňková celkem hlavní doplňková celkem hlavní doplňková celkem

Divize 1 – provozní 30 920 
384,79

2 346 
073,84

33 266 
458,63

31 820 
042,65

2 347 
242,50

34 167 
285,15

899 657,86 1 168,66 900 826,52

Divize 2 – kulturní 28 762 
710,43

1 238 935,71 30 001 
646,14

30 002 
511,85

1 519 875,49 31 522 
387,34

1 239 801,42 280 939,78 1 520 741,20

Divize 3 – marketing 
a cestovní ruch

39 484 
600,13

39 029 
901,39

78 514 
501,52

36 699 
782,41

39 396 
057,01

76 095 
839,42

-2 784 
817,72

366 155,62 -2 418 
662,10

TIC celkem 99 167 
695,35

42 614 
910,94

141 782 
606,29

98 522 
336,91

43 263 
175,00

141 785 
511,91

-645 358,44 648 264,06 2 905,62

Přehled 
hospodaření 
dle divizí 
k 31. 12. 2020

14E

Podrobný přehled hospodaření jednotlivých divizí v roce 2020 uvádíme v sestavách – pře-
hledech Náklady a výnosy k 31. 12. 2020, v porovnání skutečnosti s upraveným finančním 
plánem k 31. 12. 2020.
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NÁKLADY A VÝNOSY – DIVIZE PROVOZNÍ – K 31. 12. 2020:Náklady a výnosy – divize provozní – k 31. 12. 2020 
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Náklady a výnosy – divize kulturní – k 31. 12. 2020 

 

NÁKLADY A VÝNOSY – DIVIZE KULTURNÍ – K 31. 12. 2020:
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Náklady a výnosy – divize marketing a cestovní ruch – k 31. 12. 2020 

 

NÁKLADY A VÝNOSY – DIVIZE MARKETING A CESTOVNÍ RUCH – K 31. 12. 2020:
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Náklady a výnosy – TIC celkem – k 31. 12. 2020 

 

NÁKLADY A VÝNOSY – TIC CELKEM – K 31. 12. 2020:
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Finanční 
majetek 
k 31. 12. 2020

14F

STAV PROSTŘEDKŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH:

Druh účtu Stav účtu k 31. 12. 2020 v Kč

Běžný účet – provozní 6 103 232, 15

Běžný účet – předprodej 1 571 969, 76

Běžný účet – měna euro  25 479, 43

Běžný účet – veřejná sbírka 140 528, 61

Běžný účet – spořicí účet 0

Běžný účet – účelový fond Visegrad 0

Celkem běžný účet (241) 7 841 209, 95

  

Účet FKSP (243) 525 304, 33

TIC BRNO, příspěvková organizace, má všechny účty vedeny u Komerční banky, a.s., po-
bočka Brno.

STAV POKLADNÍ HOTOVOSTI:

Druh pokladny Stav účtu k 31. 12. 2020 v Kč

Valutová – eur 19 168, 04

Hlavní pokladna (korunová) 136 862, 00

Celkem 156 030, 04
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14G

14H

Přehled 
neuhrazených 
pohledávek 
k 31. 12. 2020
Odběratel Částka Č. faktury Středisko Splatnost Stav k 31. 12. 2020

PRAGUE INCOMING 
Tour, Praha

2 700,00Kč 2182100214 36100 03.10.2018 neuhrazeno

Radana Bezděková, 
Zbraslav

35 558,05Kč 2204300037 24300 28.12.2020 neuhrazeno

Pilot Film s.r.o., Praha 5 324,00Kč 2204300048 24300 25.12.2020 neuhrazeno

Pilot Film s.r.o., Praha 10 648,00Kč 2204300049 24300 25.12.2020 neuhrazeno

Spolek pro GP ČR Brno 36 000,00Kč 2206300096 39000 30.12.2020 neuhrazeno

Spolek pro GP ČR Brno 269 682,88Kč 2206300097 39000 30.12.2020 neuhrazeno

Celkem: 359 912, 93 Kč    neuhrazeno

Přehled výnosů 
TRANSFERY – 
k 31. 12. 2020
VÝNOSY Z TRANSFERŮ OD ZŘIZOVATELE:

 skutečnost čerpání rok 2020

druh příspěvku Upravený 
rozpočet 
TIC BRNO

Skutečnost TIC 
BRNO

1. Divize provozní 2. Divize kulturní 3. Divize marke-
ting a cestov-
ní ruch

neinvestiční neúčelový příspěvek 73 408 000 73 408 000,00 28 160 000 18 371 000 26 877 000

Odměny a příplatky stávajících pracovníků, 
vč. odvodů

410 000 410 000,00 410 000 0,00 0

Odměny a příplatky stávajících pracovníků, 
vč. odvodů

290 000 290 000,00 0 290 000,00 0

Mendel je – zrušeno Z8/14 dne 3. 3. 2020 
1.000.000 Kč

0 0,00  0,00 0
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Festival Česko-Brazilských vztahů – oslava výročí 250 000 250 000,00 0 250 000,00 0

Kreativní město hudby UNESCO 2 200 000 1 637 529,90 0 1 637 529,90 0

Brněnské Vánoce 2020 1 000 000 1 000 000,00 0 0 1 000 000,00

TO JE BRNO (kontaktní kampaň navázaná na stáva-
jící road show – mobilní informační centrum – nové 
eventy, propojení s dalšími produkty

300 000 205 422,86 0 0 205 422,86

Nová turistická trasa – vytvoření nové turistické 
trasy s prvky rozšířené reality – interaktivní prů-
vodce centrem města

600 000 0,00 0 0 0,00

Propagace brněnských turistických cílů, které se 
nachází mimo centrum (webové stránky, tiskoviny)

200 000 200 000,00 0 0 200 000,00

Rozšíření turistické karty Brnopas 3 000 000 896 531,57 0 0 896 531,57

Letní oáza v Brně 1 000 000 1 000 000,00 1 000 000 0 0,00

Programové rozšíření festivalu UPROSTŘED 3 000 000 3 000 000,00 0 3 000 000,00 0,00

Speciální edice kuliček pro MHS – Brněnské Vánoce 100 000 100 000,00 100 000 0 0,00

Kulturní akce k připomenutí 100. výročí narození 
Gustava Broma

473 000  0 0,00 0,00

      

neinvestiční účelový příspěvek celkem 12 823 000 8 989 484,33 1 510 000 5 177 529,90 2 301 954,43

vypořádání – nájemné ART (částka 17.310 Kč – 
vráceno v 1/2021)

 -17 310,00 0 -17 310,00 0,00

      

CELKEM PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE 86 231 000 82 380 174,33 29 670 000 23 531 219,90 29 178 954,43

D1+D2 53 201 220

VÝNOSY Z TRANSFERŮ OD ZŘIZOVATELE – PŘIJATÉ V DŘÍVĚJŠÍCH LETECH (2018, 2019) ČERPÁNÍ V ROCE 2020:

druh příspěvku Upravený rozpo-
čet TIC BRNO

Skutečnost 
TIC BRNO

1. Divize pro-
vozní

2. Divize kul-
turní

3. Divize mar-
keting a ces-
tovní ruch

Směrníky a informační kiosek o Kolonii Nový dům – 
prodloužení čerpání do 31.12.2019 650 tis. Kč, 2019 
vyčerpáno 18 tis. Kč, převod 600 tis. Kč na investice, 
prodloužení čerpání 

0 32 000 0 0 32 000

Industriální naučná stezka u řeky Svitavy – celkem 
v 2018 438 tis. Kč, z toho 2018 realizace 240 tis. Kč 
a 150 tis. Kč na běžné výdaje udržitelnosti 3 roky. 
V 2018 navýšeno o 48 tis. Kč. 2019,2020,2021

0 50 000 0 0 50 000

Filmová kancelář (ztráta SBB) použito 100 tis.  
z roku 2019, 2020 převod 200 tis. Kč

0 200 000  200 000  

Celkem 0 282 000 0 200 000 82 000

CELKEM ZŘIZOVATEL 2020 + MINULÉ ROKY 0 82 662 174,33 29 670 000 23 731 219,90 29 260 954,43

VÝNOSY Z TRANSFERŮ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ – PŘEVOD Z ROKU 2019:

druh příspěvku Upravený rozpočet 
TIC BRNO

Skutečnost TIC 
BRNO

1. Divize provozní 2. Divize kulturní 3. Divize marketing 
a cestovní ruch

SFK – činnost Filmové kanceláře Brno pro rok 
2019 – použití leden 2020

0 20 046 0 20 046 0

      

CELKEM transfery ze státního rozpočtu 
a státních fondů 2020 + MINULÉ ROKY

 2 329 470,3 0 2 329 470,30 0
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VÝNOSY Z TRANSFERŮ OD JINÝCH ÚSC A OST. SUBJEKTŮ:

druh příspěvku Upravený rozpočet 
TIC BRNO

Skutečnost TIC 
BRNO

1. Divize provozní 2. Divize kulturní 3. Divize marketing 
a cestovní ruch

JMK      

Realizace projektu TIC BRNO 2020/podpo-
ra zkvalitnění turistických služeb v JMK

100 000 100 000 0 0 100 000

ÚP od 1.4.2019 do 31.3.2020 (Helena Lán-
ská)

41 360 41 360 41 360,00 0  

CELKEM 141 360 141 360 41 360 0 100 000

VÝNOSY Z TRANSFERŮ – TRANSFEROVÝ PODÍL K PŘIJATÝM DOTACÍM:

druh příspěvku Upravený rozpočet 
TIC BRNO

Skutečnost TIC 
BRNO

1. Divize provozní 2. Divize kulturní 3. Divize marketing 
a cestovní ruch

ROP transferový podíl přijatých inves-
tičních transferů z EU – podzemí

1 820 771 1 820 771 1 820 771 0 0

Vodojemy, projektová dokumentace 12 408 12 408 12 408 0 0

ROP transferový podíl přijatých in-
vestičních transferů z EU – Vitrína 
Joštova

2 268 2 268 2 268 0 0

SFŽP – elektromobil 24 488 24 488 24 488 0 0

Celkem 1 859 935 1 859 935 1 859 935   

CELKEM ČÁSTKA TRANSFERŮ V ROCE 2020::

Upravený rozpo-
čet TIC BRNO

Skutečnost TIC 
BRNO

1. Divize provozní 2. Divize kulturní 3. Divize marke-
ting a cestovní 
ruch

Výnos z transferů přijatých v roce 2020 90 588 295 86 690 893,63 31 571 295,00 25 840 644,20 29 278 954,43

Výnos z transferů přijatých v roce 2018, 2019 0 302 046,00 0,00 220 046,00 82 000,00

Výnos z transferů přijatých celkem 90 588 295 86 992 939,63 31 571 295,00 26 060 690,20 29 360 954,43

KOMENTÁŘ K TRANSFERŮM:

rozdíl mezi UR a skutečností 
celkem, z toho: 3 595 355,37

převody z minulých let -200 000,00 Filmová kancelář z 2019

-32 000,00 Směrníky a informační kiosek z 2019

-50 000,00 Industriální naučná stezka z 2018

-20 046,00 SF Filmová kancelář z 2019

převody do roku 2021 562 470,10 Kreativní město hudby UNESCO 

94 577,14 TO JE BRNO

600 000,00 Nová turistická trasa 

2 103 468,43 Rozšíření turistické karty Brnopas

473 000,00
Kulturní akce k připomenutí 100. výročí na-
rození Gustava Broma

46 575,70 SF Filmová kancelář 

vypořádání nájmu Kino ART 
za 2020 17 310,00

kontrolní součet 3 595 355,37
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Sponzorské 
dary – rok 
2020

14CH

14I

příjemce dárce/účel částka

Středisko 24800 MUDr. Alena Hegarová/podpora projektu Janáč-
kovo Brno

4 500 Kč

Celkem  4 500 Kč

CELKEM dary přijaté v roce 2020: 4 500 Kč

Investiční 
transfery 
na nestavební 
investice – 
2020

v Kč

účel rozpočet skutečnost

Datová síť a tel. ústředna (dokončení) 400 000 399 738,66

Vybavení prostor vrátnice v objektu Radnická 4 150 000 150 000

Multifunkční prostor pro využití TIC a jeho partnerů 300 000 300 000

Rozšíření projektu brněnského podzemí 700 000 698 102,24

   

Celkem 1 550 000 1 547 840,90

 

Kolonie Nový dům – finanční prostředky přijaty v přechozích letech 600 000 499 485,32

Státní fond životního prostředí

Dotace na pořízení elektro automobilu určeného k propagaci města 500 000 500 000
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Plán tvorby 
a čerpání 
peněžních fondů 
k 31. 12. 2020

14J

FOND INVESTIC

v Kč

počáteční stav k 1. 1. 2020 1 586 415,63

  

TVORBA FONDU – PŘÍRŮSTKY ZA ROK 2020  

tvorba z odpisů invest. majetku za rok 2020 (tvorba ve výši odpi-
sů dle odpisových plánů ponížená o transferový podíl k přijatým 
inv. dotacím)

5 243 860,00

investiční transfery na nestavební investice z rozpočtu OK MMB 1 547 840,90

investiční transfery na nestavební investice z rozpočtu KMCR 499 485,32

investiční dotace od SFŽP 500 000,00

Celkem tvorba z transferů 7 791 186,22

  

Posílení fondu investičního převodem z fondu rezervního 1 000 000,00

Celkem tvorba 8 791 186,22

ČERPÁNÍ FONDU – ÚBYTKY ZA ROK 2020

povinný odvod z odpisů zřizovateli za rok 2020 4 012 000,00

Pořízení investičního majetku:

účelově určeno OK MMB: celkem transfery TIC

Datová síť a tel. ústředna (dokončení) 441 694,43 399 738,66 41 955,77

Vybavení prostor vrátnice v objektu Radnická 4 153 683,55 150 000,00 3 683,55

Multifunkční prostor pro využití TIC a jeho partnerů 401 449,60 300 000,00 101 449,60

Rozšíření projektu brněnské podzemí 698 102,24 698 102,24 0,00

Celkem 1 694 929,82 1 547 840,90 147 088,92

 

Informační kiosek o kolonii Nový dům – zdroj KMCR 499 485,32 499 485,32 0,00

 

Vozidlo elektrické nákladní – určeno k propagaci města Brna/
transfer SFŽP

2 295 370,00 500 000 1 795 370,00

tiskárna multifunkční KONICA MINOLTA 41 793,64  41 793,64
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projekční zařízení galerie 57 295,00  57 295,00

obrazový systém pokladny Kina ART 55 500,59  55 500,59

Celkem pořízení investičního majetku 4 644 374,37 2 547 326,22 2 097 048,15

Konečný zůstatek k 31. 12. 2020 1 721 227,48   

FOND REZERVNÍ:

v Kč

 413 414 celkem

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2020 3 345 872,38 0,00 3 345 872,38

    

Tvorba fondu    

    

Rozdělení HV 2019 8 834,50  8 834,50

Peněžní dary přijaté  4 500,00 4 500,00

Zdroje celkem 8 834,50 4 500,00 13 334,50

    

Čerpání fondu    

Převod do investičního fondu 1 000 000,00  1 000 000,00

z toho:    

posílení IF na nákup auta pro road 
show

1 000 000,00   

    

Peněžní dary použité  4 500,00 4 500,00

Čerpání celkem 1 000 000,00 4 500,00 1 004 500,00

    

Konečný zůstatek k 31. 12. 2020 2 354 706,88 0,00 2 354 706,88

FOND ODMĚN: 

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2020     0 Kč

Tvorba fondu 

Příděl ze zlepšeného HV roku 2019     0 Kč 

Čerpání fondu 0 Kč 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2020     0 Kč

FOND FKSP:

v Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2020 413 224,69

Zdroje fondu:

základní příděl do fondu ve výši 2 % z HM 802 069,00

Čerpání fondu:

příspěvek na stravenky 558 432,00

dary životní jubileum 14 000,00

kultura, tělovýchova, sport a vzdělávání 14 837,00

ostatní čerpání (DDHM, jazykové kurzy…) 65 937,36

Celkem čerpání 653 206,36
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Konečný zůstatek k 31. 12. 2020 562 087,33

Plán tvorby a čerpání peněžních fondů, včetně komentáře k 31. 12. 2020, je součástí pří-
lohové části této zprávy.

Finanční krytí fondů 

Zůstatky jednotlivých fondů k 31. 12. 2020 ve výši 4.638.021,69 Kč jsou finančně kryty pe-
něžními prostředky na běžných účtech TIC BRNO v Komerční bance.
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KONTROLNÍ 
ČINNOST

15
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SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH PRÁVNÍCH NOREM 
V PLATNÉM ZNĚNÍ:

* Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v aktuálním znění
* Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění
* Vyhl. MF č. 416/2004, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

 

MATERIÁLY (ZPRÁVY Z INTERNÍCH AUDITŮ R. 2020) 
POUŽITÉ PŘI PŘÍPRAVĚ ZPRÁVY:

* Zpráva o provedeném auditu č. 01-20 Kontrola správnosti zaznamenávání přesčasů  
a počítání průměrných hodinových sazeb v systému Workflow a IS Karat ze dne  
14. 1. 2021.

* Zpráva o provedeném auditu č. 02-20 Kontrola archivace dokumentů v TIC BRNO  
se zaměřením na dodržování zákonných lhůt pro archivaci dokumentů ze dne  
14. 1. 2021.

* Zpráva o provedeném auditu č. 03-20 Kontrola osobních složek se zaměřením  
na dodržování GDPR ze dne 14. 1. 2021.

* Zpráva o provedeném auditu č. 02-19 Kontrola a prověření nastavení vnitřních předpi-
sů ze dne 14. 1. 2021.

* Zpráva o provedení mimořádného auditu č. 01-20 Prověření rizika účelového děle-
ní zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; umělého dělení 
smluv a obcházení zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv; v TIC BRNO, příspěvkové 
organizaci ze dne 14. 1. 2021.

* Zprávy o provedených následných auditech v roce 2020 (jde o kontrolu realizace při-
jatých opatření z vykonaných auditů v roce 2019).

 

POUŽITÁ PLATNÁ METODIKA1 PRO TIC BRNO:

* směrnice ředitelky č. 10/2020 Pravidla a funkce vnitřního kontrolního systému  
TIC BRNO, příspěvková organizace 

* směrnice ředitelky č. 3/2019 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsa-
hu

* směrnice ředitelky č. 7/2020 Oběh účetních dokladů v organizaci
* další související interní normativní akty organizace 

 

SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH OSTATNÍCH 
POUŽITÝCH MATERIÁLŮ: 

* ZL TIC BRNO ve znění platném ode dne 1. 7. 2017

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:

* VKS – vnitřní kontrolní systém,
* Pravidla a funkce VKS – směrnice ředitelky č.10/2020 Pravidla a funkce vnitřního kon-

trolního systému v TIC BRNO, příspěvková organizace,
* Zákon o finanční kontrole – zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, IA – interní auditorka,
* ZL TIC BRNO – zřizovací listina TIC BRNO v platném znění
* směrnice VZMR – směrnice ředitelky č. 3/2019 Směrnice pro zadávání veřejných zaká-

zek malého rozsahu.

CÍL ROČNÍ ZPRÁVY

Cílem této zprávy je obecně vyhodnotit kvalitu výkonu řídící kontroly v organizaci  
za rok 2020. Zpráva dále uvádí nedostatky, které měly nepříznivý vliv na činnost organiza- 1 včetně platných příloh a dodatků.
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ce. V závěru zprávy jsou uvedena doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční čin-
nosti organizace a jejího vnitřního kontrolního systému. 

VÝKON ŘÍDÍCÍ KONTROLY V ORGANIZACI

Odpovědnost a pravomoc příslušných vedoucích a ostatních zaměstnanců, kteří se podí-
lejí na přípravě a přímém uskutečňování operací příspěvkové organizace, je jednoznačně 
vymezena, a to prostřednictvím zřetelného oddělení funkcí mezi zaměstnanci v průběhu 
celé operace, a jsou upraveny vnitřním předpisem2.

V organizaci byly v rámci roku 2020 vytvářeny podmínky pro příznivé kontrolní pro-
středí dle aktuálních potřeb organizace, vzhledem k předpokládaným záměrům a cílům  
pro další činnost organizace dle ZL TIC BRNO3. Organizace dbala na včasnou a úplnou in-
formovanost zaměstnanců v souvislosti s aktuálním plánem činnosti organizace  a při jeho 
naplňování. Koncepce, záměry a konkrétní úkoly byly zaměstnancům předkládány ihned 
po jejich rozpracování a jasně vysvětleny tak, aby instrukce byly přehledné a srozumitelné. 

Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a prováděcí vyhlášky 
č. 416/2004 Sb. příspěvková organizace TIC BRNO stanovila harmonogramem plánu IA na 
rok 2020 roční plán interního auditu, jenž konkretizoval typy auditů, vymezení auditů, je-
jich cíle, auditovaná období a personální zajištění. 

PLÁN INTERNÍHO AUDITU TIC BRNO 
PRO ROK 2020 ZAHRNOVAL:

Řádné audity:

Kontrola správnosti zaznamenávání přesčasů a počítání průměrných 
hodinových sazeb v systému Workflow a IS Karat

* vymezení auditu: Tento audit je vykonáván na základě Příkazu ředitelky č. 6/2020, 
termín zahájení auditu byl stanoven na 6. 11. 2020.

* typ auditu: systémový
* cíl auditu: cílem tohoto auditu je prověřit dodržování počtu přesčasových hodin  

a nepřekračování zákonného limitu odpracovaných hodin přesčas.
* personální zajištění: interní auditor
* auditované období: 1. 10. 2019 – 31. 3. 2020

Audit Kontrola archivace dokumentů v TIC BRNO se zaměřením 
na dodržování zákonných lhůt pro archivaci dokumentů

* vymezení auditu: Tento audit je vykonáván na základě Příkazu ředitelky č. 7/2020, ter-
mín zahájení auditu byl stanoven na 6. 11. 2020.

* typ auditu: systémový
* cíl auditu: cílem tohoto auditu je prověřit systém archivace dokumentů v TIC BRNO  

a kontrola dodržování zákonných lhůt pro archivaci.
* personální zajištění: interní auditor
* auditované období: 1. 4. – 31. 8. 2020

Audit Kontrola osobních složek se zaměřením na dodržování GDPR 

* vymezení auditu: Tento audit je vykonáván na základě Příkazu ředitelky č. 8a/2020, 
termín zahájení auditu byl stanoven na 6. 11. 2020.

* typ auditu: systémový
* cíl auditu: cílem tohoto auditu je kontrola osobních složek se zaměřením na dodržová-

ní GDPR.
* personální zajištění: interní auditor
* auditované období: 1. 9. – 30. 11. 2020

2 Viz směrnice ředitelky č. 10/2020 
Pravidla a funkce vnitřního kontrolního systému  
v TIC BRNO, příspěvková organizace.

3 ZL TIC BRNO ve znění platném ode 
dne 1. 7. 2017
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Audit Kontrola a prověření nastavení interních předpisů

* vymezení auditu: Tento audit je vykonáván na základě Příkazu ředitelky č. 3b/2019, 
termín zahájení auditu byl stanoven na 8. 4. 2019 a dle Plánu interního auditu měl pro-
bíhat do 31. 12. 2019, audit byl však prodloužen do 31. 12. 2020.

* typ auditu: systémový
* cíl auditu: cílem tohoto auditu je prověřit stávající interní předpisy organizace a návrh 

harmonogramu aktualizace vnitřních předpisů.
* personální zajištění: interní auditor
* auditované období: 2. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Následné audity 

* rozsah a věcné zaměření: kontrola vykonaných auditů v roce 2019 (dle seznamu):
* kontrola auditu IA 01-19: Kontrola čerpání účelových příspěvků TIC BRNO –  

4 fáze,
* kontrola auditu MIA 01-19: Kontrola zpracování pracovních výkazů, řádné započítání 

nárokovaných dnů k proplacení se zaměřením na včasné proplacení zákonných náro-
ků zaměstnancům v Informačních centrech a Podzemí na žádost ZO OSSOO TICmB,

* kontrola auditu MIA 02-19: Kontrola zůstatků syntetického účtu 262  
dle jednotlivých analytik za účelem optimalizace a minimalizace rizik při jejich účtování 
s návrhem řešení,

* kontrola auditu MIA 03-19: Kontrola nároku příspěvku na stravné se zaměřením  
na správný výpočet poskytnutých stravenek,

* kontrola auditu MIA 04-19: Kontrola procesu zpracování podkladů pro vyplácení stra-
venek a zhodnocení rizik v průběhu procesu,

* kontrola auditu MIA 05-19: Kontrola správnosti zaznamenávání přesčasů  
a počítání průměrných hodinových sazeb v systému Workflow a IS Karat.

* cíl: kontrola realizace navržených opatření provedených auditů uvedených výše.
* personální zajištění: interní auditor
* auditované období: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Mimořádné audity

* Prověření rizika účelového dělení zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve-
řejných zakázek; umělého dělení smluv a obcházení zákona č. 340/2016 Sb.,  
o registru smluv; v TIC BRNO, příspěvkové organizaci.

* vymezení auditu: Tento audit je vykonáván na základě Příkazu ředitelky č. 2/2020, 
termín zahájení auditu byl stanoven na 18. 6. 2020.

* typ auditu: systémový
* cíl auditu: Cílem tohoto auditu je přezkoumání rizika účelového dělení zakázek  

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; umělého dělení smluv  
a obcházení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv; v TIC BRNO, příspěvkové orga-
nizaci.

* personální zajištění: interní auditor
* auditované období: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020

ŘÍZENÍ RIZIK V TIC BRNO

Aktualizace a sestavení mapy rizik v organizaci v roce 2020 včetně vyhodnocení všech 
zjištěných rizik v organizaci v souvislosti s její činností probíhalo v období od 10. 11. 2020 
do 18. 12. 2020.

* Analýza vlivů na činnost organizace

Během roku 2020 se organizace soustředila na realizaci strategických cílů v rámci zabez-
pečení hospodárného, efektivního a účelného využívání veřejných finančních prostředků 
při zabezpečení činností dle ZL TIC BRNO.

V roce 2020 organizace zajistila předběžnou, průběžnou i následnou kontrolu v souladu 
s § 26 a 27 zákona o finanční kontrole. Z vykonaných auditů a zjištění vyplynula zejména 
tato doporučení IA:
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Řádné audity:

Kontrola správnosti zaznamenávání přesčasů a počítání 
průměrných hodinových sazeb v systému Workflow a IS Karat

Zjištění řádného auditu č. 01-20:

A) Doporučuji i nadále důslednou kontrolu výše přesčasů u jednotlivých zaměstnanců  
a případné upozornění na výši vykonaných přesčasů personalistkou organizace.

B) Doporučuji kontrolu čtyř očí při prověřování výše přesčasů.

Kontrola archivace dokumentů v TIC BRNO se zaměřením 
na dodržování zákonných lhůt pro archivaci dokumentů

Zjištění řádného auditu č. 02-20:

A) Doporučuji pravidelnou kontrolu dokumentů v archivu a jejich případné vyřazení  
ve skartačním řízení.

Kontrola osobních složek se zaměřením na dodržování GDPR

Zjištění řádného auditu č. 03-20:

A) Doporučuji vytvořit ke každé složce zaměstnance seznam písemností v ní uložených.

B) Doporučuji provést namátkovou kontrolu úplnosti povinných dokumentů ve složkách 
zaměstnanců.

Kontrola a prověření nastavení interních předpisů

Zjištění řádného auditu č. 02-19:

A) Důrazně doporučuji dokončení aktualizace směrnic dle Harmonogramu a případných 
Žádostí o prodloužení.

B) Doporučuji pravidelnou revizi a aktualizaci směrnic alespoň jednou ročně nebo v případě 
změny zákona, podle kterého je směrnice vytvořena. 

Mimořádné audity:

Prověření rizika účelového dělení zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek; umělého dělení smluv a obcházení zákona č. 340/2016 Sb., o registru 

smluv; v TIC BRNO, příspěvkové organizaci

Zjištění mimořádného auditu č. 01-20

a) Důsledná kontrola při zadávání a schvalování objednávek a smluv manažery akcí, zada-
vateli a dalšími dotčenými osobami.

b) Vytvoření tlačítka pro překročení limitu objednávek u jednoho dodavatele. Při jeho upo-
zornění tuto skutečnost neignorovat, ale opravdu prověřit. 

c) Opětovné poučení o dodržování limitů pro zadávání smluv a objednávek odpovědnými 
osobami.

ŘÍZENÍ RIZIK V TIC BRNO

V roce 2020 byla provedena aktualizace mapy rizik organizace, v rámci těchto prací byli 
vyzváni vedoucí jednotlivých oddělení a středisek k vytipování rizik v rámci působnosti 
svého střediska včetně komplexního navržení opatření k eliminaci těchto identifikovaných 
rizik z jejich pohledu a příslušných kompetencí. 
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Veškeré získané podklady v rámci organizace byly analyzovány a následný výstup byl 
zpracován do mapy rizik a tabulky Řízení rizik 2020. Jednotlivá rizika byla ohodnocena 
v souladu s Metodickou pomůckou Postup práce s riziky v rámci MMB. 

Dále byla provozním oddělením vyhotovena a dodána tabulka rizik BOZP, tato byla také vlo-
žena na disk Q do složky Řízení rizik 2020. 

Mapa rizik TIC BRNO 2020 a tabulka řízení rizik TIC BRNO 2020 je dostupná na sdíleném  
disku Q:\Řízení rizik\řízení rizik 2020\Mapa rizik TIC BRNO 2020.docx.

ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY

V souladu s § 5 zákona o finanční kontrole vedení organizace dbá v rámci odpovědnosti za 
organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly v rámci své řídící 
pravomoci především na tyto aspekty:

a) organizuje finanční kontrolu tak, aby byla zajištěna přiměřená jistota, že tato kontrola 
podává včasné a spolehlivé informace o hospodaření, které jsou podkladem pro zajištění 
účinného řízení výkonu veřejné správy při plnění schválených záměrů a cílů,

b) dbá na to, aby finanční kontrolu vykonávali zaměstnanci s kvalifikačními předpokla-
dy, kteří jsou zároveň bezúhonní a u nichž nehrozí střet zájmů podle zvláštních právních 
předpisů; 

c) zajišťuje, aby byly vyloučeny nežádoucí zásahy směřující k ovlivnění zaměstnanců vy-
konávajících finanční kontrolu; zaměstnanci nesmí být vydán pokyn, který by ohrozil nebo 
znemožnil objektivní výkon finanční kontroly; pokud byl takový pokyn vydán, zaměstna-
nec se jím nesmí řídit,

d) určuje konkrétní cíle finanční kontroly podle charakteru zajišťovaných úkolů veřejné 
správy a v souladu s jejími hlavními cíli podle § 4,

e) sleduje a vyhodnocuje výsledky finanční kontroly a při zjištění nedostatků neprodleně 
přijímá konkrétní opatření k nápravě, jakož i systémová opatření, která mají za cíl předchá-
zet a včas odhalovat nesprávné operace a jejich příčiny.

OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti organizace a jejího VKS:

1. Dbát na důsledné vymezení a uplatňování přímé odpovědnosti vedoucích pracovníků or-
ganizace při realizaci řídící kontroly v rámci VKS4 organizace.

2. Nadále důsledně dbát na efektivní aplikaci VKS s důrazem na včasnost a úplnost pře-
dávaných informací v rámci organizace s cílem včasné identifikace a následné efektivní 
eliminace rizik v celé organizaci.

4 vnitřního kontrolního systému
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HLAVNÍ KNIHA - OBRATOVÁ PŘEDVAHA 01/2020-10/2020
 Sestava: 031 - Obecná sestava (M/D)

Součty z SÚ Včetně nevyrovnaných dokladů , Měna: CZK

TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno-střed, CZ

Konečný zůstatekOd počátku rokuZa obdobíPočáteční zůstatek

DalMá dátiDalMá dátiDalMá dátiDalMá dátiAnalytický účet

Strana 1 / 2
Přehledová sestava byla vytvořena v informačním systému KARAT

Vytiskl/a Lánská Helena 21.01.2021 10:05:07

Celkem za sestavu:

12 656 564,499 881 171,40

Syntetika: 013   (SOFTWARE)

0,003 024 540,450,000,000,000,000,003 024 540,45

0,003 024 540,450,000,000,000,000,003 024 540,45013/001   (DNM - Software)

Syntetika: 014   (OCENITELNÁ PRÁVA)

0,003 564 000,000,000,000,000,000,003 564 000,00

0,003 564 000,000,000,000,000,000,003 564 000,00014/001   (DNM - Ocenitelná práva)

Syntetika: 018   (DROBNÝ DLOUHOD.NEHM.MAJETEK)

0,00804 145,33113 472,4842 252,35113 472,4842 252,350,00875 365,46

0,00804 145,33113 472,4842 252,35113 472,4842 252,350,00875 365,46018/001   (DDNM)

Syntetika: 019   (OSTATNÍ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK)

0,003 835 240,210,000,000,000,000,003 835 240,21

0,003 835 240,210,000,000,000,000,003 835 240,21019/001   (DNM - Ostatní)

Syntetika: 021   (STAVBY)

0,00137 661 687,74136 726,000,00136 726,000,000,00137 798 413,74

0,00137 661 687,74136 726,000,00136 726,000,000,00137 798 413,74021/001   (Stavby)

Syntetika: 022   (SAM.MOV.VĚCI A SOUBORY MOV.VĚCÍ)

0,0043 145 756,03835 957,392 453 072,64835 957,392 453 072,640,0041 528 640,78

0,0043 145 756,03835 957,392 453 072,64835 957,392 453 072,640,0041 528 640,78022/001   (Sam.hmot.mov.věci a soub.h.m.)

Syntetika: 028   (DROBNÝ DLOUHOD.HMOTNÝ MAJETEK)

0,0031 721 807,651 904 902,571 094 760,341 904 902,571 094 760,340,0032 531 949,88

0,0031 721 807,651 904 902,571 094 760,341 904 902,571 094 760,340,0032 531 949,88028/001   (Drob.dlouhodb.hmotný majetek)

Syntetika: 029   (OSTATNÍ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK)

0,00723 756,4247 077,470,0047 077,470,000,00770 833,89

0,00723 756,4247 077,470,0047 077,470,000,00770 833,89029/001   (Ostatní DHM)

Syntetika: 031   (POZEMKY)

0,00992 000,000,000,000,000,000,00992 000,00

0,00992 000,000,000,000,000,000,00992 000,00031/001   (Pozemky)

Syntetika: 032   (UMĚLECKÁ DÍLA A SBÍRKY)

0,001 497 389,000,000,000,000,000,001 497 389,00

0,001 497 389,000,000,000,000,000,001 497 389,00032/001   (Kulturní předměty)

Syntetika: 041   (POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU)

0,00101 910,600,00101 910,600,00101 910,600,000,00

0,00101 910,600,00101 910,600,00101 910,600,000,00041/001   (Nedokončený DNM)
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HLAVNÍ KNIHA - OBRATOVÁ PŘEDVAHA 01/2020-10/2020
 Sestava: 031 - Obecná sestava (M/D)

Součty z SÚ Včetně nevyrovnaných dokladů , Měna: CZK

TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno-střed, CZ

Konečný zůstatekOd počátku rokuZa obdobíPočáteční zůstatek

DalMá dátiDalMá dátiDalMá dátiDalMá dátiAnalytický účet

Strana 2 / 2
Přehledová sestava byla vytvořena v informačním systému KARAT

Vytiskl/a Lánská Helena 21.01.2021 10:05:07

Syntetika: 042   (POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU)

0,00777 966,922 453 072,643 151 039,562 453 072,643 151 039,560,0080 000,00

0,00777 966,922 453 072,643 151 039,562 453 072,643 151 039,560,0080 000,00042/001   (Nedokončený dlouh.hmot.majet.)

Syntetika: 073   (OPRÁVKY K SOFTWARE)

2 318 358,560,00490 560,000,00490 560,000,001 827 798,560,00

2 318 358,560,00490 560,000,00490 560,000,001 827 798,560,00073/001   (Oprávky k softwaru)

Syntetika: 074   (OPRÁVKY K OCENITELNÝM PRÁVŮM)

3 564 000,000,000,000,000,000,003 564 000,000,00

3 564 000,000,000,000,000,000,003 564 000,000,00074/001   (Oprávky k ocenitelným právům)

Syntetika: 078   (OPRÁVKY K DLOUHOD.NEM)

804 145,330,0042 252,35113 472,4842 252,35113 472,48875 365,460,00

804 145,330,0042 252,35113 472,4842 252,35113 472,48875 365,460,00078/001   (Oprávky k DDNM)

Syntetika: 079   (OPRÁVKY K OST. DLOUHODOB. NEHM. MAJ.)

2 814 160,320,00259 390,000,00259 390,000,002 554 770,320,00

2 814 160,320,00259 390,000,00259 390,000,002 554 770,320,00079/001   (Oprávky k ostatnímu DNM)

Syntetika: 081   (OPRÁVKY KE STAVBÁM)

25 284 437,450,002 552 290,00136 726,002 552 290,00136 726,0022 868 873,450,00

25 284 437,450,002 552 290,00136 726,002 552 290,00136 726,0022 868 873,450,00081/001   (Oprávky ke stavbám)

Syntetika: 082   (OPR. K SAMOST. MOV. VĚCEM A SOUB. M. V.)

30 546 109,980,002 618 666,51835 957,392 618 666,51835 957,3928 763 400,860,00

30 546 109,980,002 618 666,51835 957,392 618 666,51835 957,3928 763 400,860,00082/001   (Opráv. k sam.hmot.mov.věcem a s)

Syntetika: 088   (OPRÁVKY K DDHM)

31 721 807,650,001 094 760,341 904 902,571 094 760,341 904 902,5732 531 949,880,00

31 721 807,650,001 094 760,341 904 902,571 094 760,341 904 902,5732 531 949,880,00088/001   (Oprávky k DDHM)

Syntetika: 089   (OPRÁVKY K OST. DLOUHODOB. HM. MAJETKU)

520 845,680,0050 240,0047 077,4750 240,0047 077,47517 683,150,00

520 845,680,0050 240,0047 077,4750 240,0047 077,47517 683,150,00089/001   (Oprávky k ostatnímu DHM)

Syntetika: 902   (Jiný drobný hmotný majetek)

0,001 140 665,2457 196,740,0057 196,740,000,001 197 861,98

0,001 140 665,2457 196,740,0057 196,740,000,001 197 861,98902/001   (Jiný drobný dl. hmotný majetek)

Použitý filtr:
Číselník účetních měsíců: 20,202001  20,202002  20,202003  20,202004  20,202005  20,202006  20,202007  20,202008  20,202009  20,202010   /  Účtová osnova:
20,013  20,013001  20,014  20,014001  20,018  20,018001  20,019  20,019001  20,02  20,021  20,021001  20,022  20,022001  20,028  20,028001  20,029
20,029001  20,03  20,031  20,031001  20,032  20,032001  20,04  20,041  20,041001  20,042  20,042001  20,07  20,073  20,073001  20,074  20,074001  20,078
20,078001  20,079  20,079001  20,08  20,081  20,081001  20,082  20,082001  20,088  20,088001  20,089  20,089001  20,902  20,902001   /  Výstup: Základní  /
Součty za SU: Zůstatkem  /  Počáteční stavy: K počátku roku  /  Hodnoty v měně: V měně účetnictví  /  Informace o filtru na záhlaví: Uvádět  /  Uživatel má právo
čtení tabulky
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HLAVNÍ KNIHA - OBRATOVÁ PŘEDVAHA 11/2020-12/2020
 Sestava: 031 - Obecná sestava (M/D)

Součty z SÚ Včetně nevyrovnaných dokladů , Měna: CZK

TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno-střed, CZ

Konečný zůstatekOd počátku rokuZa obdobíPočáteční zůstatek

DalMá dátiDalMá dátiDalMá dátiDalMá dátiAnalytický účet

Strana 1 / 2
Přehledová sestava byla vytvořena v informačním systému KARAT

Vytiskl/a Lánská Helena 21.01.2021 10:10:47

Celkem za sestavu:

4 109 347,714 881 563,31

Syntetika: 013   (SOFTWARE)

0,003 024 540,450,000,000,000,000,003 024 540,45

0,003 024 540,450,000,000,000,000,003 024 540,45013/001   (DNM - Software)

Syntetika: 014   (OCENITELNÁ PRÁVA)

0,003 564 000,000,000,000,000,000,003 564 000,00

0,003 564 000,000,000,000,000,000,003 564 000,00014/001   (DNM - Ocenitelná práva)

Syntetika: 018   (DROBNÝ DLOUHOD.NEHM.MAJETEK)

0,00804 145,33113 472,4842 252,350,000,000,00875 365,46

0,00804 145,33113 472,4842 252,350,000,000,00875 365,46018/001   (DDNM)

Syntetika: 019   (OSTATNÍ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK)

0,003 835 240,210,000,000,000,000,003 835 240,21

0,003 835 240,210,000,000,000,000,003 835 240,21019/001   (DNM - Ostatní)

Syntetika: 021   (STAVBY)

0,00137 661 687,74136 726,000,000,000,000,00137 798 413,74

0,00137 661 687,74136 726,000,000,000,000,00137 798 413,74021/001   (Stavby)

Syntetika: 022   (SAM.MOV.VĚCI A SOUBORY MOV.VĚCÍ)

0,0045 337 057,76835 957,394 644 374,370,002 191 301,730,0041 528 640,78

0,0045 337 057,76835 957,394 644 374,370,002 191 301,730,0041 528 640,78022/001   (Sam.hmot.mov.věci a soub.h.m.)

Syntetika: 028   (DROBNÝ DLOUHOD.HMOTNÝ MAJETEK)

0,0032 500 075,581 908 467,191 876 592,893 564,62781 832,550,0032 531 949,88

0,0032 500 075,581 908 467,191 876 592,893 564,62781 832,550,0032 531 949,88028/001   (Drob.dlouhodb.hmotný majetek)

Syntetika: 029   (OSTATNÍ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK)

0,00723 756,4247 077,470,000,000,000,00770 833,89

0,00723 756,4247 077,470,000,000,000,00770 833,89029/001   (Ostatní DHM)

Syntetika: 031   (POZEMKY)

0,00992 000,000,000,000,000,000,00992 000,00

0,00992 000,000,000,000,000,000,00992 000,00031/001   (Pozemky)

Syntetika: 032   (UMĚLECKÁ DÍLA A SBÍRKY)

0,001 497 389,000,000,000,000,000,001 497 389,00

0,001 497 389,000,000,000,000,000,001 497 389,00032/001   (Kulturní předměty)

Syntetika: 041   (POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU)

0,00224 262,600,00224 262,600,00122 352,000,000,00

0,00224 262,600,00224 262,600,00122 352,000,000,00041/001   (Nedokončený DNM)
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HLAVNÍ KNIHA - OBRATOVÁ PŘEDVAHA 11/2020-12/2020
 Sestava: 031 - Obecná sestava (M/D)

Součty z SÚ Včetně nevyrovnaných dokladů , Měna: CZK

TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno-střed, CZ

Konečný zůstatekOd počátku rokuZa obdobíPočáteční zůstatek

DalMá dátiDalMá dátiDalMá dátiDalMá dátiAnalytický účet

Strana 2 / 2
Přehledová sestava byla vytvořena v informačním systému KARAT

Vytiskl/a Lánská Helena 21.01.2021 10:10:47

Syntetika: 042   (POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU)

0,00369 177,604 644 374,374 933 551,972 191 301,731 782 512,410,0080 000,00

0,00369 177,604 644 374,374 933 551,972 191 301,731 782 512,410,0080 000,00042/001   (Nedokončený dlouh.hmot.majet.)

Syntetika: 073   (OPRÁVKY K SOFTWARE)

2 416 464,300,00588 665,740,0098 105,740,001 827 798,560,00

2 416 464,300,00588 665,740,0098 105,740,001 827 798,560,00073/001   (Oprávky k softwaru)

Syntetika: 074   (OPRÁVKY K OCENITELNÝM PRÁVŮM)

3 564 000,000,000,000,000,000,003 564 000,000,00

3 564 000,000,000,000,000,000,003 564 000,000,00074/001   (Oprávky k ocenitelným právům)

Syntetika: 078   (OPRÁVKY K DLOUHOD.NEM)

804 145,330,0042 252,35113 472,480,000,00875 365,460,00

804 145,330,0042 252,35113 472,480,000,00875 365,460,00078/001   (Oprávky k DDNM)

Syntetika: 079   (OPRÁVKY K OST. DLOUHODOB. NEHM. MAJ.)

2 866 038,320,00311 268,000,0051 878,000,002 554 770,320,00

2 866 038,320,00311 268,000,0051 878,000,002 554 770,320,00079/001   (Oprávky k ostatnímu DNM)

Syntetika: 081   (OPRÁVKY KE STAVBÁM)

25 794 895,450,003 062 748,00136 726,00510 458,000,0022 868 873,450,00

25 794 895,450,003 062 748,00136 726,00510 458,000,0022 868 873,450,00081/001   (Oprávky ke stavbám)

Syntetika: 082   (OPR. K SAMOST. MOV. VĚCEM A SOUB. M. V.)

31 008 269,050,003 080 825,58835 957,39462 159,070,0028 763 400,860,00

31 008 269,050,003 080 825,58835 957,39462 159,070,0028 763 400,860,00082/001   (Opráv. k sam.hmot.mov.věcem a s)

Syntetika: 088   (OPRÁVKY K DDHM)

32 500 075,580,001 876 592,891 908 467,19781 832,553 564,6232 531 949,880,00

32 500 075,580,001 876 592,891 908 467,19781 832,553 564,6232 531 949,880,00088/001   (Oprávky k DDHM)

Syntetika: 089   (OPRÁVKY K OST. DLOUHODOB. HM. MAJETKU)

530 893,680,0060 288,0047 077,4710 048,000,00517 683,150,00

530 893,680,0060 288,0047 077,4710 048,000,00517 683,150,00089/001   (Oprávky k ostatnímu DHM)

Syntetika: 902   (Jiný drobný hmotný majetek)

0,001 140 665,2457 196,740,000,000,000,001 197 861,98

0,001 140 665,2457 196,740,000,000,000,001 197 861,98902/001   (Jiný drobný dl. hmotný majetek)

Použitý filtr:
Číselník účetních měsíců: 20,202011  20,202012   /  Účtová osnova: 20,013  20,013001  20,014  20,014001  20,018  20,018001  20,019  20,019001  20,02  20,021
20,021001  20,022  20,022001  20,028  20,028001  20,029  20,029001  20,03  20,031  20,031001  20,032  20,032001  20,04  20,041  20,041001  20,042
20,042001  20,07  20,073  20,073001  20,074  20,074001  20,078  20,078001  20,079  20,079001  20,08  20,081  20,081001  20,082  20,082001  20,088
20,088001  20,089  20,089001  20,902  20,902001   /  Výstup: Základní  /  Součty za SU: Zůstatkem  /  Počáteční stavy: K počátku roku  /  Hodnoty v měně: V měně
účetnictví  /  Informace o filtru na záhlaví: Uvádět  /  Uživatel má právo čtení tabulky
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ZAŘAZENÉ MAJETKY ZA OBDOBÍ 11/2020-12/2020
 Sestava: 001 - Zařazení za období (středisko, umístění, datumy, částka pořízení)

ID měny: CZK, Za období: od 202011 do 202012

TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno-střed, CZ

Částka pořízeníInventární číslo Dat.zařazeníDat.pořízeníUmístěníStřediskoNázev

Strana 1 / 2
Přehledová sestava byla vytvořena v informačním systému KARAT

Vytiskl/a Lánská Helena 21.01.2021 10:11:59

Celkem za sestavu: Počet: 41

2 731 387,51CZK

Typ evidence: Počet: 41Účetní

2 731 387,51CZK

Období: Počet: 142020/11  Listopad 2020

990 595,71CZK

153 683,55022-0000031 CZK12.11.202012.11.2020015/IV13100Vybavení prostor vrátnice Radnická 4, soubor majetku

199 947,66022-0000033 CZK30.11.202030.11.2020210/VI13100IP ústředna vč. přístrojů, instalace a programování

167 819,00022-0000035 CZK26.11.202026.11.2020121536400Soubor data-video projektorů - Brněnské podzemí

67 749,00022-0000036 CZK27.11.202027.11.2020120636400Dataprojektor Optoma ZH406ST

67 749,00022-0000037 CZK27.11.202027.11.2020120636400Dataprojektor Optoma ZH406ST

72 848,00022-0000038 CZK27.11.202027.11.2020120936400Soubor data-video projektorů - Brněnské podzemí

5 861,62028-0000843 CZK19.11.202019.11.2020207/II36000Telefon mobilní Samsung Galaxy A51 4GB/128GB bílý

1 275,26028-0000844 CZK19.11.202019.11.2020201/VIII36000Nabíječka baterií AlzaPower Battery Charger AP820B

59 000,00028-0000845 CZK23.11.202023.11.2020KNÍNIČKY13130Kryty na rozvaděče , soubor 10 ks

60 000,00028-0000846 CZK23.11.202023.11.2020KNÍNIČKY13130Stoly na rozvaděče , soubor 4 ks

76 800,00028-0000847 CZK23.11.202023.11.2020KNÍNIČKY13130Zástěny k mobilním WC , soubor 8 ks

27 149,00028-0000848 CZK24.11.202024.11.2020KNÍNIČKY13130Stan nůžkový 6x3m, XTR7 PROFI EXTREME vč. stěn a zátěží

27 149,00028-0000849 CZK24.11.202024.11.2020KNÍNIČKY13130Stan nůžkový 6x3m, XTR7 PROFI EXTREME vč. stěn a zátěží

3 564,62028-0000850 CZK03.11.202003.11.2020112/VI13100Trenažér veslovací , inSPORTline Power Master X

Období: Počet: 272020/12  Prosinec 2020

1 740 791,80CZK

401 449,60022-0000032 CZK03.12.202003.12.202001813100Multifunkční prostor TIC - Galerie Radnická 4

72 848,00022-0000034 CZK03.12.202003.12.2020121436400Soubor data-video projektorů - Brněnské podzemí

133 180,24022-0000039 CZK08.12.202008.12.2020KOSTNICE36400Ozvučení Kostnice , dodávka a montáž , vč. tech. návrhu

4 190,00028-0000851 CZK01.12.202001.12.2020112/VI13100Trenažér veslovací , inSPORTline Power Master X

499 485,32022-0000040 CZK14.12.202014.12.2020KOLONIE36110Kolonie Nový dům a informační kiosek+směrníky

55 500,59022-0000041 CZK16.12.202016.12.202053624300Obrazový systém pokladny Kina Art

57 295,00022-0000042 CZK08.12.202008.12.202001824200Projekční zařízení Galerie

1 437,75028-0000852 CZK02.12.202002.12.2020105/VIII12100Schůdky 6.st BASICLINE, hliníkové

5 095,95028-0000853 CZK04.12.202004.12.2020206/II36000Telefon mobilní Samsung Galaxy A41 Dual SIM bílý

1 738,92028-0000854 CZK02.12.202002.12.2020202/VIII12100Telefon mobilní Huawei Y5p 2GB/32GB, Dual SIM, černý

1 579,00028-0000856 CZK04.12.202004.12.2020206/II36140LED osvětlení, převislé, s efektem

5 010,89028-0000857 CZK08.12.202008.12.2020201/VIII36000Tablet grafický , Wacom Intuos Pro S

74 207,00028-0000858 CZK08.12.202008.12.2020KNÍNIČKY13130Pivní set, 200x50x25cm, soubor 40 ks

5 740,00028-0000859 CZK11.12.202011.12.2020101/IV24200Stůl kancelářský BEKANT, rohový, bílý dub

5 740,00028-0000860 CZK11.12.202011.12.2020101/IV24200Stůl kancelářský BEKANT, rohový, bílý dub

110 352,00028-0000861 CZK11.12.202011.12.2020KNÍNIČKY13130Odpadkový koš 65l, teak/černý, soubor 48 ks

39 000,00028-0000862 CZK18.12.202018.12.2020106/IV24230Prostory pokladny ve foyer Galerie TIC/Kino Art, Radnická 4

2 628,80028-0000863 CZK11.12.202011.12.202058624300Vrtačka příklepová BOSCH GSB 18-2 RE Professional

1 011,90028-0000864 CZK11.12.202011.12.202058624300Zámek pro notebook Lenovo

10 727,25028-0000865 CZK30.12.202030.12.202001824200Svítidlo stropní přisazené, bílé/opál, prům. 500mm, LED 35,5W

10 727,25028-0000866 CZK30.12.202030.12.202001824200Svítidlo stropní přisazené, bílé/opál, prům. 500mm, LED 35,5W

10 727,26028-0000867 CZK30.12.202030.12.202001824200Svítidlo stropní přisazené, bílé/opál, prům. 500mm, LED 35,5W
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ZAŘAZENÉ MAJETKY ZA OBDOBÍ 11/2020-12/2020
 Sestava: 001 - Zařazení za období (středisko, umístění, datumy, částka pořízení)

ID měny: CZK, Za období: od 202011 do 202012

TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno-střed, CZ

Částka pořízeníInventární číslo Dat.zařazeníDat.pořízeníUmístěníStřediskoNázev

Strana 2 / 2
Přehledová sestava byla vytvořena v informačním systému KARAT

Vytiskl/a Lánská Helena 21.01.2021 10:11:59

Typ evidence: Počet: 41Účetní

2 731 387,51CZK

Období: Počet: 272020/12  Prosinec 2020

1 740 791,80CZK

7 641,75028-0000868 CZK30.12.202030.12.202001824200Svítidlo stropní přisazené, bílé/opál, prům. 415mm, LED 30,4W

7 641,75028-0000869 CZK30.12.202030.12.202001824200Svítidlo stropní přisazené, bílé/opál, prům. 415mm, LED 30,4W

7 641,76028-0000870 CZK30.12.202030.12.202001824200Svítidlo stropní přisazené, bílé/opál, prům. 415mm, LED 30,4W

204 766,19028-0000871 CZK30.12.202030.12.2020202/VIII12100Dodávka a mont. nábytku kanceláře EO 202/VIII, Radnická 4, II.patro

3 427,63028-0000872 CZK02.12.202002.12.2020111/VI13100Telefon mobilní Realme 6s , 4GB/64GB , černý

Použitý filtr:
Období majetku: Měsíc od = 202011 Měsíc do = 202012  /  Typ evidence: Účetní  /  Storno karty: Nestornované  /  Stav pohybů: Potvrzené pohyby  /  Storno pohybů:
Nestornované  /  Druh prvotního pohybu: Rozpis zařazení dle dokladů pořízení  /  Uživatel má právo čtení tabulky
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VYŘAZENÍ MAJETKŮ ZA OBDOBÍ 01/2020-10/2020
 Sestava: 010 - Vyřazení za období (částky vyřazení, zv.cena, zůst.cena)

ID měny: CZK, Za období: od 202001 do 202010

TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno-střed, CZ

Zůstatková cenaZvýšená cenaČástka vyřazení

bez operace vyřazenív zůstatkové ceněve zvýšené ceněInventární číslo Název

Částečné vyřazení

Strana 1 / 10
Přehledová sestava byla vytvořena v informačním systému KARAT

Vytiskl/a Lánská Helena 21.01.2021 10:15:13

Celkem za sestavu: Počet: 360

0,000,0055 438,513 095 332,65CZK   Různá období

Typ evidence: Počet: 360Účetní

0,000,0055 438,513 095 332,65CZK   Různá období

Skupina majetku: Počet: 1021_STAVBY  021 Budovy, haly a stavby

0,00136 726,000,00136 726,00CZK

0,00Z-1868 136 726,000,00136 726,00CZKstavební úpravy vrátnice RAD 4

Skupina majetku: Počet: 15022_MOVITE  022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

55 438,51835 957,3955 438,51835 957,39CZK

0,0050012 151 890,000,00151 890,00CZKpočítač soubor mov.věcí

0,00Z-1095 62 654,000,0062 654,00CZKzesilovač AKT 357 S

0,00Z-1860 16 311,000,0016 311,00CZKfax Panasonic UF-V60

0,00Z-1914 64 528,000,0064 528,00CZKkamerový systém CCTV

0,00Z-1946 44 286,000,0044 286,00CZKpočítač HAL3000 iBronze

0,00Z-1947 52 937,750,0052 937,75CZKpočítač  HAL3000 aSilver

0,00Z-1954 44 519,600,0044 519,60CZKpočítač HAL3000 aGold

0,00Z-1959 49 515,000,0049 515,00CZKpočítač soub.poč.AMD Athlon XP

0,00Z-1962 98 842,600,0098 842,60CZKpočítač sestava INTEL PENTI

17 095,95z-1989 42 788,4417 095,9542 788,44CZKskříň rozvodná mobilní

8 604,07z-2150 42 555,008 604,0742 555,00CZKstojan otočný,vertikální

8 604,07z-2151 42 555,008 604,0742 555,00CZKstojan otočný,vertikální

8 604,07z-2152 42 555,008 604,0742 555,00CZKstojan otočný,vertikální

12 530,35z-2154 61 812,0012 530,3561 812,00CZKpohovka kruhová-červená kůže

0,00Z-53 18 208,000,0018 208,00CZKřezačka na papír MT 58 S

Skupina majetku: Počet: 240028_DDHM  028 Dlouhodobý drobný hmotný majetek

0,000,000,001 904 902,57CZK   Různá období

0,0050009 9 046,000,009 046,00CZKskříň na šanony

0,0050010 9 046,000,009 046,00CZKskříň na šanony

0,0050028 8 360,650,008 360,65CZKtrouba mikrovlnná SANYO 6

0,0050072 11 800,000,0011 800,00CZKTelefon mobilní Nokia 623

0,0050088 1 252,100,001 252,10CZKvitrína Detolf

0,0050089 1 252,100,001 252,10CZKvitrína Detolf

0,0050110 32 250,000,0032 250,00CZKzařízení multifunkční HP

0,0050122 9 960,000,009 960,00CZKtiskárna HP 1320

0,0050123 4 919,960,004 919,96CZKstůl - sestava 2000x1200

0,0050125 4 919,960,004 919,96CZKstůl - sestava 2000x1200 prav

0,0060018 1 006,720,001 006,72CZKkřeslo modré

0,0060020 1 006,720,001 006,72CZKkřeslo modré

0,0060033 3 789,550,003 789,55CZKkontejner 4 zásuvkový

0,0060034 1 324,300,001 324,30CZKžidle konferenční čalouněná

0,0060035 1 324,300,001 324,30CZKžidle konferenční čalouněná
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VYŘAZENÍ MAJETKŮ ZA OBDOBÍ 01/2020-10/2020
 Sestava: 010 - Vyřazení za období (částky vyřazení, zv.cena, zůst.cena)

ID měny: CZK, Za období: od 202001 do 202010

TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno-střed, CZ

Zůstatková cenaZvýšená cenaČástka vyřazení

bez operace vyřazenív zůstatkové ceněve zvýšené ceněInventární číslo Název

Částečné vyřazení

Strana 2 / 10
Přehledová sestava byla vytvořena v informačním systému KARAT

Vytiskl/a Lánská Helena 21.01.2021 10:15:14

Typ evidence: Počet: 360Účetní

0,000,0055 438,513 095 332,65CZK   Různá období

Skupina majetku: Počet: 240028_DDHM  028 Dlouhodobý drobný hmotný majetek

0,000,000,001 904 902,57CZK   Různá období

0,0060040 5 531,850,005 531,85CZKkřeslo Club Alcatraz

0,0060041 5 531,850,005 531,85CZKkřeslo Club Alcatraz

0,0060044 1 341,400,001 341,40CZKstůl jednací - půlelipsa

0,0060046 1 198,900,001 198,90CZKskříňka nízká úzká otevře

0,0070002 6 120,850,006 120,85CZKstůl - (stolová sestava)

0,0070003 1 363,250,001 363,25CZKstůl jednací půlelipsa

0,0070004 1 363,250,001 363,25CZKstůl jednací půlelipsa

0,00p-11994 4 360,000,004 360,00CZKpohovka sedací

0,00p-12966 4 000,000,004 000,00CZKobraz -  olej  Konflikty

0,00p-13251 3 990,000,003 990,00CZKvrtačka elektrická

0,00p-13453 7 766,000,007 766,00CZKlednička CALEX

0,00p-13549 4 099,000,004 099,00CZKkontejner Standart

0,00p-13553 4 099,000,004 099,00CZKkontejner Standart

0,00p-13556 9 009,000,009 009,00CZKkřeslo manažerské ROMERO

0,00p-13634 15 000,000,0015 000,00CZKvitrína prosklená

0,00p-13635 15 000,000,0015 000,00CZKvitrína prosklená

0,00p-13772 7 131,150,007 131,15CZKlednička FC 150 Eurotech

0,00p-14019 3 852,400,003 852,40CZKstroj psací el. CARRERA

0,00p-14040 3 639,470,003 639,47CZKlešení aluminiové 8507

0,00p-14174 30 305,000,0030 305,00CZKstroj kop.Minolta EP 1054

0,00p-14179 20 245,000,0020 245,00CZKpočítač  INTEL CELERON

0,00p-14192 4 830,000,004 830,00CZKstůl psací BUK

0,00P-14303 9 270,000,009 270,00CZKplátno stativové 152x203 cm

0,00p-14325 19 658,800,0019 658,80CZKpočítač   INTEL CORE

0,00p-14326 5 735,800,005 735,80CZKmonitor LCD 19"

0,00p-14331 20 149,300,0020 149,30CZKpočítač  INTEL Core 2 Duo

0,00p-14332 5 735,800,005 735,80CZKmonitor LCD 19" FSC

0,00p-14591 1 341,990,001 341,99CZKstůl  jednací oblouk

0,00P-14624 6 396,990,006 396,99CZKtiskárna HP LasrJet P2015

0,00P-14627 2 550,000,002 550,00CZKšroubovák AKU

0,00p-14639 2 096,320,002 096,32CZKpanel výstavní (rám+2nohy)

0,00p-14640 2 096,320,002 096,32CZKpanel výstavní (rám+2nohy)

0,00p-14641 2 096,320,002 096,32CZKpanel výstavní (rám+2nohy)

0,00P-14651 2 247,100,002 247,10CZKkalkulačka CASIO

0,00P-14688 2 427,770,002 427,77CZKstroj psací elektrický AX-410

0,00P-14698 2 371,300,002 371,30CZKskartovačka SK 5

0,00P-14718 4 261,990,004 261,99CZKStůl jednací konf.centrální

0,00P-14720 1 730,320,001 730,32CZKstůl přístavný 650x800

0,00P-14725 3 094,840,003 094,84CZKskříň střed.úzká,otevřená

0,00P-14732 5 326,130,005 326,13CZKskříň střed.široká
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VYŘAZENÍ MAJETKŮ ZA OBDOBÍ 01/2020-10/2020
 Sestava: 010 - Vyřazení za období (částky vyřazení, zv.cena, zůst.cena)

ID měny: CZK, Za období: od 202001 do 202010

TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno-střed, CZ

Zůstatková cenaZvýšená cenaČástka vyřazení

bez operace vyřazenív zůstatkové ceněve zvýšené ceněInventární číslo Název
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Přehledová sestava byla vytvořena v informačním systému KARAT

Vytiskl/a Lánská Helena 21.01.2021 10:15:14

Typ evidence: Počet: 360Účetní

0,000,0055 438,513 095 332,65CZK   Různá období

Skupina majetku: Počet: 240028_DDHM  028 Dlouhodobý drobný hmotný majetek

0,000,000,001 904 902,57CZK   Různá období

0,00P-14734 1 925,570,001 925,57CZKstěna věšáková 4 věšáky

0,00p-14771 22 003,100,0022 003,10CZKpočítač sestava

0,00p-14773 14 577,500,0014 577,50CZKsystém vodící k prom.plátnu

0,00p-14774 39 484,200,0039 484,20CZKkonstrukce pro prom.plátno

0,00p-14775 9 520,000,009 520,00CZKsokl kovový

0,00p-14776 9 520,000,009 520,00CZKsokl kovový

0,00p-14779 6 850,000,006 850,00CZKplocha plakátovací

0,00p-14783 20 501,570,0020 501,57CZKpočítač sest.EL CORE 2Duo E750

0,00p-14793 3 728,700,003 728,70CZKventilátor topný

0,00p-14794 5 597,700,005 597,70CZKventilátor topný

0,00p-14795 3 728,700,003 728,70CZKventilátor topný

0,00p-14833 41 119,720,0041 119,72CZKbar-korpus

0,00p-14850 10 000,000,0010 000,00CZKpočítač proj.stolní PC sestava

0,00p-14887 4 953,920,004 953,92CZKmonitor LCD 19" 2857

0,00p-14903 11 121,000,0011 121,00CZKsokl kovový

0,00p-14904 11 121,000,0011 121,00CZKsokl kovový

0,00p-14923 7 500,000,007 500,00CZKpult recepční

0,00p-14934 1 178,200,001 178,20CZKvitrína Detolf

0,00p-14935 1 178,200,001 178,20CZKvitrina Detolf

0,00p-14936 1 178,200,001 178,20CZKvitrina Detolf

0,00p-14945 13 239,680,0013 239,68CZKpočítač Core 2Duo E7500

0,00p-14954 4 049,720,004 049,72CZKmonitor LCD 19" LG2932

0,00p-14957 17 615,680,0017 615,68CZKpočítač IntelCore 2duo E8400

0,00p-14958 5 199,070,005 199,07CZKmonitor 19" LCD

0,00p-14960 5 199,070,005 199,07CZKmonitor 19" LCD

0,00p-14963 1 070,550,001 070,55CZKvysavač Samsung SC5670+hubice

0,00p-14977 2 490,660,002 490,66CZKradio Philips mikrosyst. s DVD

0,00p-15013 5 099,680,005 099,68CZKkontejner HK24C

0,00p-15018 1 589,200,001 589,20CZKpolička HOV 20

0,00p-15019 8 143,280,008 143,28CZKstůl MHS 1800 kruh.výseč

0,00p-15020 1 336,000,001 336,00CZKpolice závěsná HP80

0,00p-15022 20 276,000,0020 276,00CZKpult barový MOVINGUI

0,00p-15034 21 583,890,0021 583,89CZKpočítač Intel Core i3-550

0,00p-15043 1 712,040,001 712,04CZKUPS CYBES Pow.650 VA

0,00p-15076 1 593,770,001 593,77CZKdisk externí 2,5" 500GB

0,00p-15152 5 069,000,005 069,00CZKzářič tepelný Etna

0,00P-15153 5 069,000,005 069,00CZKzářič tepelný Etna

0,00p-15157 2 500,000,002 500,00CZKstůl pracovní

0,00p-15158 2 300,000,002 300,00CZKstůl jednací

0,00p-15159 2 300,000,002 300,00CZKstůl jednací
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Typ evidence: Počet: 360Účetní

0,000,0055 438,513 095 332,65CZK   Různá období

Skupina majetku: Počet: 240028_DDHM  028 Dlouhodobý drobný hmotný majetek

0,000,000,001 904 902,57CZK   Různá období

0,00p-15224 3 000,000,003 000,00CZKstůl psací s kontejnerem

0,00p-15225 4 300,000,004 300,00CZKskříň

0,00p-15231 9 000,000,009 000,00CZKskříňka výstavní

0,00p-15234 3 000,000,003 000,00CZKregál skladový

0,00p-15238 10 000,000,0010 000,00CZKskříň s posuv. dveřmi

0,00p-15239 25 000,000,0025 000,00CZKpult prodejní

0,00p-15241 3 000,000,003 000,00CZKregál

0,00p-15242 3 000,000,003 000,00CZKregál

0,00p-15265 4 470,820,004 470,82CZKžaluzie vertikální 17m2

0,00p-15266 4 470,830,004 470,83CZKžaluzie vertikální 17m2

0,00p-15281 1 970,150,001 970,15CZKzdroj záložní UPS 850VA

0,00p-15369 1 072,990,001 072,99CZKradiátor olejový R-2

0,00p-15403 1 320,000,001 320,00CZKkoš odpadkový nášlap.matný

0,00p-15404 1 320,000,001 320,00CZKkoš odpadkový nášlap.matný

0,00p-15428 18 000,000,0018 000,00CZKvysavač průmyslový

0,00p-15483 2 604,000,002 604,00CZKkoštýř tykev

0,00p-15535 3 979,000,003 979,00CZKžidle dřevěná

0,00p-15544 1 819,000,001 819,00CZKkoštýř z tykve replika

0,00p-15658 4 320,000,004 320,00CZKsvítilna bater.mobilní 6ks

0,00p-15659 36 000,000,003 600,00CZKCSvítidlo halog. do sítě 27 ks (30ks -3ks)

0,00p-16080 1 380,000,001 380,00CZKstojan reklamní A1

0,00p-16081 1 380,000,001 380,00CZKstojan reklamní A1

0,00p-16082 1 380,000,001 380,00CZKstojan reklamní A1

0,00p-16086 2 290,760,002 290,76CZKzesilovač takstar E5

0,00p-16087 2 290,760,002 290,76CZKzesilovač takstar E5

0,00p-16091 2 391,080,002 391,08CZKkřeslo kancelářské Premiér

0,00p-16092 11 738,070,0011 738,07CZKtelevize LED Samsung UE40E

0,00p-16124 6 275,130,006 275,13CZKstroj skartovací Rexel Mercury

0,00p-16128 31 025,710,0031 025,71CZKPC Office B75

0,00p-16136 3 175,000,003 175,00CZKžidle Markus modrá

0,00p-16137 3 175,000,003 175,00CZKžidle Markus modrá

0,00p-16138 3 175,000,003 175,00CZKžidle Markus modrá

0,00p-16143 13 200,000,0013 200,00CZKšaty dobové+halenka

0,00p-16145 13 900,000,0013 900,00CZKšaty dobové+halenka

0,00p-16156 2 742,900,002 742,90CZKtiskárna laser Xerox

0,00p-16158 3 632,640,003 632,64CZKtiskárna Ofprint

0,00p-16183 2 371,000,002 371,00CZKUPS EP 1000

0,00p-16184 2 371,000,002 371,00CZKUPS EP 1000

0,00p-16185 4 084,100,004 084,10CZKUPS EP 1500

0,00p-16186 1 266,000,001 266,00CZKPatch panel
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Typ evidence: Počet: 360Účetní

0,000,0055 438,513 095 332,65CZK   Různá období

Skupina majetku: Počet: 240028_DDHM  028 Dlouhodobý drobný hmotný majetek

0,000,000,001 904 902,57CZK   Různá období

0,00p-16187 2 284,160,002 284,16CZKžidle LEXA

0,00p-16205 1 882,370,001 882,37CZKskříňka otevřená

0,00p-16214 2 818,050,002 818,05CZKžidle - kolečka, područky

0,00p-16245 1 844,500,001 844,50CZKvertikální žaluzie

0,00p-16246 1 844,500,001 844,50CZKvertikální žaluzie

0,00p-16250 2 448,450,002 448,45CZKžidle CALYPSO černá

0,00p-16258 10 773,180,0010 773,18CZKkopírovací stroj CD 1330,DP670

0,00p-16270 17 003,120,0017 003,12CZKprodejní vitrína-atyp dle stáv

0,00p-16271 17 003,120,0017 003,12CZKprodejní vitrína-atyp dle stáv

0,00p-16276 17 859,600,0017 859,60CZKPC sestava DELL

0,00p-16286 22 689,920,0022 689,92CZKPC sestava AiO

0,00p-16287 26 575,000,0026 575,00CZKrecepce - nízká část

0,00p-16288 26 574,000,0026 574,00CZKrecepce - nízká část

0,00p-16289 26 574,000,0026 574,00CZKrecepce - nízká část

0,00p-16290 26 574,000,0026 574,00CZKrecepce - nízká část

0,00p-16296 13 566,000,0013 566,00CZKskříňka nízká, posuv.dveře

0,00p-16298 13 566,000,0013 566,00CZKskříňka nízká, posuv.dveře

0,00p-16299 13 566,000,0013 566,00CZKskříňka nízká, posuv.dveře

0,00p-16300 13 566,000,0013 566,00CZKskříňka nízká, posuv.dveře

0,00p-16301 13 566,000,0013 566,00CZKskříňka nízká, posuv.dveře

0,00p-16302 13 566,000,0013 566,00CZKskříňka nízká, posuv.dveře

0,00p-16311 32 048,000,0032 048,00CZKskříňka nízká - výstavní

0,00p-16312 32 048,000,0032 048,00CZKskříňka nízká - výstavní

0,00p-16313 32 048,000,0032 048,00CZKskříňka nízká - výstavní

0,00p-16314 32 048,000,0032 048,00CZKskříňka nízká - výstavní

0,00p-16315 32 048,000,0032 048,00CZKskříňka nízká - výstavní

0,00p-16316 32 048,000,0032 048,00CZKskříňka nízká - výstavní

0,00p-16317 32 048,000,0032 048,00CZKskříňka nízká - výstavní

0,00p-16321 13 682,000,0013 682,00CZKpanel na tiskoviny

0,00p-16322 13 682,000,0013 682,00CZKpanel na tiskoviny

0,00p-16326 7 635,000,007 635,00CZKpanel na plakáty nástěnný

0,00p-16327 7 635,000,007 635,00CZKpanel na plakáty nástěnný

0,00p-16328 7 635,000,007 635,00CZKpanel na plakáty nástěnný

0,00p-16329 7 634,000,007 634,00CZKpanel na plakáty nástěnný

0,00p-16330 7 634,000,007 634,00CZKpanel na plakáty nástěnný

0,00p-16331 7 634,000,007 634,00CZKpanel na plakáty nástěnný

0,00p-16334 11 475,000,0011 475,00CZKstojan otočný,malý

0,00p-16374 6 545,000,006 545,00CZKmonitor 17" Philips 170B7CG

0,00p-16397 1 605,840,001 605,84CZKplakátový rám

0,00p-16398 1 605,840,001 605,84CZKplakátový rám
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Typ evidence: Počet: 360Účetní

0,000,0055 438,513 095 332,65CZK   Různá období

Skupina majetku: Počet: 240028_DDHM  028 Dlouhodobý drobný hmotný majetek

0,000,000,001 904 902,57CZK   Různá období

0,00p-16399 1 605,840,001 605,84CZKplakátový rám

0,00p-16400 1 605,840,001 605,84CZKplakátový rám

0,00p-16401 1 605,840,001 605,84CZKplakátový rám

0,00p-16402 1 605,850,001 605,85CZKplakátový rám

0,00p-16403 1 605,850,001 605,85CZKplakátový rám

0,00p-16409 0,900,000,90CZKmobil SAMSUNG S5610

0,00p-16410 0,900,000,90CZKmobil SAMSUNG S631ON

0,00p-16413 0,900,000,90CZKmobil SAMSUNG S5611

0,00p-16436 14 117,000,0014 117,00CZKtelevize plazmová LG 50PB560V

0,00p-16440 15 222,000,0015 222,00CZKkonferenční stolek - sklo

0,00p-16441 20 892,000,0020 892,00CZKpult PC

0,00p-16446 11 258,000,0011 258,00CZKlogo Brno - nástěnné

0,00p-16447 18 840,000,0018 840,00CZKskříňka s ovětl. na mapu

0,00p-16448 12 111,000,0012 111,00CZKskleněné dveře do výlohy

0,00p-16449 12 111,000,0012 111,00CZKskleněné dveře do výlohy

0,00p-16456 7 240,000,007 240,00CZKparapet dřevěný

0,00p-16457 7 240,000,007 240,00CZKparapet dřevěný

0,00p-16494 1 099,000,001 099,00CZKvarná konvice tefal Snow

0,00p-16504 1 837,180,001 837,18CZKreklamní rámeček

0,00p-16506 1 837,180,001 837,18CZKreklamní rámeček

0,00p-16507 1 837,180,001 837,18CZKreklamní rámeček

0,00p-16508 1 837,180,001 837,18CZKreklamní rámeček

0,00p-16509 1 837,190,001 837,19CZKreklamní rámeček

0,00p-16510 1 837,190,001 837,19CZKreklamní rámeček

0,00p-16587 7 073,300,007 073,30CZKkovový rošt

0,00p-16588 1 170,000,001 170,00CZKdobová košile

0,00p-16589 1 170,000,001 170,00CZKdobová košile

0,00p-16595 2 231,000,002 231,00CZKkancelářské křeslo Vire

0,00p-16596 2 231,000,002 231,00CZKkancelářské křeslo Vire

0,00p-16600 3 384,500,003 384,50CZKmobilní telefon+příslušenstv

0,00p-16601 1 480,000,001 480,00CZKmop Twist New XL

0,00p-16606 3 327,500,003 327,50CZKprezentační stolek Ambient

0,00p-16607 1 096,000,001 096,00CZKbaterka Led Lenser P5.2

0,00p-16608 1 096,000,001 096,00CZKbaterka Led Lenser P5.2

0,00p-16621 8 830,460,008 830,46CZKskříňka s kyv. dveřmi

0,00p-16622 8 116,500,008 116,50CZKskříňka s dveřmi pod vitrínu

0,00p-16623 9 895,200,009 895,20CZKstojan na trička

0,00p-16624 11 176,770,0011 176,77CZKskříňka na pen.-sestava

0,00p-16625 6 301,500,006 301,50CZKpodstavec pod mik.troubu

0,00p-16627 8 406,900,008 406,90CZKskříň na osobní věci
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Typ evidence: Počet: 360Účetní

0,000,0055 438,513 095 332,65CZK   Různá období

Skupina majetku: Počet: 240028_DDHM  028 Dlouhodobý drobný hmotný majetek

0,000,000,001 904 902,57CZK   Různá období

0,00p-16754 2 900,000,002 900,00CZKtiskárna Samsung XpressM2825ND

0,00p-16789 1 300,000,001 300,00CZKmobil Nokia 225

0,00p-16793 1 797,780,001 797,78CZKmobil Samsung S5611

0,00p-16807 1 609,800,001 609,80CZKvitrina DETOLF N

0,00p-16819 1 168,240,001 168,24CZKmobil Nokia 225 DS

0,00p-16838 11 783,330,0011 783,33CZKmobilní telefon HTC

0,00p-16848 24 783,390,0024 783,39CZKzávěsný systém a stojany

0,00p-16894 2 520,000,002 520,00CZKvenkovní  nást. svítdlo BORDER

0,00p-16900 9 987,910,009 987,91CZKmobilní telefon HTC One M9

0,00p-16986 7 119,580,007 119,58CZKstojan FREESTANDING

0,00p-17002 1 994,010,001 994,01CZKskříň závěsná Linkbasic

0,00p-17034 9 823,020,009 823,02CZKmobil Sony  Xperia 25 Dual

0,00p-17035 7 080,160,007 080,16CZKprezentační set

0,00p-17197 4 718,900,004 718,90CZKmobilní telefon Nextbit Robin

0,00p-17198 2 988,900,002 988,90CZKmobilní telefon Samsung J3

0,00p-17199 1 110,480,001 110,48CZKstolek konferenční NYBORG

0,00p-17200 1 110,480,001 110,48CZKstolek konferenční NYBORG

0,00p-50084 1 252,100,001 252,10CZKvitrina Detolf

0,00p-50085 1 252,100,001 252,10CZKvitrina Detolf

0,00p-50090 1 252,100,001 252,10CZKvitrina Detolf

0,00p-50103 1 252,100,001 252,10CZKvitrina Detolf

0,00p-50104 1 252,100,001 252,10CZKvitrina Detolf

0,00028-0000305 2 691,720,002 691,72CZKMobilní tel. SAMSUNG Galaxy J3 černý

0,00028-0000671 2 969,100,002 969,10CZKStůl psací MALM černohnědý, výsuv. deska

0,00028-0000704 41 793,640,0041 793,64CZKTiskárna multifunkční KONICA MINOLTA BIZHUB C284

Skupina majetku: Počet: 20018_DDNM  018 Dlouhodobý drobný nehmotný majetek

0,00113 472,480,00113 472,48CZK

0,0080002 8 914,500,008 914,50CZKMS Office XP

0,0080017 8 009,790,008 009,79CZKMS office07 + MS Works

0,0080018 8 009,790,008 009,79CZKMS office 2007 + MS Works

0,0080019 6 729,770,006 729,77CZKMS OFFICE SB 2007 CZ OEM

0,0080020 7 128,100,007 128,10CZKMS OFFICE SB 2007 CZ OEM

0,0080021 5 406,860,005 406,86CZKMS OFFICE BASIC 2007 CZ OEM

0,0080028 4 707,470,004 707,47CZKMS OFFICE BASIC 2007 CZ OEM

0,0080031 4 652,300,004 652,30CZKMS OFFICE BASIC 2007 CZ OEM

0,0080032 6 052,510,006 052,51CZKMS OFFICE SB 2007 CZ OEM

0,0080041 5 104,550,005 104,55CZKMS Office Basic 2007

0,0080043 4 770,910,004 770,91CZKMS Office Basic 2007

0,0080044 5 871,890,005 871,89CZKMS Office SB 2007
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VYŘAZENÍ MAJETKŮ ZA OBDOBÍ 01/2020-10/2020
 Sestava: 010 - Vyřazení za období (částky vyřazení, zv.cena, zůst.cena)

ID měny: CZK, Za období: od 202001 do 202010

TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno-střed, CZ

Zůstatková cenaZvýšená cenaČástka vyřazení

bez operace vyřazenív zůstatkové ceněve zvýšené ceněInventární číslo Název

Částečné vyřazení

Strana 8 / 10
Přehledová sestava byla vytvořena v informačním systému KARAT

Vytiskl/a Lánská Helena 21.01.2021 10:15:14

Typ evidence: Počet: 360Účetní

0,000,0055 438,513 095 332,65CZK   Různá období

Skupina majetku: Počet: 20018_DDNM  018 Dlouhodobý drobný nehmotný majetek

0,00113 472,480,00113 472,48CZK

0,0080045 4 770,910,004 770,91CZKMS Office Basic 2007

0,0080047 6 183,280,006 183,28CZKMs Office SB 2007

0,0080048 6 183,280,006 183,28CZKMs Office SB 2007

0,0080049 6 183,280,006 183,28CZKMS Office SB 2007

0,0080051 4 754,800,004 754,80CZKprogram MS Office Basic 2007

0,0080062 2 817,640,002 817,64CZKMS OFFICE Business

0,0080063 2 817,650,002 817,65CZKMS OFFICE Business

0,0080066 4 403,200,004 403,20CZKSW MS Office2010

Skupina majetku: Počet: 8392_OEBEZHODN  92  Drobný hmotný majetek bez hodnoty - operativní evidence

0,0057 196,740,0057 196,74CZK

0,0050016 1,000,001,00CZKventilátor stolní

0,0050052 1,000,001,00CZKskříňka + sokl

0,0050202 301,680,00301,68CZKventilátor

0,00o-1066/08 990,000,00990,00CZKkalkulačka HR-8/ s páskou

0,00o-1068/08 947,960,00947,96CZKkřeslo kožené KELLY

0,00o-1090/09 279,430,00279,43CZKklávesnice Logitech

0,00o-1094/09 464,910,00464,91CZKUSB Přepínač aut.2-port

0,00o-1187/10 1,000,001,00CZKmodem na mob.tel.

0,00o-1226/10 430,000,00430,00CZKkřeslo otočné

0,00o-1227/10 430,000,00430,00CZKkřeslo otočné

0,00o-1237/10 335,000,00335,00CZKskříňka s dvířky

0,00o-13/96 820,000,00820,00CZKventilátor stolní ROWENTA

0,00o-1306/10 433,830,00433,83CZKflash disk Star

0,00o-1312/10 86,680,0086,68CZKkarta SIM 64ND.CF

0,00o-1313/10 1,000,001,00CZKkarta SIM Banking

0,00o-1324/10 375,380,00375,38CZKvařič el.Hyundai EP 100W

0,00o-1349/10 200,000,00200,00CZKmyš Logitech Defender

0,00o-1371/10 459,410,00459,41CZKkalkulačka Sharp

0,00o-1791/11 323,700,00323,70CZKpokladna příruční

0,00o-1792/11 323,700,00323,70CZKpokladna příruční

0,00o-1795/11 449,930,00449,93CZKkonvice Sencor

0,00o-1796/11 449,930,00449,93CZKkonvice Sencor

0,00o-1797/11 449,930,00449,93CZKkonvice Sencor

0,00o-1810/11 404,850,00404,85CZKsvítilna s nabíječkou

0,00o-1811/11 404,850,00404,85CZKsvítilna s nabíječkou

0,00o-1812/11 404,850,00404,85CZKsvítilna s nabíječkou

0,00o-1813/11 404,850,00404,85CZKsvítilna s nabíječkou

0,00o-1814/11 404,850,00404,85CZKsvítilna s nabíječkou

0,00o-1815/11 404,850,00404,85CZKsvítilna s nabíječkou
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VYŘAZENÍ MAJETKŮ ZA OBDOBÍ 01/2020-10/2020
 Sestava: 010 - Vyřazení za období (částky vyřazení, zv.cena, zůst.cena)

ID měny: CZK, Za období: od 202001 do 202010

TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno-střed, CZ

Zůstatková cenaZvýšená cenaČástka vyřazení

bez operace vyřazenív zůstatkové ceněve zvýšené ceněInventární číslo Název

Částečné vyřazení

Strana 9 / 10
Přehledová sestava byla vytvořena v informačním systému KARAT

Vytiskl/a Lánská Helena 21.01.2021 10:15:14

Typ evidence: Počet: 360Účetní

0,000,0055 438,513 095 332,65CZK   Různá období

Skupina majetku: Počet: 8392_OEBEZHODN  92  Drobný hmotný majetek bez hodnoty - operativní evidence

0,0057 196,740,0057 196,74CZK

0,00o-1820/11 982,810,00982,81CZKradiátor olejový R-2

0,00o-1822/11 576,160,00576,16CZKžidle barová L704/303

0,00o-1823/11 576,160,00576,16CZKžidle barová L704/303

0,00o-1832/11 874,610,00874,61CZKbrašna Van.UP-Rise 15

0,00o-1841/11 0,110,000,11CZKtrouba mikrovlnná Gallet

0,00o-1851/11 550,920,00550,92CZKlaminátor Peach Home A4

0,00o-1852/11 550,920,00550,92CZKlaminátor Peach Home A4

0,00o-1853/11 604,110,00604,11CZKprint server TP- links

0,00o-1854/11 279,510,00279,51CZKUSB HUB 2,0

0,00o-1855/11 746,580,00746,58CZKskartovačka Fellowes H-1C

0,00o-1859/11 621,060,00621,06CZKvesta prošívaná JN 1004 panská

0,00o-1860/11 621,060,00621,06CZKvesta prošívaná JN1005 dámská

0,00o-1861/11 621,060,00621,06CZKvesta prošívaná JN1005 dámská

0,00o-1862/11 621,060,00621,06CZKvesta prošívaná JN1005 dámská

0,00o-1863/11 621,060,00621,06CZKvesta prošívaná JN1005 dámská

0,00o-1864/11 621,060,00621,06CZKvesta prošívaná JN1005 dámská

0,00o-1865/11 621,120,00621,12CZKvesta prošívaná JN1005 dámská

0,00o-1998/13 600,000,00600,00CZKhalenka

0,00o-2000/13 385,870,00385,87CZKlampa Office 3C

0,00o-2003/13 317,500,00317,50CZKkonvice varná

0,00o-2018/13 930,170,00930,17CZKpanel 16 port

0,00o-2019/13 957,700,00957,70CZKpanel síť zás. 230V

0,00o-2020/13 324,730,00324,73CZKpanel vyvazovací

0,00o-2038/13 840,000,00840,00CZKhalenka,dobový kostým

0,00o-2047/13 792,570,00792,57CZKpodložka pod nohy

0,00o-2077 1,000,001,00CZKlampa stolní

0,00o-230 1,000,001,00CZKobraz - Moře

0,00o-251/01 479,500,00479,50CZKrepro k PC BOEDER

0,00o-571/02 452,000,00452,00CZKvodováha AL VN 100

0,00o-716/05 1 890,000,001 890,00CZKUSB Flash disk 512 MB  2.0

0,00o-7710 1,000,001,00CZKřezačka foto

0,00o-95/98 399,000,00399,00CZKtabule korková

0,00o-957/07 988,690,00988,69CZKpc DVD-RW ND-4550/70/5170

0,00o-959/07 1 040,720,001 040,72CZKadaptér AC

0,00o-bez č.46 1,000,001,00CZKzrcadlo

0,00o/p-13083 2 890,000,002 890,00CZKvrtačka příklepová

0,00o/p-13085 2 245,000,002 245,00CZKbruska stolní

0,00o/p-13441 2 266,000,002 266,00CZKkontejner kon. BYRO

0,00o/p-13471 1 288,000,001 288,00CZKlampa el. stolní černá

0,00o/p-13474 1 288,000,001 288,00CZKlampa el. stolní černá
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VYŘAZENÍ MAJETKŮ ZA OBDOBÍ 01/2020-10/2020
 Sestava: 010 - Vyřazení za období (částky vyřazení, zv.cena, zůst.cena)

ID měny: CZK, Za období: od 202001 do 202010

TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno-střed, CZ

Zůstatková cenaZvýšená cenaČástka vyřazení

bez operace vyřazenív zůstatkové ceněve zvýšené ceněInventární číslo Název

Částečné vyřazení

Strana 10 / 10
Přehledová sestava byla vytvořena v informačním systému KARAT

Vytiskl/a Lánská Helena 21.01.2021 10:15:14

Typ evidence: Počet: 360Účetní

0,000,0055 438,513 095 332,65CZK   Různá období

Skupina majetku: Počet: 8392_OEBEZHODN  92  Drobný hmotný majetek bez hodnoty - operativní evidence

0,0057 196,740,0057 196,74CZK

0,00o/p-13779 1 057,410,001 057,41CZKventilátor TESCOMA

0,00o/p-14046 1 245,940,001 245,94CZKkonvice varná TEFAL modrá

0,00o/p-545 1 450,000,001 450,00CZKskříň dělená

0,00o/p-566 690,000,00690,00CZKskříňka dřev.zasklená

0,00o/p-612 800,000,00800,00CZKobraz - Geneze olej 9x19 cm

0,00o/p-623 2 260,000,002 260,00CZKstůl psací oboustranný

0,00o/p-6931 1 150,000,001 150,00CZKkřeslo kožené černé

0,00o/p-6933 1 150,000,001 150,00CZKkřeslo kožené černé

0,00o/p-6934 1 150,000,001 150,00CZKkřeslo kožené černé

0,00o/p-6935 1 150,000,001 150,00CZKkřeslo kožené černé

0,00o/p-8745 485,000,00485,00CZKkřeslo černé kožené - Mart.vyř.

0,00o/p-8799 1 945,000,001 945,00CZKskříňka kuchyňská

0,00o/p-8800 750,000,00750,00CZKskříňka kuchyňská

0,00o/p-8803 460,000,00460,00CZKskříňka kuchyňská

Skupina majetku: Počet: 1029_ODHM  029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

0,0047 077,470,0047 077,47CZK

0,00z-2163 47 077,470,0047 077,47CZKpokl.notebook+tiskárna+monitor

Použitý filtr:
Období majetku: Měsíc od = 202001 Měsíc do = 202010  /  Typ evidence: Účetní  /  Storno karty: Nestornované  /  Stav pohybů: Potvrzené pohyby  /  Storno
pohybů: Nestornované  /  Promítnout vyřazení majetku do zůstatků sestavy: Ne  /  Druh prvotního pohybu: Vyřazení majetku  /  Uživatel má právo čtení tabulky
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VYŘAZENÍ MAJETKŮ ZA OBDOBÍ 01/2020-10/2020
 Sestava: 020 - Sumář vyřazení (obecný za všechny skupiny)

ID měny: CZK, Za období: od 202001 do 202010

TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno-střed, CZ

Částka vyřazení

Skupina majetku v zůstatkové ceněve zvýšené ceně

Částečné vyřazení

Strana 1 / 1
Přehledová sestava byla vytvořena v informačním systému KARAT

Vytiskl/a Lánská Helena 21.01.2021 10:14:12

Celkem za sestavu: Počet: 360

55 438,513 095 332,65CZK

Typ evidence: Počet: 360Účetní

55 438,513 095 332,65CZK

0,00136 726,00CZK021_STAVBY  021 Budovy, haly a stavby

55 438,51835 957,39CZK022_MOVITE  022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

0,001 904 902,57CZK028_DDHM  028 Dlouhodobý drobný hmotný majetek

0,00113 472,48CZK018_DDNM  018 Dlouhodobý drobný nehmotný majetek

0,0057 196,74CZK92_OEBEZHODN  92  Drobný hmotný majetek bez hodnoty - operativní evidence

0,0047 077,47CZK029_ODHM  029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Použitý filtr:
Období majetku: Měsíc od = 202001 Měsíc do = 202010  /  Typ evidence: Účetní  /  Storno karty: Nestornované  /  Stav pohybů: Potvrzené pohyby  /  Storno
pohybů: Nestornované  /  Promítnout vyřazení majetku do zůstatků sestavy: Ne  /  Druh prvotního pohybu: Vyřazení majetku  /  Uživatel má právo čtení tabulky
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VYŘAZENÍ MAJETKŮ ZA OBDOBÍ 11/2020-12/2020
 Sestava: 010 - Vyřazení za období (částky vyřazení, zv.cena, zůst.cena)

ID měny: CZK, Za období: od 202011 do 202012

TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno-střed, CZ

Zůstatková cenaZvýšená cenaČástka vyřazení

bez operace vyřazenív zůstatkové ceněve zvýšené ceněInventární číslo Název

Strana 1 / 1
Přehledová sestava byla vytvořena v informačním systému KARAT

Vytiskl/a Lánská Helena 21.01.2021 10:16:32

Celkem za sestavu: Počet: 1

0,003 564,620,003 564,62CZK

Typ evidence: Počet: 1Účetní

0,003 564,620,003 564,62CZK

Skupina majetku: Počet: 1028_DDHM  028 Dlouhodobý drobný hmotný majetek

0,003 564,620,003 564,62CZK

0,00028-0000850 3 564,620,003 564,62CZKTrenažér veslovací , inSPORTline Power Master X

Použitý filtr:
Období majetku: Měsíc od = 202011 Měsíc do = 202012  /  Typ evidence: Účetní  /  Storno karty: Nestornované  /  Stav pohybů: Potvrzené pohyby  /  Storno pohybů:
Nestornované  /  Promítnout vyřazení majetku do zůstatků sestavy: Ne  /  Druh prvotního pohybu: Vyřazení majetku  /  Uživatel má právo čtení tabulky
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PŘÍLOHOVÁ 
ČÁST

17
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* Plnění finančního plánu příspěvkové organizace k 31. 12. 2020
* Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2020
* Návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020
* Výkazy k 31. 12. 2020 (rozvaha, výsledovka, přílohy k výkazům):
* Komentář k výkazům
* Prohlášení k účetní závěrce
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