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NAŠE Č. J.: MMB/0273282/2022 Krajská správa ČSÚ v Liberci 
Nám. Dr. E. Beneše 585/26 
460 01 Liberec 1 

 
 
IČO: 00025593 
 

SPIS. ZN.:  
  
VYŘIZUJE:  

TELEFON:  

E-MAIL:  

    
DATUM: 10. 05. 2022  

POČET LISTŮ: 01   

  

  

OBJEDNÁVKA: Statistiky návštěvnosti HUZ podle země původu pro okres Brno – město za rok 2021 a 

1/4 2022 
 

Objednáváme u vás zpracování tabulky se statistikou návštěvnosti HUZ za rok 2021 s počtem hostů a 

přenocování celkem, údaje za rezidenty a nerezidenty a ty dále rozdělené dle státní příslušnosti. Dále 

objednáváme tabulku se statistikou návštěvnosti HUZ s počtem hostů a přenocování celkem po jednotlivých 

měsících, údaje za rezidenty a nerezidenty (top 10 zemí) za první čtvrtletí 2022. Vše pro okres Brno – město. 

 
MAXIMÁLNÍ CENA:  600 Kč 

Není plátce DPH 

 

TERMÍN DODÁNÍ:  do 16. 05. 2022 

 

MÍSTO DODÁNÍ:  Brno 

ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury). V případě nedodržení výše 

uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v této objednávce 

může být faktura vrácena. 

UPOZORNĚNÍ: Statutární město Brno požaduje doručení faktury včetně příloh primárně do datové 

schránky (ID: a7kbrrn). Nemá-li smluvní strana datovou schránku, zašle fakturu na 

e-mail: KMCR-FAKTURY@brno.cz. Obojí platí v případě, že ekonomický systém 

smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, 

např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF. Pokud nelze takto postupovat, 

smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na adresu: Statutární město Brno, 

Kancelář marketingu a cestovního ruchu, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno. 
 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Bc. Jakub Geisler 

vedoucí Kanceláře marketingu a cestovního ruchu 

 

 
FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 
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