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Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
k Vaší žádosti ze dne 10. 2. 2017 o poskytnutí informace dle InfZ Vám zasílám
požadované informace ve struktuře dle Vaší žádosti.
1. Kolik kraj stojí návštěvy prezidenta – konkrétně kolik bylo vydáno při jednotlivých
návštěvách na ubytování? Občerstvení? Rozepište, prosím, jednotlivé návštěvy.
ROK 2014
V roce 2014 v rámci návštěvy prezidenta ČR v Olomouckém kraji byly hrazeny celkové
náklady ve výši 245 496,00 Kč. Za ubytování bylo uhrazeno celkem 15 300,00 Kč.
Náklady za občerstvení činily celkem 183 201,00 Kč.
ROK 2015
V roce 2015 v rámci návštěvy prezidenta ČR v Olomouckém kraji byly hrazeny celkové
náklady ve výši 423 776,00 Kč. Za ubytování bylo celkem uhrazeno 77 079,00 Kč.
Náklady za občerstvení činily celkem 234 603,00 Kč.
ROK 2016
V roce 2016 v rámci návštěvy prezidenta ČR v Olomouckém kraji byly hrazeny celkové
náklady ve výši 464 131,00 Kč. Za ubytování bylo uhrazeno celkem 101 627,00 Kč.
Náklady za občerstvení činily celkem 256 449,00 Kč.

2. Z jakých zdrojů kraj tyto návštěvy hradí?
Ze schváleného rozpočtu Olomouckého kraje pro příslušný rok, z ORJ-18 odbor tajemníka
hejtmana.
3. Uveďte, prosím, v jakých hotelech prezident přespával a na základě čeho byly
tyto hotely vybrány? Jaká cena za noc byla hrazena?
ROK 2014
Prezident republiky byl se svým doprovodem ubytován v CPI Hotels, a. s.
na základě požadavku kanceláře prezidenta republiky.

(Clarion)

Cena za noc: 1 700,00 Kč pro doprovod (v rámci propagace hotelu byl prezidentský pár
ubytován zdarma).
ROK 2015
Prezident republiky byl se svým doprovodem ubytován jednu noc v HOTELPARK
STADION a. s. (NH Hotel).
(2 pokoje/1 noc/á 2 737,00Kč a 9 pokojů/1 noc/á 1 916,00Kč)
Další ubytování – 2 noci bylo v Priessnitzových léčebných lázních a. s.
(4 pokoje/ 2 noci/á 4 089,60Kč, 2 pokoje/2 noci/1 274,40Kč, 1 apartmán/2 noci
á 5 905,80Kč, 1 apartmán/2 noci/á 3 340,80Kč, 10 pokojů/2 noci/ á 2 548,80Kč, – ceny
za ubytování byly poskytnuty se slevou)
Ubytování bylo na základě požadavku kanceláře prezidenta republiky (NH Hotel)
a v Jeseníku vzhledem k počtu ubytovaných byla jediná varianta ubytovat všechny
přítomné v Priessnitzových léčebných lázních.
ROK 2016
Prezident republiky byl se svým doprovodem ubytován v HOTELPARK STADION a. s.
(NH Hotel) na základě požadavku kanceláře prezidenta republiky.
Cena za ubytování: 2 x apartmán/3 noci /á 4 058,00Kč, 7 pokojů /3 noci /á 3 327,00Kč,
1 pokoj /2 noci /á 3 706,00Kč).
4. Platí se za hotely běžné ceny nebo má kraj slevu?
ROK 2014
CPI Hotels, a. s. (Clarion)
V rámci propagace hotelu byl prezidentský pár ubytován zdarma.
ROK 2015
Priessnitzovy léčebné lázně a. s.
(ceny za ubytování byly poskytnuty se slevou jako celek - při fakturaci byly ceny vyčísleny
přesně, sleva činila v součtu celkem 6 701,00Kč).

ROK 2016
V rámci ubytování nebyla kraji poskytnuta žádná sleva.
5. Jak početnou prezidentskou delegaci kraj při jednotlivých návštěvách hostil?
Olomoucký kraj hostí tradičně pana prezidenta a paní Zemanovou (v případě účasti
na návštěvě).
Celkový počet osob delegace (vč. ochranky a doprovodu) čítá pravidelně cca 50-60 osob.
Občerstvení pro prezidentský pár, členy doprovodu a ochranky bylo hrazeno Olomouckým
krajem.
Ubytování doprovodu prezidenta a první dámy bylo hrazeno z rozpočtu Olomouckého
kraje.
Ubytování členů ochranky bylo hrazeno kanceláří prezidenta republiky.

S pozdravem

Ing. Luděk Niče, v. r.

