Vážená paní

V Praze dne 19. listopadu 2021
č. j. SPH 1574/2021

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážená paní

dne 14. listopadu 2021 obdržela Správa Pražského hradu (dále také jen SPH) Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Žádala jste o poskytnutí informací týkající se
rekreačních pobytů a dalších služeb využívaných zaměstnanci SPH a jejich rodinnými
příslušníky u VOLAREZY (Vojenská lázeňská a rekreační zařízení).
K Vaší žádosti poskytujeme následující informace:

VOLAREZA (Vojenská lázeňská a rekreační zařízení; dále jen VLRZ) poskytuje
zaměstnancům Správy Pražského hradu a jejich rodinným příslušníkům, popř. osobám
doprovázejícím zaměstnance služby v zařízení VLRZ na základě smlouvy uzavřené mezi
VLRZ a SPH dne 5. 12. 2017 pod č.j. SPH 2988/2017. Tato smlouva je zveřejněna v registru
smluv; odkaz na ni Vám přikládáme níže:
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4011836?backlink=g2z2c
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Na základě výše specifikované smlouvy jsou ceny za služby stanoveny pro každou
službu v cenících, které tvořily přílohu uvedené smlouvy. V případě změny cen je VLRZ
povinna tuto změnu písemně oznámit SPH a zaslat jí platný (nový) ceník. Ceny nezahrnují
místní poplatky stanovené místním úřadem.
SPH v souvislosti s rekreacemi zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků (či osob
doprovázejících zaměstnance) nevznikají naprosto žádné náklady; každý zaměstnanec si
veškeré náklady spojené s vybranou rekreací hradí ve 100% výši (SPH sice uhradí fakturu
vystavenou VLRZ za poskytnuté služby, avšak zaměstnanec zaplatí zaměstnavateli, tj. Správě
Pražského hradu, fakturovanou částku v plné výši). SPH tedy za své zaměstnance, jejich
rodinné příslušníky či další osoby rekreační pobyty nehradí.
Nárok na využití rekreačního pobytu dle smlouvy č.j. SPH 2988/2017 má každý
zaměstnanec SPH, přičemž služby VLRZ může využít opakované, limit není ze strany SPH
vůči zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům (či dalším osobám) stanoven.
Za rok 2019 SPH eviduje 20 žádostí o rekreaci (zahrnuty jsou i opakované žádosti o
rekreaci), za rok 2020 eviduje 10 žádostí o rekreaci (zahrnuty jsou i opakované žádosti o
rekreaci) a za rok 2021 eviduje 3 žádosti o rekreaci.

S pozdravem

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
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