
PET|cE ZAMĚSTNANcÚ Ú ŘADU

HOSPODARSKE KOMORY

REPUBLIKY
V fu'e dne 16. čeruen.e 2012

Mý' niže podtpsniámě*n3n. Úřad! HK ČR, pováiujÉné 2 svoU povinon vyjádiit se

|Ób" do^'oA' .4 áÓ' o-ldP a r/ io p"'d

%Íá Kuieb kkFme Vymzumá zrehr pono]e a projgvú př kÓĎb[U 3Úřádgm B( ČR' pová'uie

pŽn pÍezid€nl bjémnikJ Úřádu H( e
jmém]€ho ňožný.h nánup.i rylo ťnáň rcbýo známo 

'É 
by

suřá$ý bFmn]kjálko| po.hYb Ipř Vý|on! wé iuďre řii í.Wkonáva doíateiiě dÓbře' Rovnéž

nám neni z.ámo' ie by pan pre]deít sdĚLir 5vá ýýlky Vúč

piedíavgnívu HKčR' ktéréjeido Íunke]mcidvá o

Výie uÉdenÉi€ o tovite přetýapiVÉ ýg spqeniý skutetíoíí te pigd pii.hodeň bjemn h
ns Radb P.'oub se Úi:d H( čR po(ýla ý nainým prob|émy {zg]méíá lápoíné hospodďske

výsjedky, předmeÉÓvaný po.é! nňÉsbóí.ů' rerDmsěn.e nékerý.h ěmĚsíán.ů, n€€íbklivni

oŇourc ng ně|trých ,ák.dni.h sfužPb, neja!né fakÚe. kóí.e áře prcrrd.da ápÓd ) á by to

plávÉ bieňĎil hB. Radé| fužoú' rlérý do|áŽal Úhd HK čR,před.
Ťzjemiilu !nB, Radku Pažouio! se p

"r"n 
*r p".*l o.o.".v' -it . aohodnoú ekoíom.kyvýíÓíA prcjektya.é rové z Úřadu HKčR

qbudovÍ zdÉVě ÍUiEuji.i en' i!

By| to pÍávé bjemnik Úřadu H( čR ng Ř.d€k pa}oú, ]ehož odvoáni p

(u:e předsiLá, krérý si n* ,kral ýým brelinlm a ldským

m.n.'e6rého řheílá ňnoisNim piiÉžnoíi' rteÍé pro HK čR zisk M ňo jiné jde např o rc]ell
.pe.]al,oýa^ých velathú a VýnJv' ieír V H( ČR něl.Vi, Ó9bné dohliii

př]pÉVený.h Ve]éthú' o úspélnoí tohoto píorgltu wpÓvldal,é]ňém jeho výs gdkya w|midob|á

m]v rám.j(é Á čR'

]en Ž obdobi2o10 ,o11Íě|'N!la H( ČR 1B ahrmii^khVelerhir pro 1614 úč.íi]|ů

len sé 1Ň vs|éÍhy.1400 Úťaínlky přčemi výledky na korci

$hoWl dloj|ásobnýth hodno! ]d€ o dobrýpřii.d, Dkfunguje

.eý Úřád H(.R Píol.kl svv je od Ék! 2o1o vš.misvay ! šo. a@n .R Vdmipodporrván a jeho

podvĚdoňiv rám.icerÉ čRd ky Ht čRná e!Ó!pá

Pán bj€miir Úřadu H(ČR nB R.dÉk Páioú;rtvně pú50b Lpi]n;Vitávé

kdg l nel,y!!im] pi.dý'V ELi (omtse úJpě!něvyjedn.Idá ši ňoinoJti čerpáni proíled|! zíondů ÉL]

ČrsrÉ



V'hédem r fi.e uvedenÉmI j. pýo iál Íe á nepo.hopile ný přhi!p pÍežldeitá H( ČR pan3

PéÍa (Uielá ko5ÓbĚ Giemiiki Úřád! FK.R q Radk.paioúá po.hop kLnou j9 vió| iaš. obďa,

:e oddÓdém Bjemnb hg, fudk3 d.horiho íavu llerý by

N( cni Im iHÓŤodáiski komoryiako bkové

vsw4ďl svýše W.dÚým ]e d e n.š?hr i'Ólu potřebná n: lomlo mÉti uV.ý i(o, že

isňé dolhodobi ňépokojeni !m ]ák pái pÓ{Jpljé pii V/(on! fulk.P
pre?dgdá H( čR á d3ii.i louviíjiti.h řňrcíeh' ! b mitn E [t
vnsu I HKČRFNo ttoÝÉ á]tjiretraťÍe t€Ťk

PIe,idenl !K e[ Dm fuÍ Klie n9zř'd|. (dY jédíá ýfu4.ru Ý lá|o|em

HK.R. ].]imjda šin]

PÍo do|oženivy.é !Édéiého ie nJj

niu]g F.!iío. ňU dáoo! ! r5 odn 2lákona o H(.R' |ted
, |lohliži ro ánn6ť úio|lu,,, ý Íaap

uíáíÓVÉn 5 17 odn 1á 4 zi}onó Ó H(.R lotij' ž€,yybnhiň Úqdňen kanory E !fod

kÓno|,| ó že ,,úio!l kanÓíý i |Ji o za jehr .iraÍ p,žedlaý?fuýu kano|y adpavi|ló |ajennik

kéíý)E ýúurkei konory" 4 prezdent |(.e p'i fut (!jeld.L hod

.ňooí Úi:dÚ H( Čn, @j sÝboU n.se mn.jltviiegÍiýni.h Ďp?kiú a le]

. iako plézded |k čR sé pá. ýDvjnlsýý.h coMi.h
pádk!ďii.h zímů, kd€ prÓt!io řinnonq!ivá iá!, ňménn!nc L]ia

sa např ]edíá d sétkáni, ttr VybiÍá. účPem Íoaoje lehipori
podpoly ďobrcho]ň.m H( ČR sp.dá tň ioigán 2c resmtr ných súĚži ,Čeýý Fřon'?
'lavřry, kcd Komo( Éjmlm o 6též!j. ipiipÍdv! .rÍn]o

pr1Hk cí]' iřmÉiÉ Jři!iizápomý
ďek Návi.]? dÓ Ó.g:inÍe Dpoje i lrÉhÓ ieíy], néD

. Úřid H(čR nuse VYpo!.d.t iiar smuvnÉ i.podÓiéiináh sé!
llterá ročiĚ *jE Úř.d tďá iad9,enýd] 11mi ont] Kč'

piriemž Fslýdá a ob]PktLné@ ň
. ii{o svýi reryb Éýýň ai W i. dDbr'Á iYá'.ý' a 10 iejgn

l h €disló olÓbĎiho. ids|ého, ďé

. ýýmjednánimpié|laiujehÍa
mily lvykno!lna ňoi.iteefonlty, VU gá.jtxi€dnoíÉiié ly|á|i' UÍážtya poniiovani,

. opároúnĚ f Fojgvu]e iďoncpčnĚ a neiomislgitíĚ' kdý je i
m Ž iĚro, .o jž dřic od.o!lr$ '

př&áE zz misMá mL Úřal]u ,ůnáB]i n. níolmován Djgh!:klv:á.h,nÍÉpřnáiia9di:
. .JnD oeiihámÓ'.o déá á b!
ii H( .R 

^J 
vÝm;.iý.h *lkáíhh, |tgé s jeho ú.án

. Úi.d H(čRÍp n€úňé.nÉ dolhýmii€b.in .]obám ro eldos5ň
Bn :iÉmniko! :n i |om! z manŽg

JátnÚúmF p.r utéžloqsýěl o!3



pÓíddá spoPhivoí. }cňÚnikálVnoý' ob]e|!Vniá koreNtnipiíup' .iáapoň přistup

nekonf|ktn' ncdoláže o.en]t doblé vF Pdky amĚsbií.ú a AoŽtýně je pWzbúit kdá|ši

pá. '.D' p'á. sipřisvojlje a t'ýdáV; ě v *hi jáio např zminěnýprojeksW;
př ÉnlpÓVánl Hospodář.ké romory.ské replb Ny ren vújřh oiřh ielm d0bÍyn

íep€renlaítéň'ieboťčaío!ylt!pUiesn.pnpÉvÉíyň
púsobiamÍeÁ|y a be,,ná oíivÉ. Vújsolrrcmý éfu !ia

pan pÍe'idail PeÚ KUžg|čslo neidři respln thýiji : mreai,N*?n
piivádé]i nmóíí.rce Úi!du HK.R do Íápný.h sfue', tdyi íóp' tier 5řaĎÝ poi'd!i je]th

bezcůvodnéaneroŽÚmnÉvy!ij í[h!ood!o;i]$'ar.ihobj€mnka!i
Pa!oÚft' jehož dobré Výs|edky Fou íá pnn poh ed pakíé á lehoi ň5 uh

Vsouvsoí svýi. lvÉdeným * limtoobr&iňÉ ná přednaveElvo N( Č3aVyzýVám€lei'

éfu céÝa {Úž.J ni odvoánilaj.m
o rÓ,voF Úiadu N( ČR, k€ kerému ňá pod wdÚ]ňÉjemik3
. ]lňÉ piesvÉdten]c tom, žÉ jeho seIR' ve íUnki]e]ed]íý'n

spráVným Ío,jodnUtim, nťbol pod ]€ho ved.iim Uř:d H( cR fuiguje Žpúsobeír, N!..ým fui8o€'
má' rédy pod|.5véhÓ Žáionného poljn]ru pÍospérh! podlir*e ú .álÓ
|K.R, ábyqd.Lo pána pre,deíú P4a (U:ea á pBía$]emni|a ht
dohodY otoň,FkbgzvŽ.jemiý.h ÍÓzporůáirstii áby Úiad H(.R nJdó|e řádné funeov. G*,ábY

Výše lvedeng doÚhodobi ehi!ániprc:deúa H( ČR Vso!..sné dob

Hospodářske |oÍory Če+e

přistUNF l řjPmni*Ni hg R;dNu fu'oúN]j3|o kfákďy od

Ío''odnúipř?dsúVeníVa' kteÍéjédjnáje oígámm ltomu pod|é ?ákona o H( čR DpÍáýnéným ]e

vkP nei:řejmé' že Úezdent hK.R pán PPt Kuie Úlifuje o roproje ovádnúifunke újěňnka

Úřadu HK.R a ie tiňio úť.|em si6úpUré if!nlo piedsě@ĎÚá, ]e]rož výuiíÓÚ ro,hodová.'

.mÉín!rci Úiadu rr( .R' limlo tyFdi!jéné pĎdpolÚ nejen řádiě

]m.iováíéňÚ taremnkov Úiádu |( čR, ry RJdN! póžodovi,3 e E]mén3 piéd$wBNU' resp

jÉho Výfu.né pravomoc ,hodiort tnnon Úiadu B( cR . ]eho lákÓíné pravomo. jfrÉnolat 3

odvoávdcjemniláÚiadUB(.t Pre,dentH(.Rp:nPetKUže totop

k !řejmé, žl prczideít H(.R pai PeÍ KUže!piedpo|ádá svůrvý uiný v

á|Pmnikem Úiádu HK.F, l čehož

pomproíe ovkdnúivý|onný.h ocanú H( cR Í'ň by jž i. nAlío vťéíé re; volnem|

prcniDváni]eho osobnicb poIt ďý.h . podí{del+ý.h amě.l], |e lterýň dothjziťisteč'ťj ž íýn

Timlo qjádi!reme ýg piesvédÉei, ie pái pÍaidmt P€t (u'el5ýým ,pi]sobem jédoani

itk!olK.R,áe'poiiozu]e]e]idobré]n!no.]eji:i]ňy'oÓéŽ
vtrhn spo l.ně s U]gme Páí píE divéfuFko áúor b ledeni



ém qmďený.h pnVom'. v,řh!ji.
lK.R a bjéň^iká Uřad! H( cR

NJv. É dúVodné piÉdpoklidď, lé

.A ÍÓ,pc.ova ňovÉ pío]eky vhodiďě
předíáÝeiíVá Vědi' nebol * tě.hlo k].ový.h ]Ednán' úiJii ryro prcfk'y mai' bÝt Šp!íény v

Íore D13' By y IÓ,pnmVáný w|ň aÍáltv|i ahÓn řii kontntty' rtÚÉ ]sou reá|0o! piik' (oíi

-k;tk plo č]ensro! 7ák adn!

]€ pó|á.b|nou ,ás gho! bjemnika nB R?db Pažoub,;. PrÓjek sV

tu NsK s 1.híániy přm]mei:im

aměsnavďeliV.R,'ěipřed|omp|]brem !eviah,kMšMŤ
nPboťto řsáb o do ieho v čhi.h ob.h0dn].h Víahú s ÍÍňo!

bjémnir ing Rádel výbéroú iteni B
dod?v3EÉ Úřadu.,abíán dodď& nNý.|rNebďý.b íráneko

Úř.d by bý| polkoz.i ÉE. ]ejim zjené

My,nižepodep.an]]amÉsbid. ÚřádUHo5c.dáiské|omorY.glréÍ.pub|jky'3epřpojujPme

kteio P.ti.iná,áladé iašlpráVé a á ba ýĚdoňj bjÉmniká

ÚiádU HK.R, á plÓíiedn dýim léto pgtc vyFdi!jéňe svúipono]kYý.e Nédéným sl'úgči6kň
ó ňiozi zn;s isou připnvenipDíYl^out osobni sďé eii Npdsýrí skdeňÚl pieďbwNN!'


