
Společnost ha-vel internet s.r.o. v souvislosti s připravovaným návrhem zákona o ochraně oznamovatelů a 
v souladu s požadavky stanovenými směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 
2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí vnitřní oznamovací systém („VOS“).  

Společnost ha-vel internet s.r.o. vnímá VOS, jako interní etickou linku, jež představuje významný krok 
směrem k dalšímu posílení společenské odpovědnosti firmy, budování otevřené firemní kultury a 
transparentních vztahů se zaměstnanci a smluvními partnery. Prostřednictvím VOS lze za níže uvedených 
podmínek oznámit možné protiprávní jednání, o němž se oznamovatel dozvěděl, a to za zachování principu 
absolutní důvěrnosti a ochrany totožnosti oznamující osoby. Každé podané oznámení přitom bude náležitě 
prošetřeno a v návaznosti na výstup šetření společnost přijme odpovídající opatření k nápravě. 

 Princip podání oznámení: 

1) KDO: Každá fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o 
možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo porušuje právní 
předpisy či předpisy EU (zejm. oblasti daně z příjmu, legalizace výnosů z trestné činnosti, 
ochrana spotřebitele, zadávání veřejných zakázek apod.) 

 - např. zaměstnanec společnosti, OSVČ, člen orgánu společnosti, smluvní partner apod. 

2) CO: Možné protiprávní jednání které má znaky trestného činu nebo porušuje právní předpisy či 
předpisy EU v určených oblastech (zejm. oblasti daně z příjmu, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, ochrana spotřebitele, zadávání veřejných zakázek apod.) 

 - vědomost o možném protiprávním jednání nesmí být založena na záměrně nepravdivých 
údajích, ale na důvodném podezření 

 - např. společnost, pro kterou pracuji krátí daň, poskytla úplatek v souvislosti s veřejnou 
zakázkou apod. 

3) JAK: 1. Písmeně v listinné podobě poštou na adresu KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář, O. 
Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek, v obálce nadepsané „OZNÁMENÍ – NEOTEVÍRAT“, 
a to kdykoliv. 

 2. Písmeně ve formátu elektronické (e-mailové) zprávy na elektronickou adresu 
oznameni@kubicapartners.cz. 

 3. Ústně formou zvukové nahrávky, případně přesného přepisu sdělení na telefonním čísle 
775 585 314. 

 4. Osobně příslušné osobě po předchozí dohodě na telefonním čísle 775 585 314. 
 5. Prostřednictvím externího oznamovacího systému ministerstva dostupného pod 

odkazem https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/, telefonicky na 221 997 840, 
e-mailem na oznamovatel@msp.justice.cz, a to kdykoliv. 

 
4) PŘÍSLUŠNÁ OSOBA:  Nikol Slowiková, zaměstnanec pověřené třetí osoby KubicaPartners s.r.o., Advokátní 

kancelář, sídlem O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek, která byla pověřena 
vedením VOS, a která je odpovědná za přijímání oznámení a nakládání s nimi 
 tel: 775 585 314, e-mail: oznameni@kubicapartners.cz 

 

 

 

 


