
 

 

 

Tisková zpráva k trestnímu oznámení Ministerstva vnitra na 

společnost ha-vel internet s. r. o. 

 

17/4/2015 - Ostrava 

Dne 16. 4. 2015 byla společnost ha-vel internet s. r. o. informována sdělovacími 

prostředky, že na ni bylo podáno trestní oznámení Ministerstvem vnitra ČR pro 

údajné podezření z trestného činu podvodu. 

Po nastudování všech v současnosti dostupných materiálů včetně oficiální tiskové 

zprávy na webových stránkách Ministerstva vnitra vydává společnost ha-vel internet 

s. r. o. následující prohlášení: 

Společnost ha-vel internet s. r. o. a jednatel Ing. Pavel Halfar se bude všemi 

dostupnými právními prostředky bránit proti tvrzením Ministerstva vnitra ČR (MV), 

která neodpovídají skutečnosti. Všechny služby jsou poskytovány řádně a v souladu 

se Zadávací dokumentací a podepsanou smlouvou včetně všech kvalitativních 

parametrů služeb. Naopak je to Centrální Zadavatel (MV), který opakovaně porušil v 

průběhu výběrového řízení zákony a to zejména zákon o veřejných zakázkách (ZVZ). 

Je s podivem, že MV zmiňuje vyplněné poptávkové listy ač bylo rozhodnutím Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-S660, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 

687, 688, 689, 690, 691, 692/2014/VZ-24261/2014/532/KSt jednoznačně 

deklarováno, že požadavek MV na vyplnění těchto poptávkových listů byl v rozporu 

se ZVZ (pro korektnost společnost ha-vel internet s. r. o. uvádí že proti citovanému 

rozhodnutí podal Centrální Zadavatel - MV rozklad). Společnost ha-vel internet s. r. 

o., opakovaně a konzistentně deklarovala, že technologii vybere na základě 

implementační schůzky, a že použije technologie plně v souladu se Zadávací 

dokumentací a s katalogovými listy platnými v rámci předmětných veřejných zakázek. 

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností společnost ha-vel internet s. r. o. doložila pro 

všechny technologie soudní znalecký posudek potvrzující splnění všech kvalitativních 

parametrů definovaných katalogovými listy a všechny služby poskytuje vysoce nad 

rámec smluvního SLA, což nebylo nikdy Centrálním zadavatelem rozporováno. Toto 

vše je společnost ha-vel internet s. r. o. připravena doložit orgánům činným v 

trestním řízení. 

Je zarážející, že výsledky namátkové kontroly poskytovaných služeb provedené MV 

nebyly prvotně projednány transparentně se společností ha-vel internet s. r. o. a na 

místo toho byly tyto výsledky kontroly rovnou prezentovány v médiích a dokonce 

řešeny podáním trestního oznámení. Tento postup MV svědčí spíše o snaze 

skandalizovat či diskreditovat společnost ha-vel internet s. r. o., než-li hledat 

společné řešení. Společnost ha-vel internet s. r. o. tímto opakuje, že všechny služby 



 

 

jsou dodávány plně v souladu se Zadávací dokumentací a podepsanými smlouvami. 

Společnost ha-vel internet zvažuje všechny právní kroky způsobené tímto 

bezprecedentním postupem Ministerstva vnitra. 

Společnost ha-vel internet s. r. o. je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů 

telekomunikačních služeb do státní správy. Mezi její zákazníky patří Ministerstvo 

financí, Ministerstvo vnitra, Úřad Vlády, Ministerstvo zdravotnictví, Státní tiskárna 

cenin, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Policie ČR a mnoho dalších. 
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