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Telekomunikační skupina ha-vel® dodavatelem datových služeb pro ČR - Českou obchodní inspekci

Telekomunikační skupina ha-vel® je od srpna 2008 novým poskytovatelem datových služeb pro ČR - Českou obchodní 
inspekci, přičemž zajišťuje datové služby na všech 14 místech v rámci celé České republiky. Je nutné zdůraznit, že 
Telekomunikační skupina ha-vel® byla jako jediná schopna promptně reagovat na tíživou situaci ČR – České obchodní 
inspekce po ukončení smlouvy s předchozím poskytovatelem. 

„Díky kladnému doporučení jednoho z odborníků v této oblasti, jsem se obrátila na Vašeho obchodního ředitele pana  
Emanuela Matějku s žádostí o pomoc v situaci, kdy ČR – České obchodní inspekci hrozilo, že nebude mít spojení s  
jednotlivými Inspektoráty  a ani  Ústřední Inspektorát  v Praze nebude mít  přístup na Internet,  k emailové poště a  
elektronické komunikaci nejen mezi jednotlivými pracovišti ale i s dalšími orgány státní správy. Tímto by mohlo dojít ke  
zhoršení činnosti organizace, za kterou nesu odpovědnost. Pan Emanuel Matějka operativně, před Vaší celozávodní  
dovolenou, zajistil bezproblémový chod datových sítí na nejdůležitějších místech, a to Praha a Brno,“ uvedla ústřední 
ředitelka RNDr. Jana Příhodová.

„Hlavním úkolem telekomunikační skupiny ha-vel® je poskytovat telekomunikační služby na špičkové kvalitativní úrovni.  
Kvalitní  datové  služby  dnes  nabízí  většina  operátorů  na  českém  trhu.  Telekomunikační  skupina  ha-vel®  však 
dlouhodobě  přizpůsobuje své  interní  procesy  tak,  aby  byla  schopna  nabídnout  své  služby  v  nejkratším možném  
termínu a za cenově výhodných podmínek,“ řekl obchodní ředitel Emanuel Matějka. 

„Mohu konstatovat, že nezanedbatelná je i cenová relace, kterou mi vaše společnost nabídla,“ závěrem uvedla ústřední 
ředitelka RNDr. Jana Příhodová. „Dovolte tímto vyjádřit  poděkovaní panu Emanuelovi Matějkovi, celému týmu Vaší  
společnosti, který se na této akci podílí, za vstřícnost a velmi korektní jednání, bez známek snahy využít, pro nás  
nepříjemné situace,“ doplnila RNDr. Jana Příhodová. 

Telekomunikační skupina ha-vel® dodává ČR – České obchodní inspekci primární připojení ústředního inspektorátu v 
Praze a zároveň několika násobně kryptované VPN linky na jednotlivých pobočkách v rámci celé České republiky.
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