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Průběžná zpráva o stavu zakázky 

Vážený pane řediteli, 

velmi rád bych Vás informoval o současném stavu zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP, 1. 

NP a 1. PP v objektu Horského hotelu na Černé hoře“. 

V médiích se objevily dezinformace ohledně této zakázky, a proto bych chtěl Vám, novému řediteli 

společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., popsat průběh a současný stav této zakázky. 

V první řadě je třeba říci, že zakázka zdaleka není dokončená, což ze zpráv v médiích není zřejmé. Je 

nutné vzít na vědomí, že nám zatím vůbec nebylo z časových a kapacitních důvodů umožněno začít 

dělat práce, které s sebou nesou zednické práce - měnit kabelové rozvody a rozvaděče. 

Naši pracovníci zatím provedli pouze výměnu koncových prvků (jističů, zásuvek a jističů 

v rozvaděčích) tak, aby byl umožněn bezpečný provoz elektroinstalace. Od všech prvků bylo 

naistalováno cca 100 – 200 ks, v této fázi rozpracovanosti přesné počty neznám. 

V době, kdy měly být práce provedeny (červenec – srpen 2014), probíhaly v hotelu ještě další 

rozsáhlé rekonstrukce. Firmy, které nastoupily před námi, nám neumožnily práce provést, protože 

bychom omezili nebo znemožnili jejich činnosti. 

Dle dohody s panem Laudou jsme byli (a samozřejmě nadále jsme) připraveni práce dokončit. 

Telefonicky jsme se několikrát dotazovali, zda by nebylo možné přijet alespoň na kratší časové 

období, abychom udělali alespoň něco. Naposledy jsme takto chtěli v pracích pokračovat v období od 

21. 12. 2015, kdy byl podle našich informací hotel prázdný. 

Termíny jsem s panem Laudou konzultoval já osobně, vždy telefonicky. Od ledna 2016 tak budeme 

činit písemně, aby obě strany o takovéto konzultaci termínu měly záznam. 

Chtěl bych Vás požádat, zda by bylo možné najít časové období alespoň 6 týdnů, abychom mohli 

provést výměny kabelů. Ideálním obdobím by bylo 8 týdnů, nicméně věřím, že během 6 týdnů jsme 

schopni práce dokončit. 

Pevně věřím, že se nám společně podaří najít termín, abychom vše zdárně dokončili. Naopak byl bych 

velmi nerad, aby se naše společnost stala součástí nějakých politických bojů na Praze 10 

realizovaných přes média. 

V případě jakýchkoli dotazů se na mne neváhejte obrátit. 

S pozdravem, 

Petr Maroš, jednatel Revispol s.r.o.      V Praze 8. 1. 2016 


