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Gomal Trading s.r.o undertook a real estate project and nominated Kališ & Krátkoruký for the
refurbishment and development of the premises.
During the reconstruction period we witnessed professionalism, good focus and a helpful attitude. All these
traits made us feel very comfortable as foreign investors in Czech Republic.
There were always people present and working at the side and an able supervisor would be supervising. To
our astonishment the supervisor would know the answer to every question from any field of construction.
The timelines provided were always met.
As a foreign company investing in the Czech republic we were wishing to keep as close as possible to the
official and legal norms of business and from day one till the end Kališ & Krátkoruký would guide us
according to the realty laws of Czech Republic.
If ever we go into construction Kališ & Krátkoruký will be on the top of our choise list due to the above
mentiones traits.

Firma Gomal Trading s.r.o, zabývající se podnikáním s nemovitým majetkem, zvolila pro rekonstrukci
jedné ze svých nemovitostí firmu Kališ & Krátkoruký.
Během rekonstrukce jsme byli svědkem profesionality, dobrého zaměření a vstřícného postoje. Díky těmto
vlastnostem, I přesto že jsme zahraniční investoři, jsme se cítili vždy velmi dobře.
Vaši zaměstnanci byli vždy na stavbě přítomni a pod vedením zkušeného vedoucího, který byl kdykoliv
schopný zodpovědět jakoukoliv otázku týkající se stavebnictví. Termíny byly vždy dodrženy.
Jelikož jsme zahraniční společnost investující v České Republice, chtěli jsme se držet co nejblíže oficiálních
a legálních norem podnikání. Firma Kališ & Krátkoruký vše od počátku až do konce prováděla v souladu se
stavebními zákony České Republiky.
V případě, že se pustíme do další rekonstrukce, nebudeme o další vzájemné spolupráci pochybovat.
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