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Tisková zpráva

Třinecká výzva: vyjádření signatářů a partnerů
--Po mnoha zkušenostech se zadáváním veřejných zakázek podporuji Třineckou výzvu – snahu za výběr kvalitního zhotovitelů
stavebních prací. Současně jsem příznivcem elektronických aukcí. Nejsou všelékem na neduhy českého stavebnictví, ale
pokud jsou dobře zadány a administrovány, díky transparentností narovnávají vztahy mezi účastníky stavebního procesu.
Společně usilujeme o to, aby firmy dělaly práci kvalitně a zadavatelé nebyli permanentně pod tlakem „názoru Policie“.
Petr Rys
starosta města Bruntálu
--Problémů v našem stavebnictví je celá řada, ale jako základ problémů vidím ve třech právních normách - stavební zákonu,
zákonu o vlivu staveb na životní prostředí a zákonu o veřejných zakázkách.
Zákony se většinou schvalují pod časovým tlakem se zdůvodněním, že pokud nebude do určitého data schválen, nebude
možno čerpat dotace EU. Tak tomu bylo u novely zákona o posuzování vlivu staveb na životní prostředí, kde politici
počátkem roku 2015 dali veřejný slib, že pokud podnikatelská sféra podpoří tehdejší velmi špatnou novelu, bude do konce
roku 2015 předložen zákon o jednotném povolovacím řízení, který měl slučovat zákon stavební a o vlivu staveb na životní
prostředí. Dle dostupných informací zůstane jen u slibu, skutek utek.
Věřím, že zákon o veřejných zakázkách nedopadne stejně. Věřím, že dojde k zásadní změně chápání zákona, kde musí
převládnout ovzduší důvěry, před nutnosti každého, kdo v dobré vůli vykonává svou práci, kriminalizovat ve smyslu „všichni
kradou a nikdo neplatí daně“. Je to urážející a demotivující pro všechny slušné lidi.
Z těchto důvodů plně podporuji „Třineckou výzvu“, která napomáhá účinně řešit daný problém.
Pavel Bartoš
prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
--Poslední roky kvalitě ve stavebnictví u investic financovaných z veřejných zdrojů moc nepřály. Z role poskytovatele
evropských dotací – Regionální rady Moravskoslezsko - jsem měl možnost sledovat, jak zadavatelé, aby se vyhnuli
komplikacím a nesrovnalostem při hodnocení a následných kontrolách, jako jediné hodnotící kritérium dávají nabídkovou
cenu. V důsledku toho pak čelili problémům, kdy vybraný dodavatel problematicky plnil smluvní závazky a snažil se
všemožně zlepšit ekonomiku zakázky nejrůznějšími vícepracemi a vícenáklady. Samozřejmě na úkor investora.
Představenstvo Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci považuje Třineckou výzvu za správný a důležitý apel
volající po vyšší ekonomické výhodnosti a kvalitě veřejných staveb. Centrální registr referenčních listů by se mohl stát
skutečným nástrojem eliminujícím nekvalitní dodavatele, což doposud nebylo reálně možné. Jsme přesvědčeni, že
transparentní prostředí a právní jistota pomůže k vyšší efektivitě a hospodárnosti veřejných investic.
David Sventek
předseda představenstva Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci

