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Třinecká výzva: veřejní zadavatelé vzývají do boje za kvalitu ve stavebnictví  

Tisková zpráva, 11. listopad 2015 

Veřejní zadavatelé hromadně a otevřeně vyzývají ke slušnosti, solidnosti a spokojenosti uživatelů ve 

stavebnictví. Ve středu 11. listopadu společně podepsali Třineckou výzvu: boj za kvalitu ve stavebnictví, 

která nabádá k transparentnímu výběru té nejlepší z kvalitních nabídek stavebních firem. Odkazuje na 

používání centrálního registru referenčních listů jako jednoho z plnohodnotných nástroje při výběru 

dodavatelů ve stavebnictví. Ukázkový referenční list obdržel zhotovitel za zdařilou rekonstrukci knihovny 

v Třinci. Signatáři vybízejí ostatní veřejné zadavatele i slušné firmy, aby se k Třinecké výzvě připojili. 

„Usilujeme o to, aby se stavělo kvalitně za odpovídající cenu, aby veřejní zadavatelé měli možnost vybírat 

z kvalitních nabídek firem tu nejlepší, a to s čistým svědomím a s argumenty pro následné kontroly a audity. 

Současnou situací ve stavebnictví, kdy vyhrávají firmy s nejnižší nabídkou, a poté neplní termíny, 

subdodavatelské vztahy, nebo staví nekvalitně, tímto šlendriánem trpí zadavatelé, uživatelé staveb a doplácejí na 

něj i slušné stavební firmy. Novela zákona o veřejných zakázkách v aktuálním znění je krokem kupředu, ale 

dostatečně neupravuje, jak postupovat v případě upřednostnění kvality před nejnižší cenou,“ zdůraznila Věra 

Palkovská, starostka Třince a iniciátorka Třinecké výzvy.             

Třinecká výzva má již nyní podporu napříč politiky, veřejnou správou i podnikateli. K Třinci se přidali například 

vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiří Cienciala nebo prezident Sdružení pro rozvoj 

Moravskoslezského kraje Pavel Bartoš. Pod výzvu se podepsali nebo jí podpořili také náměstek hejtmana 

Moravskoslezského kraje Daniel Havlík, starosta Bruntálu Petr Rys a David Sventek, předseda představenstva 

Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci. 

„Máme bohatou zkušenost s investičními projekty, bohužel není vždy pozitivní. Na ukázce rekonstrukce 

knihovny v Třinci jde vidět, že se dá stavět kvalitně, za dobrou cenu, v nasmlouvaných termínech. Referenční 

list zhotoviteli jsme proto jako investor bez okolků podepsali, stejně jako knihovna coby spokojený uživatel 

díla,“ komentuje Věra Palkovská slavnostní předání referenčního listu.  

Podrobnosti o Třinecké výzvě jsou k dispozici na www.trineckavyzva.cz. Podrobnosti o Centrálním registru 

referenčních listů najdete na www.crrl.cz. 
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