TŘINECKÁ VÝZVA: BOJ ZA KVALITU VE STAVEBNICTVÍ
CO JE TŘINECKÁ VÝZVA
Společná iniciace veřejných zadavatelů, obcí, sdružení i soukromých firem, vyzývající k odstranění nešvarů ve stavebnictví,
které plynou z výběru dodavatelů staveb na základě nejnižší ceny. Podrobnosti o výzvě jsou k dispozici na
www.trineckavyzva.cz, kde je také možné připojit se k iniciativě vlastním podpisem.

CÍLE
Apelujeme na zachování principu 4S – SLUŠNOSTI, SOLIDNOSTI a SPOKOJENOSTI účastníků ve STAVEBNÍM procesu.
Usilujeme o možnost vybírat z kvalitních nabídek firem tu nejlepší, s čistým svědomím a s argumenty pro následné
přezkumy kontrol a auditů.
Jednou z cest k tomuto cíli je závazné používání Centrálního registru referenčních listů, transparentního a ověřeného
nástroje pro posouzení referencí stavebních firem při výběru dodavatele stavebních prací.
Chystaná novela zákona o veřejných zakázkách sice umožňuje výběr dodavatele staveb na základě ceny i ekonomické
výhodnosti a znamená krok kupředu, neupravuje ale dostatečně, jak transparentně postupovat při upřednostnění kvality
před nejnižší nabídkovou cenou.

PROČ
V současné době gradují zásadní problémy českého stavebnictví. Blíží se konec dotačního období 2007–2013 a s velkou
pravděpodobností zůstane nedočerpáno mnoho miliard z dotací EU. Je to mj. důsledek dlouhodobě neutěšeného stavu, kdy
se česká staveniště přeměnila v bojiště, doslova válečné zóny. Bojující strany jsou zřetelné: zadavatel, zhotovitel,
projektant, uživatel, dozor. V nejhorších případech všichni proti všem. Oběťmi jsou daňoví poplatníci. Důvody konfliktů jsou
rovněž jasné: nejnižší ceny projektů, nejnižší ceny prací, nejnižší ceny dozorů. A důsledky: neplnění termínů, zvyšování cen,
nespokojenost uživatelů, zadavatelů a ostatních v důsledku nekvalitně odvedených prací. Ze stavebních procesů se vytrácí
slušnost, solidnost, spokojenost účastníků s dobře odvedeným dílem. K častým průvodním jevům války pak patří
kriminalizace zadavatelů, soudní spory, korupce a diskriminace soutěžících ve veřejných soutěžích. Obrana veřejných
zadavatelů je velmi chabá. V Zákonech (např. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) oporu nenajdou a o vymahatelnosti
práva u českých soudů již bylo napsáno mnoho.
Přitom právě zachování principů 4S (SLUŠNOST, SOLIDNOST, SPOKOJENOST účastníků ve STAVEBNÍM procesu) v mnoha
případech vede ke zdárnému ukončení díla v parametrech smlouvy, v dohodnutých termínech, cenách a kvalitě.
Výzva „Boj za kvalitu“ chce pozitivní cestou na takto vytvořené projekty poukazovat, seznamovat s nimi širokou veřejnost,
odměňovat je popularizací.

CENTRÁLNÍ REGISTR REFERENČNÍCH LISTŮ
Účinným nástrojem tohoto boje je vytvoření a používání Centrálního registru referenčních listů (www.crrl.cz)
spokojenými zadavateli. Vždyť právě reference (osvědčení o řádném plnění) jsou pro uchazeče základním předpokladem
pro účast ve veřejných soutěžích, v prvních kolech veřejných zakázek jimi prokazují svou kvalifikaci práci úspěšně provádět.
Problémem je, že až 65 % procent těchto listin je falšováno. Do nabídek vkládají uchazeči pouze kopie referenčních listů,
pro jejich vydávání, ověřování a používání neexistují zákonem daná pravidla. Mnohdy tak veřejné zakázky vyhrávají
uchazeči, kteří reference zfalšovali, nabídli nesmyslně nízkou cenu a při provádění díla se pak chovají… neslušně. Výsledek
je nabíledni: nekvalita nespokojenost, soudní spory a neochota zadavatelů v tomto prostředí vůbec něco budovat.
Referenční listy vydané prostřednictvím Centrálního registru referenčních listů jsou pravdivým dokumentem o kvalitně
provedené práci, ověřené nezávislým ověřovatelem. Jejich kopie jsou volně přístupné ve veřejnosti otevřené webové
aplikaci. Pokud by v průběhu užívání nebyl zadavatel (uživatel) díla se prací spokojen (např. by firma neodstraňovala řádně
a včas reklamace) může informovat provozovatele CRRL a platnost tohoto referenčního listu bude zrušena. Každý pracovník
vyhodnocující nabídky uchazečů ve výběrových řízeních má pak snadno přístupnou možnost si data uvedená v nabídkách
vložených referencí ověřit.
Jistě by bylo veřejností více žádoucí vytvořit Registr nekvalitních firem, účastníci výzvy jsou však přesvědčeni, že negativního
v naší společnosti už je dost, jsou přesvědčeni, že poukazování na principy 4S v procesu výstavby bude v „Boji za kvalitu“
mnohem účinnější.
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