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Být §novativní a §polečen§ky
odpovědný se vyplatí!
Stavebnictví v Evropské unii trpí nízkými cenami
a velkou konkurencí, kteró je dóna globalizacía spo-
lečným evropským trhem. Možností pro zlepšení se
nenabízí mnoho, jednou z nich však zcela jistě je
nehodnotit pouze cenu, ale hledat toho nejlepšího
dodavatele. Je třeba optimalizovat procesy pro-
střednictvím digitalizace i začleňovat prvky odpo-
vědného zadávóní!

minulosti jsem kritizoval, ja-
kým způsobem se v České re-
publice přistupuje k zadávání

veřejných zakázek, interpretaci ev-
ropských zadávacích směrnic (včet-
ně vlastního zákona o veřejných
zakázkách) a ex post kontrole ve-
řejných zakázek, Vydal jsem k tomu
řadu článků. Kritizoval jsem obecně
neochotu inovovat a všeobecnou
společenskou neod povědnost.

Kritizovál jsem i lpění na vy-
užívání ceny jako jediného kritéria,
včetně běžné akceptace mimořád-
ně nízkých cen nejen ve stavebních
zakázkách, ale i v soutěžích na služ-
by. .Je zjevné, že tento přístup je
v mnoha případech nejen nevhod-
ný, ale vyloženě nebezpečný - ne-
jen pro samotnou zakázku, ale též
z h lediska socioekonomického.

Ve svých článcích jsem vždy
upozorňoval, že si za aktuální stav
v oboru může stavebnictví z velké
části samo. Ministerstva, investoři,
stavební společnosti, projektanti
a ostatní účastníci výstavby ne-
chtěli inovovat. Nemysleli dosta-
tečně na prostředí, nemysleli na to,
že je nutné mít jasná pravidla
a dbát na dlouhodobé hodnoty,

jako je udržitelnost, důvěra a spo-
lečenská odpovědnost,

Situace se, myslím, s vývojem
společnosti i s novým zákonem
o veřejných zakázkách na někte-
rých místech zlepšuje. Velkým defi-
citem ovšem stále zůstává absence
politiky projektového řízení veřej-
ných zakázek i chybějící horizon-
tální spolupráce a sdílení informací
mezi investory.

Význam
standardizace smluv
V uplynulých letech došlo k výraz-
nému posunu, co se týče pocho-
pení nutnosti flexibility stavebních
smluv tak, aby mohly sloužit v prů-
běhu realizace při řešení odchylek.
Dále bylo na mnoha místech po-
chopeno, jak významné je smlouvy
standardizovat. Dnes je především
na veřejném zadavateli, aby si při-
pravil dobrou smlouvu tak, aby
mohl reagovat na nepředvídané
situace legálně, transparentně,
účelně, efektivně a hospodárně.
Výmluvy na špatný zákon o zadá-
vání veřejných zakázkách začnou
být ve většině případů liché.

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D.,
LL.M., MBA
Odborník na stavebnísmluvní právo

Z hlediska smluv je nej-
jednodušším řešením využít smlou-

vy standardizované, jako jsou vzory
FlDlC nebo připravovaný Český sta-

vební smluvní standard, viz http/l
www.stavebn i-sm luvn i-sta ndardy.cz.

Ke standardizaci dochází po-
stupně především v oblasti do-
pravní infrastruktury díky syste-
matickému strategickému snažení
Ministerstva dopravy a Státního
fondu dopravní infrastruktury
(SFDl). lnformace o aktuálním sta-
vu téměř dokončené standardi-
zace prostřednictvím vzorů FlDlC
u velkých státních investorů nalez-
nete na následujících odkazech:
http://www.pj p k.czlobch od n i-pod-
minky; http://www.szdc.czlmoder-
nizace-d rahylpodmin ky-fi d ic.html.

V resortu dopravy (pod zá-
štitou SFDI) dochází též k tvorbě
důležitých metodik: například me-
todiky pro využití způsobu zadání
design-build, metodiky pro řešení
odchylek, tj. změn v průběhu reali-
zace ve vztahu k zákonu o zadává-
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ní veřejných zakázek, metodiky pro
časové řízení a dalších, viz http://
www.sfd i.czlpravid la-metod i ky-a-
-cen ikylmetod iky.

Mnozí další veřejní in-

vestoři se stávají leadery inovace,

například město Brno: Ať už jsou

to tamní univerzity, nebo samotní
jednotliví investoři města.

Nehodnotit jen na cenu
Dalším velkým úkolem pro sta-
vebnictví je naučit se hodnotit ne-
jen na cenu. V tomto ohledu jsme
na úplném začátku. V první fázi
bychom si měli položit otázku, kdy
je vhodné hodnotit pouze na cenu
a kdy nikoliv a jak hodnotit, když ne
na cenu. Jednu z možností neceno-
vého hodnocení jistě představuje
hodnocení společenské odpověd-
nosti dodavatelů a obecně začleně-
ní prvků odpovědného zadávání.

stavebnictví se v současnosti
vyznačuje tím, že jednotliví účastníci
výstavby nechápou výstavbový pro-

ces jako proces postavený na spo-
lupráci, která má směřovat k jedno-
mu hlavnímu cíli, a to k úspěšnému
výstavbovému projektu. Nejenže
to vede k neefektivitě, neúčelnos-
ti a nehospodárnosti, stejně jako
k netransparentnosti, ale vede to
i k tomu, že vlastní prostředítěchto
projektů přestává být přitažlivé -
hrozí,že v něm jednoduše lidé nebu-
dou chtít pracovat,

To má velký vliv na stav pod-
dodavatelů, tzn. hlavně malých
a středních společností. Nejen-
že neexistuje prostor pro inovaci
a společenskou odpovědnost: Slo-
žitým prostředím existenčně ohro-
žení generální dodavatelé (často
s vlastníky mimo ČR) vystavují své
místní subdodavatele velkému tla-
ku, což má negativnívliv na ekono-
miku České republiky.

Situace v Evropské unii
stavebnictví obecně v současné
době na úrovni celé Evropské unie
trpí nízkými cenami a velkou kon-
kurencí, která je dána globalizací
a společným evropským trhem.
Dochází k soutěžení na mimořád-
ně nízké nabídkové ceny a jejich
akceptaci ze strany investorů. To
pouze prohlubuje obrovské napětí
při realizaci. Možností pro zlepše-
ní se nenabízí mnoho. Zcela jistě
k nim však patří nehodnotit pouze
na cenu, ale hledat toho nejlepší-
ho. Nepřipustit úspěch spekulanta,
nýbrž vybrat nejkvalitnější tým při-
pravený pro kon krétn í zakázku.

t-Y Nejsme jediná země, kte-

řá se s popsanými tématy potýká.

Historicky prošly obdobím,,války"
ve stavebnictví skoro všechny vy-

spělé státy a vedlo to k postupným

řeformám.

Další možností je optimaliza-
ce procesů prostřednictvím digi-
talizace. l proto se ve stavebnictví
objevuje v poslední době velký
tlak na využití BlM (Building lnfor-
mation Modeling nebo Building ln-
formation Management, platforma
pro spolupráci v rámci společného
datového prostředí a digitálního
modeIu stavby). Celý tento systém,
který v současnosti zavádí i Česko
(s hlavními tahouny Ministerstvem
průmyslu a obchodu a SFDI), by
měl vést ke zpřehlednění odpo-
vědnosti a zlepšení spolupráce
v průběhu realizace,

V posledních letech se ve vy-
spělých zemích objevují prvky
integrace účastníků výstavby (de-
sign-build) a také tzv. moderní
,,vztahové" smlouvy, jež mají vést
k tomu, aby měli úzce a včas spolu-
pracující účastníci výstavby společ-
nou pozitivní motivaci například
na bázi cílové ceny (dělba zisku
a ztráIy pri překročení rozpoč-
tu a také při úsporách) a bonusů
za včasné dokončení: Kupříkladu
ve Velké Británii se dopravní in-
frastruktura už roky buduje pouze
tímto způsobem. /a,
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Měli bychom si konečně položit otázku, proč je důIežité se naučit
používat nové přístupy při zadávání a realizaci veřejných staveb-
ních zakázek - jiné než ty, které ovlódáme. Proč některé země EU
i další vyspělé státy zavedly hodnocení ekonomické výhodnosti,
BI M a,,vztahové" smlouvy?
Odpověďzní: Chtějí především inovovat a získat konkurenční vý-
hodu. Chtějí zajistit blahobyt ve své zemi a v jednotlivých odvět-
vích, jako je stavebnictví. Jinými slovy: Vyhýbat se inovaci a spo-
lečenské odpovědnosti je jednoduše hloupé.
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