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Na zajímav! zp"sob #e$ení dostupnosti bydlení p#i$li v Irsku.  
Ji% v roce 2014 p#istoupili k zapojení PPP projekt" do této 
problematiky. Do v!b&rového #ízení na v!stavbu celkem  
1 500 bytov!ch jednotek a dom" se p#ihlásili domácí i zahrani'ní 
investo#i. Obdobn! model #e$ení bytové situace by byl p#itom 
pom&rn& dob#e p#enositeln! i k nám. 

Irská vláda oznámila tento PPP program sociálního bydlení 
ji! v roce 2014. K budovan"m jednotkám pat#í rodinné 

domy, apartmány i byty – podle pot#eb ka!dého m$sta. 
Krom$ bydlení jsou v projektu zahrnuty i ve#ejné prostory, 
d$tská a sportovní h#i%t$, technická infrastruktura i silni&ní 
komunikace v&etn$ parkovacích míst. 

ROZD!LENÍ ROLÍ 
Ve#ejn" sektor v projektu zodpovídá za plánování, získání po-
zemk' a povolení, základní design a nájemní politiku, tedy v"-
b$r nájemc' a v"%i nájm'. Koncesioná# zodpovídá za ko-
ne&n" design, v"stavbu, financování, správu i údr!bu dom' 
a provoz a správu nájm' po dobu 25 let po dokon&ení v"-
stavby. Povinností koncesioná#e je vytvo#it digitální model sta-
veb (BIM) ve v%ech lokacích v souladu s britsk"mi standardy 
(PAS1192) a p#edat je zadavateli p#i zahájení provozní fáze. 

P#íprava projektu vycházela z p#edpoklad', !e spojení více 
lokalit v zemi zv"%í i finan&ní objem projektu a podpo#í zá-
jem ze strany mezinárodních investor'. Ú&innosti bylo do-
sa!eno minimalizací geografického rozmíst$ní lokalit, co! 
nebyla podmínka, proto!e lokality ve fázi II jsou rozpro-
st#ené po celé zemi. Stejn$ tak o&ekávání t#í fází ve#ejn"ch 
zakázek zv"%ilo zájem mezinárodních investor' a ucha-
ze&', kte#í se spojili s místními stavebními spole&nostmi. 

DOSTUPNÉ BYDLENÍ IDEÁLNÍ PRO M!STA 
Národní agentura pro financování rozvoje (NDFA – Na-

tional Development Finance Agency) vypsala v"b$rové #í-
zení v sektoru sociálního bydlení. PPP projekt sociální in-
frastruktury tak postupn$ ve t#ech fázích umo!nil 
vybudování a! 1 500 obytn"ch jednotek v hodnot$ p#es 
300 mil. eur, je! odpovídají zhruba na%emu dostupnému 
bydlení vy%%ího standardu. Obdobn" typ bydlení je v Irsku 
naz"ván Social Housing. Tento model se velice osv$d&il, 
a proto jsou v Irsku plánovány i dal%í projekty, které budou 
kombinovat standardy sociálního a dostupného bydlení.  

PPP projekty hrají v Irsku v"znamnou roli p#i poskytování 
v"stavby nového sociálního bydlení i v rámci projektu Re-
building Ireland. První takov" projekt financovan" a budo-
van" touto cestou byl oznámen v roce 2015. Celkov$ má Ir-

sko zku%enosti z více ne! 30 PPP projekt' od dopravních 
staveb (1 520 mil. eur) p#es %koly (560 mil. eur) nebo jus-
ti&ní areály (280 mil. eur) po polikliniky (140 mil. eur). 

PRVNÍ FÁZE 
Bytová v"stavba pomocí formy PPP projekt' byla zahájena 
vybudováním 1 500 byt' dostupného bydlení rozd$len"ch 
do t#í etap. První fáze byla zahájena v b#eznu 2019 a bylo 
v ní vybudováno 534 jednotek v %esti lokalitách po celém 
Irsku, mj. i v Dublinu, kter" je v'&i koncesioná#i vedoucím 
zadavatelem. Oznámení o zakázce bylo zve#ejn$no v kv$tnu 
2017 a v b#eznu 2019 získalo zakázku konsorcium Comhar 
Housing, je! je podporováno Evropskou investi&ní bankou, 
Bank of Ireland a Korea Development Bank. Domy jsou 
v sou&asné dob$ dokon&ovány, jeliko! pandemie covidu-19 
termín dodání drobn$ zpomalila. 

DRUHÁ FÁZE 
Druhá fáze pak dala vzniknout 465 jednotkám na celkem 
osmi místech, kdy vedoucím zadavatelem bylo m$sto Cork. 
V"b$rové #ízení na druhou fázi projektu bylo zve#ejn$no 
v únoru 2018, p#i&em! do u!%ího v"b$ru byli nakonec vy-
bráni &ty#i uchaze&i, kte#í byli vyzváni k podání nabídky. 
V &ervenci 2019 se uskute&nila akce Meet the Buyer, je! 
umo!nila ú&astník'm v"b$rového #ízení navázat kontakt 
s dodavateli a projednat s nimi jednotlivé subdodávky. Na-
konec byla v listopadu 2019 zakázka zadána spole&nosti 
Tore Housing Partnership. V"stavbu m$lo provád$t sdru!ení 
spole&ností JJ Rhatigan a %pan$lského developera OHL 
a byla naplánována na 14–18 m$síc'. 

T"ETÍ FÁZE 
V rámci poslední, t#etí fáze, vznikne zhruba 441 jednotek 
op$t na %esti místech. I zde je, jako v první fázi, vedoucím za-
davatelem Dublin. T#etí fáze se t"ká nejmén$ rozvinutého 
území, i proto je zde finální po&et dom' uveden jako orien-
ta&ní. Nejrozsáhlej%í v"stavba je p#itom plánována v Bally-
munu v Dublinu, kde bude v%ech 100 dom' koncipováno 
jako domovy pro seniory. T#etí fáze je v sou&asné dob$ ve 
stavu po&áte&ního plánování a vyhlá%ení ve#ejné zakázky.  

Pomohou PPP projekty zajistit 
dostupné bydlení? 
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V rámci projektu budou lidem v postaven"ch bytech 
poskytovány i slu!by a údr!ba po dobu 25 let po v"stavb$. 
Ministerstvo bydlení, místní správy a kulturního d$dictví  
p'sobí jako schvalovací orgán projektu, p#i&em! Národní 
rozvojová finan&ní agentura (NDFA) má roli finan&ního  
poradce, zadavatele ve#ejn"ch zakázek a projektového 
mana!era.  

Zakázky vypsané ve v"b$rovém #ízení se t"kají projek-
tování, v"stavby, financování a provozu sociálních dom', 
které jsou prvními irsk"mi domy realizovan"mi v rámci 
modelu PPP. Tento model byl v Irsku ji! d#íve vyu!íván pro 
v"stavbu ve#ejn"ch projekt', nap#. %kol. Sou&ástí zakázky 
je rovn$! zaji%t$ní správy nájemních byt' i slu!eb, které 
musí poskytovat schválen" subjekt pro bydlení. 

INVESTICE A BENEFITY 
Celkové investice do projektu budou &init 2,6–4 mld. K& 
(100–150 mil. eur) v ka!dé fázi. Lokality jsou dob#e p#ipra-
veny místními ú#ady, v&etn$ vydan"ch stavebních povolení 
a dokon&en"ch geologick"ch pr'zkum'. P#ístup k jednot-
liv"m lokalitám je velmi dobr" v&etn$ p#ipojení k sítím. 
Nemovitosti z'stávají po celou dobu projektu ve vlastnic-
tví státu a po 25 letech budou v p#edem ur&ené kvalit$ p#e-
dány místním ú#ad'm. 

V"stavba je projektována s v$domím celo!ivotních ná-
klad', tak!e je zalo!ena na anal"ze v"hledu 25 let fungo-
vání projektu v&etn$ náklad' na provoz a obnovu, nikoli 
pouze na nejni!%ích po&áte&ních investi&ních nákladech. 
Velk" d'raz je kladen na kvalitu stavby, udr!itelnost !ivot-
ního prost#edí a vysokou energetickou ú&innost, tém$# 
v ekvivalentu pasivních dom'. 

MARTINA SIEBER

TOMÁ(  JANEBA

S problémy dostupného – a vlastn$ jakéhokoli – bydlení se 
velmi úporn$ pot"ká i (eská republika. Nabízí se proto 
otázka, zda by obdobn" model nebylo mo!né uplatnit 
i u nás. A práv$ na to jsme se zeptali Tomá%e Janeby, pre-
zidenta Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), a Martiny 
Sieber z ministerstva pro místní rozvoj (MMR).  

Reprezentujete Asociaci pro rozvoj infrastruktury. Neplá-
nujete u nás podobn# projekt, jako je ten irsk#? Nevy$e%ilo 
by to dostupnost bydlení v &R? 
Tomá% Janeba: ARI jako think-tank pro infrastrukturu se 
dlouhodob$ v$nuje problematick"m témat'm a hledá je-
jich #e%ení. Irsk" model tak, jak je zde popsán, se v Irsku 
osv$d&il více ne! jiné modely a p#ipravují se tam dal%í pro-
jekty. Ur&it$ stojí za pozornost. Existuje v%ak více rozum-
n"ch model', jak zajistit dostupné bydlení. M$sta by m$la 
diverzifikovat, vyzkou%et jich více. Ka!d" model má své 
v"hody, ale také rizika – &ást m'!e podpo#it spoluprací 
s developery, &ást by m$la m$sta vlastnit. Zde m'!e b"t 
práv$ PPP efektivn$j%í ne! vlastní realizace. Nemyslím si, !e 
m$sta by m$la hrát roli developer'. Pokud soukrom" in-
vestor nebo dodavatel pochybí, nese za to následky, jde to 
z „jeho kapsy“, kdy! pochybí státní investor, následky se za-

ml&ují a zaplatíme je z na%ich daní. Zjednodu%en$ #e&eno, 
PPP umo!)uje kombinaci toho lep%ího z obou sv$t' – sou-
krom" sektor si umí #ídit dodávku a fungování v dlouhém 
období a nést za to odpov$dnost vlastní investicí. Ten ve-
#ejn" m'!e p#evzít rizika, která by &ist$ komer&ní projekt 
v"razn$ prodra!ila, jako t#eba poptávku, pozemky nebo po-
volování. P#esto!e dostupné bydlení se zdá b"t tématem 
pouze pro m$sta, v Irsku ukázali, jak m'!e stát iniciovat v"-
stavbu ve velkém m$#ítku a podpo#it i více m$st najednou. 
PPP model umo!)uje ve#ejnému sektoru získat zku%enosti 
a schopnosti soukromého sektoru bez ztráty vlastnictví 
a kontroly nad ve#ejnou slu!bou. Koncesioná# projekt nejen 
postaví a zafinancuje, ale bude se také 20 a! 30 let starat 
o kvalitu – spravovat, udr!ovat a obnovovat byty, budovy 
i ve#ejn" prostor. Nenastane situace, kdy se byty prodají a ni-
kdo se u! dál nestará o ve#ejn" prostor, h#i%t$ a parky, ty se 
postupn$ „vybydlí“. Ztratí punc a zájem obyvatel. V PPP je 
nastaven standard kvality a ten bude zaru&en po celou 
dobu, budou na n$j finance a za n$ jasná odpov$dnost. 

Pro' se MMR rozhodlo realizovat pilotní PPP projekt? 
Martina Sieber: MMR dlouhodob$ podporuje dostupnost byd-
lení na stran$ poptávky, nicmén$ rostoucí cena bydlení 

Dostupnost modelu pro (eskou republiku
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vedla k rozhodnutí, !e by m$lo za&ít podporovat i nabídko-
vou stranu trhu. PPP model jsme vyhodnotili po rozsáhlé 
anal"ze mo!n"ch p#ístup' jako nejvhodn$j%í pro &eské pro-
st#edí. Sna!ili jsme se pro první aplikaci najít model, kter" 
umo!ní ideální rozlo!ení rizik mezi oba partnery, sou&asn$ 
model, kter" umo!ní maximální vyu!ití soukromého know- 
-how. Na druhé stran$ si uv$domujeme, !e je spousta mo-
del', které p#icházejí pro &eské prost#edí v úvahu. Rádi by-
chom i ve spolupráci se soukrom"m sektorem rozvíjeli 
mo!né modely tak, aby vznikla %iroká paleta, z ní! si ka!d" 
z ve#ejn"ch investor' vybere ten pro sebe nejvhodn$j%í – vní-
máme, !e diverzifikace p#ístup' jen p#isp$je k vy%%í kvalit$ 
a pestrosti bydlení. Bydlení je v &eském prost#edí p#edev%ím 
v kompetenci m$st a MMR na tom nechce nic v"znamn$ m$-
nit – cílem vstupu MMR není p#evzít tuto odpov$dnost m$st, 
ale pomoci pro%lapat cesti&ky tam, kde se to m'!e m$st'm 
jevit jako slo!ité &i pouze neznámé &i neprobádané. MMR má 
ambice pomoci metodicky a koordina&n$, obdobn$ jako 
v Irsku. Pokud sou&ástí této práce bude i v"sledek v podob$ 
dostupn"ch byt' – m'!e to trhu jen prosp$t. 

Co si myslíte o vzniku Pra(ské developerské spole'nosti? Tr-
píme a dlouhodob) se pot#káme s nedostatkem byt* 
a místo toho, abychom vypisovali sout)(e na dostupná 
území a lidem bydlení umo(nili, m)sto zalo(í vlastní deve-
loperskou spole'nost. Je to %+astn# tah? 
Martina Sieber: Aktivita Prahy v podob$ vytvo#ení Pra!ské 
developerské spole&nosti je samoz#ejm$ zcela namíst$. Je 
t#eba, aby m$sta pln$ dostála své odpov$dnosti za v"-
stavbu dostupného bydlení pro své ob&any a s tím se pojí 
i aktivní práce s pozemky ve vlastnictví m$st. Domníváme 
se, !e obohacení privátního trhu o ve#ejného hrá&e je zcela 
na míst$. Sama o sob$ m'!e m$stská developerská spo-
le&nost pomoci kultivovat ve#ejn" prostor. Je otázkou od-
borné diskuse, zda je správné, aby ve#ejn" subjekt sám sta-
v$l byty. Ale je to samoz#ejm$ jedna z cest, jak zajistit 

dostupné bydlení. A pova!uji za zdravé, kdy! je trh rozma-
nit", a toto k tomu pat#í. Druhou otázkou je, zda nejsou 
i jiné zp'soby, jak podpo#it dostupnost bydlení. V aktuální 
situaci trvalého velmi v"razného nár'stu ceny byt' je t#eba 
diverzifikovat pomoc v #e%ení této situace. 

Vid)l byste u nás obdobnou budoucnost pro PPP projekty? 
Je k tomu v*bec prostor? 
Tomá% Janeba: Jsme jednou z posledních evropsk"ch zemí, 
která se staví zády k PPP. Budoucnost naopak PPP na-
hrává. Ka!dá ve#ejná infrastruktura v kone&ném d'sledku 
poskytuje n$jakou ve#ejnou slu!bu. A v PPP stát neplatí za 
to, !e infrastrukturu vlastní, tu toti! mnohdy po#ídí vadnou, 
nekvalitní, s levnou investicí, ale drah"m provozem… V PPP 
stát aktiva projektu vlastní také, ale platí za to, !e infra-
struktura je funk&ní a dostupná pro u!ivatele na principu 
„není slu!ba, není platba“. Koncesioná# je integrátor, kter" 
za odm$nu ru&í státu, !e v%e 20–30 let funguje podle p#e-
dem nastaven"ch podmínek kvality. Zm$na p#ístupu, která 
v kone&ném d'sledku %et#í na%e peníze. 

Na co se momentáln) zam)$ujete vy? 
Tomá% Janeba: ARI má %irok" záb$r. V$#íme, !e ve#ejná in-
frastruktura se dá stav$t rychleji, kvalitn$ji a za rozumné pe-
níze. Odstra)ujeme stará kli%é. Nap#íklad spolupracujeme na 
p#íprav$ vysokorychlostní !eleznice, podporujeme uv$do-
m$ní, !e stavíme pro budoucnost. Ur&it$ se zm$ní role ná-
dra!í ve velk"ch m$stech, pokud chceme více lidí na !elez-
nici, musíme se ptát, jak mají nádra!í vypadat a co od nich 
budeme o&ekávat za 20–30 let. Stejná analogie platí i u na-
%ich nemocnic. Neustále opravujeme a p#estavujeme bu-
dovy a areály, které byly poplatné medicín$ p#ed 50–100 
lety. Budoucí technologie a budoucí pé&e pot#ebují zcela 
nové vize. Nemáme odvahu hled$t dál do budoucnosti, 
chtít od sebe víc. To bychom rádi sv"m dílem zm$nili. 

KRISTINA VACKOVÁ 


