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Rakouský model neziskového bydlení: 
 
Nezisková stavební sdružení v Rakousku1 (GBV) jsou soukromé společnosti, které 
poskytují byty pro široké vrstvy rakouského obyvatelstva (přibližně 952 000 bytů 
[1]). Nezisková stavební asociace může mít právní formu družstva, společnosti s 
ručením omezeným nebo akciové společnosti.  
Nejde o komunitní budovy. GBV nefungují způsobem maximalizujícím zisk, ale v 
obecném dobru. Od roku 2019 existuje v Rakousku 185 GBV: 98 družstev, 77 
společností s ručením omezeným a 10 akciových společností [2]. Právním 
základem je zákon o neziskovém bydlení (WGG). [3] 
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1. Principy neziskového bydlení 
Status neziskového statusu uděluje vláda státu, což znamená, že GBV jsou regulovány 
odvětvově specifickou WGG, která ovlivňuje obchodní aktivity, aktiva a monitorování (audit) 
i oblasti, jako je složení nájemného. Na oplátku za tyto povinnosti jsou nezisková stavební 
sdružení osvobozena od daně z příjmu právnických osob jako součást svého hlavního a 
vedlejšího podnikání. 
 
Základní principy neziskového bydlení jsou: 
 
Návratnost nákladů: Příslušná odměna (odpovídá nájemnému) nemusí „být stanovena 
vyšší, ale ani nižší“ [4], než vyplývá z nákladů na stavbu nebo správu obytných budov, s 
přihlédnutím k příslušným rezervám („nájemné "). 
 
Omezení zisku: Roční rozdělení zisku jsou přesně definovány WGG a jsou omezeny na 
3,5% až maximálně 5% splaceného základního kapitálu. 
 
Uchování majetku: Vlastní kapitál je trvale vázán na charitativní účely. To je zajištěno 
omezením rozdělení zisku na vlastníky a povinností pravidelně investovat do neziskového 
bydlení (povinná výstavba). 
 

 
1 Doslovný překlad, originál viz Gemeinnützige Bauvereinigungen in Österreich, www.do.wikipedia.org 
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Personální omezení: Neziskoví vývojáři nemovitostí musí být nezávislí na členech 
stavebního průmyslu, aby zabránili transakcím na úkor zákazníků. Platy úředníků a 
zaměstnanců jsou přísně regulovány. 
 
Omezený rozsah podnikání: GBV musí převážně provozovat hlavní podnikání (stavba, 
správa a renovace bytů, vlastní domy a domy na vlastní jméno). Vedlejší podnikání (např. 
Výstavba obchodních prostor, garáží a komunálních zařízení) je povoleno pouze v menší 
míře. 
 
Auditní povinnost: Všechny GBV musí patřit auditorské asociaci. To každoročně 
kontroluje nejen dodržování účetních zásad, ale také ziskovost společnosti, účelnost řízení a 
dodržování ustanovení WGG.  
 

2. Dotace na bydlení 
Ačkoli jsou dotace na bydlení nástrojem bytové politiky v Rakousku, který je oddělený od 
neziskového sektoru, byl a je důležitou hnací silou neziskového bydlení. S prvním bytovým 
fondem v monarchii to byl důležitý startovací motor. Dnes hrají důležitou roli různé modely 
financování federálních států. Ty také vždy odrážejí současné politické cíle: základní nabídku 
bydlení, dotace na nemovitost nebo nájemní bydlení, zlepšení kvality života a stále větší cíle 
politiky v oblasti klimatu.  
 

3. Historický vývoj 
Neziskový sektor bydlení v Rakousku odkazuje na tři „kořeny“:  

(a) kooperativní hnutí,  
(b) podnikové bydlení a  
(c) veřejné bydlení. 

 
Kooperativní hnutí sahá až do 19. století. Enormní nárůst počtu obyvatel způsobil ve 
městech od poloviny 19. století velké utrpení v oblasti bydlení. To mělo za následek vznik tzv. 
Bytových reformátorů, což následně vedlo ke vzniku prvních bytových družstev. Zahrnovaly 
účelové a svépomocné komunity pro vytváření sídelních domů i komunální formy života s 
různým sociálně-politickým zázemím. Již v roce 1848 lze v Rakousku pozorovat první snahy o 
založení „stavebních spolků“. První bytová družstva v Rakousku byla proto založena 
dlouho před zákonem o družstvu z roku 1873 jako sdružení podle asociačního 
patentu 1852 a asociačního zákona z roku 1867 2[8]. Ty byly charakterizovány 
kooperativními principy: samoorganizace a poskytování služeb kromě snahy o zisk na volném 
trhu a myšlení státu o zásobování.  
 
Druhým kořenem - zejména v průmyslových oblastech Rakouska - je podnikové bydlení. 
Kolem roku 1980 bylo v portfoliu GBV přibližně 75 000 bytů zaměstnanců. Jeho význam od 
té doby poklesl.  
 
Třetím kořenem je outsourcing veřejného bydlení, tj. Nezisková stavební 
sdružení, která jsou převážně ve vlastnictví místních orgánů. 
 
První vlna založení (1908-1012) 
Historie vývoje neziskových stavebních sdružení je formována třemi zakládajícími vlnami. 
Jelikož státní půjčky od Jubilejního fondu císaře Františka Josefa I. na dílenské budovy a 
lidové byty byly poskytovány pouze družstvům ve smyslu zákona o 
družstevnictví z roku 1873, byla brzy nastolena první vlna bytových družstev. 
Existovaly dva hlavní typy stavebních družstev: družstva státních zaměstnanců a družstva 
železničních dělníků.  Další právní základ následoval v roce 1910 s Fondem sociální péče o 
bydlení. 

 
2 Tato právní úprava v nepatrných modifikací platila na našem území do roku 1918 a byla převzata ČSR a platila až do roku 1939 
resp. do roku 1948. 
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Druhá vlna založení (1921-1924) 
Po první světové válce byl zlikvidován starý státní fond sociálního zabezpečení bytů z roku 
1910. Na základě ustanovení jeho stanov byl v roce 1919 zřízen německo-rakouský fond 
sociálního zabezpečení bydlení, z něhož v roce 1921 vznikl Spolkový fond bydlení a 
vypořádání. Stejně jako u první vlny začínajících podniků bylo i tentokrát stimulující 
financování přislíbené federální vládou a městem Vídeň. 
 
Třetí vlna založení (1945–1955) 
Fond na rekonstrukci bytových domů zřízený v roce 1948 [13], obecná optimistická nálada 
poválečných let, ale také zadržená poptávka po bytové výstavbě vedla ke třetí a zatím poslední 
vlně neziskovosti stavební sdružení. 
 
Výběry ze stavu neziskovosti 2000/2001 
V letech 2000/2001 bylo pět federálních společností, které přímo nebo nepřímo výlučně 
vlastnila federální vláda (BUWOG, ESG Villach, WAG Wohnungsanlagen GmbH, Wohnen 
und Bauen GmbH a EBS Wohnungsgesellschaft mbH), z neziskového statusu vyřazeno. 
Najednou kolem 60 000 bytů již nebylo charitativních. 
 

4. Ekonomické ukazatele 
 

Bytový fond 
V roce 2020 bude téměř každá pátá rakouská domácnost žít v bytě GBV. 
Administrativní portfolio GBV se zvýšilo z přibližně 45 000 bytů po skončení druhé světové 
války na přibližně 630 000 nájemných a 280 000 spravovaných bytů (od roku 2010). 
 
Byty spravované GBV 1980–2017 
Číslo roku – počet bytů 
1980 -  489,023 
1985 -  546 398 
1990 -  593 578 
1995 -  679 757 
2000 -  769 414 
2005 -  760,702 
2010 -  824 301 
2015 -  897 071 
2019 -  952,2803 
 
Bytový fond podle federálního státu 
Země                   byty neziskových asociací        byty neziskové vlastněné státem          celkem 

Burgenland                             19 950                                       5 050                            25 250 
Korutany                                 40 970                                      9 080                              51410 
Dolní Rakousy                     109 260                                     48 010                          166 410 
Horní Rakousko                   121880                                       57670                           181770 
Salzburg                                  39 030                                     29 470                             71 150 
Štýrsko                                     67 140                                     63 610                           141 230 
Tyrolsko                                  38 730                                      26 140                           66 880 
Vorarlberg                              20 590                                        6 810                            27 400 
Vídeň                                      175 790                                      36 330                         220 780 
Rakousko                        633 030                                 282 170                      952 2804 
  

 
 

 
3 Zdroj: GBV Association Statistics 2020  
4 Zdroj: GBV Association Statistics 2020 
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Nová výstavba 
Mezi 13 000 a 16 000 / rok (přibližně čtvrtina celkové bytové stavební produkce v Rakousku)  
 
Míra renovace 
V roce 2019 prošlo 7 100 bytů GBV zásadními opravami tepelnou rekonstrukcí obvodového 
pláště budovy.  
 
Celkově přispěly renovace izolace a vytápění neziskových organizací k dobré 
kvalitě nových budov k tomu, že na byt připadá méně než polovina emisí CO2 
průměrné rakouské domácnosti (0,7 tuny oproti 1,5 tuny ročně). Charitativní nájemní 
byty představují 16 procent všech hlavních rezidencí, 12 procent z celkové užitné plochy a 
6,2% celkových emisí CO2 v obytné oblasti. (Zdroj: Výpočty asociace). 
 
Struktura zaměstnanců a ekonomický faktor 
Na konci roku 2019 měly neziskové stavební asociace celkem 9100 zaměstnanců. Investice 
GBV do bydlení také vytvoří přibližně 80 000 pracovních míst v odvětvích, jako je 
stavebnictví a obchod.  
 
Roční objem investic činí 3 miliardy EUR pro nové budovy a 900 milionů EUR pro 
renovace. 
 
Reprezentace – zájmová sdružení: 
Střešní organizací neziskového bytového průmyslu je Rakouská asociace 
neziskových stavebních asociací - Revisionsverband. Působí na jedné straně jako 
kooperativní asociace pro audit a na druhé straně jako lobbistická skupina. Na evropské 
úrovni je sdružením propojeny prostřednictvím Evropské federace veřejného, družstevního a 
sociálního bydlení (Housing Europe). 
 
 

 
 
Zákon ze dne 9. dubna 1873 číslo 70. říšské sbírky zákonů spolu se zákonem o revizi družstev 
upravené zákonem 133/1903 ř.s.z., doplněné později zákonem číslo 98 z roku 1919 o státním 
bytovém fondu a vládním nařízením číslo 160/1934 o bytovém hospodářství obcí a obecně 
prospěšných stavebních sdružení v zásadě postupoval podle předpisů z roku 1873 i na našem 
území po vzniku samostatného Československa. K jejich zrušení došlo až zákonem číslo 
11/1950 Sb., o organizaci bytového majetku a fondu bytového hospodářství, což byl v zásadě 
vyvlastňovací předpis, který ponechal formální vlastnictví fyzickým osobám nebo bytovým 
družstvům ale nakládání s byty zcela svěřil národním výborům, což platilo až do roku 1989. 
Pokud jde o bytová družstva, tak zvaná Stavební bytová družstva, která stavěla se státní 
pomocí od konce padesátých let, tak ta byla upravena vzorovými stanovami, členská práva 
(například převody práv) byly omezeny na minimum, avšak pomohla v době, kdy stát neměl 
peníze na splnění slibů o bezplatném bydlení pro všechny tím, že člen postupně splatil až 50% 
jejich hodnoty. To umožnilo do roku 1989 vystavět až 800.000 družstevních bytů. Státní 
pomoc byla upravena vyhláškami, naposledy 136/1985 Sb., o finanční úvěrové a jiné pomoci 
stavebním bytovým družstvům. I tehdejší režim rozpoznal, že využitím vkladů a splátek 
úvěrů členy ušetří, ovšem ani vyplacení členem splaceného úvěru až do roku 1988 nebo 
povoleno, vracel se jen částečně ponížený členský vklad. 


