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Shrnutí
Studie se zabývá programy určenými na přímou podporu podnikatelům (kompenzace) v souvislosti
s omezením jejich činnosti v důsledku koronavirové pandemie, které byly připravené
na celorepublikové (vládní resp. spolkové) úrovni. Srovnávaná je pomoc podnikatelům v Rakousku,
Německu a České republice. Studie je zaměřená primárně na přímou plošnou podporu podnikatelů
bez ohledu na sektor podnikání určenou na pokrytí provozních výdajů nebo živobytí. Nevěnuje se
proto dalším formám pomoci a také se nevěnuje všem programům specificky určeným vybraným
sektorům ekonomiky (např. v ČR se jedná o množství dotačních programů pro podnikatele
v oblasti ubytování, lázní, cestovním ruchu apod.).
Studie se zaměřuje na přímou podporu malým a středním podnikatelům, a to či už určenou přímo
na fixní náklady (Rakousko nebo Německo, v ČR zejména sektorové programy), nebo univerzálním
plošným příspěvkem (Česká republika).
Kromě pomoci určené na provozní náklady všechny tři státy připravily také programy na podporu
zaměstnanců (v Rakousku a Německu se jedná o tzv. kurzarbeit a v ČR o programy Antivirus),
daňové programy (např. odklad daní) nebo schémata státních záruk k půjčkám.
Rakousko a Německo využívá plošné programy určené pro všechny malé a střední podnikatele
z různých odvětví ekonomiky zasažené krizí a poskytuje podporu na úhradu fixních nákladů.
Nárok na podporu a její výše se odvíjí od poklesu tržeb a vypočte se jako procento z fixních nákladů.
Zároveň jsou tyto programy ve specifických případech doplňovány sektorovou podporou.
Pro období lockdownu v listopadu a prosinci byly v obou zemích připraveny speciální programy.
V České republice směřuje plošná podpora pouze pro OSVČ a společníky malých s.r.o. zasažených
krizí, a to ve formě kompenzačního bonusu, tedy paušální platby, která nezávisí na poklesu tržeb
nebo výše fixních nákladů. Zároveň vláda připravila množství specificky sektorových dotačních
programů. Od února 2021 plánuje vláda podporu podnikatelům zjednodušit a připravit 3 stěžejní
programy: kompenzační bonus pro OSVČ a společníky s.r.o., pokračování programu na podporu
zaměstnanosti Antivirus a připravovaný zjednodušený jeden program Ministerstva průmyslu a
obchodu „COVID 21“, který zatím ještě nebyl schválen. Kompenzační bonus má nově také plnit roli
některých dosavadních podpůrných programů určených na úhradu fixních nákladů.
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Stručný přehled vybrané pomoci podnikatelům
Česká republika
Kompenzační bonus
• 500 Kč/den
• pro OSVČ a společníky malých s.r.o. při zcela nebo z části znemožnění činnosti v důsledku koronavirové
krize
• od února 2021: 1 000 Kč/den
• od února 2021: pro OSVČ a společníky malých s.r.o. při poklesu tržeb o 50 %
COVID-Nájemné
• 50 % nájemného
• Původní podmínka 30% slevy na nájemném později zrušena
COVID-Gastro-Uzavřené provozovny
• 400 Kč/den/zaměstnanec
Další programy:
• COVID-Ubytování
• COVID-Kultura
• COVID-Sport
• COVID-lázně
• COVID-podpora cestovního ruchu
• COVID-Bus
• Ad.
Německo
Překlenovací podpora I.
• 80 % fixních nákladů v případě poklesu tržeb o více než 70 %
• 50 % fixních nákladů v případě poklesu tržeb mezi 50 a 70 %
• 40 % fixních nákladů v případě poklesu tržeb mezi 40 a 50 %
Překlenovací podpora II.
• 90 % fixních nákladů v případě poklesu tržeb o více než 70 %
• 60 % fixních nákladů v případě poklesu tržeb mezi 50 a 70 %
• 40 % fixních nákladů v případě poklesu tržeb mezi 30 a 50 %
Listopadová a prosincová pomoc v lockdownu
• Přímo nebo nepřímo lockdownem zasažené společnosti
• týden uzavření = příspěvek až do výše 75 % příslušných tržeb za listopad nebo prosinec 2019
Překlenovací podpora III.
• 90 % fixních nákladů v případě poklesu tržeb o více než 70 %
• 60 % fixních nákladů v případě poklesu tržeb mezi 50 a 70 %
• 40 % fixních nákladů v případě poklesu tržeb nejméně o 30 %
Rakousko
Příspěvek na fixní náklady I.
• 75 % fixních nákladů v případě poklesu tržeb o více než 80 %
• 50 % fixních nákladů v případě poklesu tržeb mezi 60 a 80 %
• 25 % fixních nákladů v případě poklesu tržeb mezi 40 a 60 %
Příspěvek na fixní náklady 800 000 eur
• Podmínka poklesu tržeb nejméně o 30 %
• Výše příspěvku založena na % výpadku tržeb
• Příklad: 60% výpadek tržeb = příspěvek 60 % fixních nákladů
Program náhrada ztrát
• Podmínka poklesu tržeb nejméně o 30 %
• Náhrada ve výši 70 % resp. 90 % vyměřovacího základu (náhrady ztráty)
Kompenzace při lockdownu
• 50 % očekávané ztráty pro přímo zasažené podnikatele
• Maloobchod - 12,5 %, 25 % nebo 37,5 % očekávané ztráty
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Úvod
Studie se zabývá kompenzačními programy přímé podpory podnikatelů, jejichž činnost byla
zasažena opatřeními v souvislosti s bojem proti pandemii covid-19, připravenými
na celorepublikové (vládní resp. spolkové) úrovni. Srovnávaná je podpora v Rakousku, Německu
a České republice. Studie je zaměřená na přímou podporu podnikatelů bez ohledu na sektor
podnikání určenou na pokrytí provozních výdajů nebo na pokrytí živobytí. Všechny tři sledované
země mají další programy na podporu zaměstnanců (v Rakousku a Německu se jedná
o tzv. kurzarbeit a v ČR o programy Antivirus), daňové programy (např. odklad daní) nebo
schémata státních záruk k půjčkám.
Text níže se snaží popsat jednotlivé programy podpory, které tyto tři země v rámci podpory
podnikatelům zasaženým koronavirovou krizí připravily. Zaměřuje se na přímou podporu malým
a středním podnikům, a to či už přímo určenou na fixní náklady (Rakousko nebo Německo, v ČR
zejména sektorové programy nebo program příspěvku na nájemné), nebo univerzálním plošným
příspěvkem na pokrytí živobytí (Česká republika). Studie se zaměřuje zejména na plošné programy
bez ohledu na sektor podnikání, a neobsahuje tak detailní informace o všech programech
připravených českou vládou pro podporu podnikatelů v jednotlivých sektorech podnikání (sport,
kultura, ubytování).
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Text se nezaměřuje na srovnání celkové výše vyplacené podpory v těchto zemích, ale na popis
programů obsahující vysvětlení, kdo má na podporu nárok, mechanizmus výpočtu nároku, a výši
kompenzace.

Česká republika
Již v březnu připravila vláda první programy podpory podnikatelům. Jednalo se zejména
o kompenzační bonus, zrušení minimálních záloh pro OSVČ na zdravotní a sociální pojištění
(od března do srpna 2020) a úvěrové programy (COVID I až III a COVID Plus). Pro podnikatele byla
připravena také možnost odkladu placení nájmů a odklad splácení úvěrů. Na podporu
zaměstnanosti byly určeny programy Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Antivirus.
Později začala vláda připravovat také sektorově zaměřené dotační programy, jako např. COVIDGastro-Uzavřené provozovny, COVID-Nájemné, COVID-Kultura, COVID-Sport, COVID-lázně,
COVID-ubytování, nebo COVID-podpora cestovního ruchu a další. V období od března do srpna
2020 byly také zrušeny odvody minimálních záloh pro OSVČ na zdravotní a sociální pojištění.
Text níže se věnuje kompenzačním programům a dvěma dotačním programům zaměřeným
více plošně. Přináší tak informace o kompenzačním bonusu, programech COVID-nájemné a COVIDGastro-Uzavřené provozovny. Nevěnuje se dalším specificky sektorovým programům,
kterých vláda připravila hned několik: COVID-Kultura, COVID-Sport, COVID-lázně, COVIDubytování, nebo COVID-podpora cestovního ruchu, COVID-Bus ad.
Od února 2021 plánovala vláda podporu podnikatelům zjednodušit a připravit 3 stěžejní programy:
kompenzační bonus pro OSVČ a společníky s.r.o., pokračování programu na podporu
zaměstnanosti Antivirus a připravovaný zjednodušený jeden program Ministerstva průmyslu
a obchodu „COVID 21“, který zatím ještě nebyl schválen.1 Výše kompenzačního bonusu
se zdvojnásobila a má tak také plnit roli některých dosavadních podpůrných programů určených
na úhradu fixních nákladů.
Kompenzační bonus pro OSVČ a malá s.r.o.
Kompenzační bonus představuje přímou podporu vyplácenou OSVČ, společníkům malých s.r.o.
a také lidem pracujícím na DPP nebo DPČ. Zákon č. 159/2020 o kompenzačním bonusu
byl schválen již v dubnu, přičemž nejdříve byl zaměřen pouze na OSVČ (bez souběhu
se zaměstnáním), které mohly získat jednorázový příspěvek ve výši 25 tisíc Kč jako kompenzaci
dopadů koronavirové krize. Kompenzační bonus spravuje Ministerstvo financí. Jedná se o daňový
bonus a současně o daň v procesním smyslu (spravován v režimu daňového řádu). Jako takový
proto nepodléhá dani ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Existuje však rozdíl mezi
obdobím na jaře a v létě (březen až srpen), kdy byly zrušeny minimální zálohy OSVČ na zdravotní a
sociální pojištění a obdobím podzimním, kdy již tyto zálohy OSVČ platit musí. Minimální výše zálohy
pro rok 2020 na zdravotní pojištění je 2 352 Kč měsíčně (2 393 Kč v roce 2021) a 2 544 Kč u
sociálního pojištění (2 588 Kč v roce 2021). Tedy ve výsledku navzdory vyplacené stejné výši bonus
500 Kč/den, je skutečná výše podpory rozdílná.

1

Kompenzační bonus bude od února 1 000 Kč denně, dosáhne na něj více lidí. Dostupné z:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/kompenzacni-bonus-bude-od-unora-1-000-kc-40912.
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Kompenzační bonus v období březen až červen
1. Bonusové období (12. 3. – 30. 4. 2020)
Kompenzační bonus mohly využít ty OSVČ, jejichž samostatná výdělečná činnost byla zcela nebo
zčásti znemožněna v důsledku koronavirové krize. Bonus dosahoval výše 500 Kč za každý den
od 12. března do 30. dubna 2020, pokud osoba v daný den splňovala podmínky
pro jeho poskytnutí. Celkově mohl podnikatel obdržet až 25 tisíc Kč za toto období. O příspěvek
mohly požádat osoby, které mají živnost na hlavní či vedlejší poměr, ale nesmí být zaměstnány,
nesmí mít podepsanou DPP ani DPČ, z níž je odváděno sociální pojištění (kromě činnosti
pedagogické).2
2. Bonusové období (1. 5. - 8. 6. 2020)
V rámci druhého bonusového období mohly OSVČ získat příspěvek 500 Kč denně. Nově měly
na příspěvek nárok také OSVČ, které současně měly zaměstnanecký úvazek jako pedagogové.
Zákonem č. 262/2020 Sb., který mění zákon č. 159/2020 o kompenzačním bonusu bylo dále
umožněno čerpat kompenzační bonus pro společníky malých s.r.o. Zároveň bylo umožněno
prodloužit bonusové období nařízením vlády až do konce srpna 2020.
Kompenzační bonus od října 2020
V listopadu byl schválen zákon č. 461/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem
nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 upravující
kompenzační bonus. Kompenzační bonus podle nového právního předpisu můžou získat OSVČ,
společníci malých s.r.o. a osoby vykonávající práci na DPP a DPČ. Musí se však jednat o osoby
s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky. „Tato činnost musí být
současně v rozhodném období (od 1. června do 30. září 2020) převažující, tedy být dominantním
(nadpolovičním) zdrojem obživy. Bonus si poté žadatelé mohou nárokovat za každý den
bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to nejvýše za 134 dní,
tedy od 5. října 2020 do 15. února 2021.“3 Podporu tak mohou získat přímo zasažené osoby
podnikající např. v oblasti pohostinství, ubytování nebo sportu. Zároveň se kompenzační bonus
týká také podnikatelů, kteří jsou na přímo zasažené obory navázáni alespoň z 80 %.
„Tato návaznost je dána buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (restaurace –
dodavatel surovin), anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou (posilovna
– fitness trenér).“4 Kompenzační bonus nebylo původně možné kombinovat s jinou podporou,
nově jej však je možné kombinovat s podporou na zaměstnance v rámci programu Antivirus,
ošetřovným pro OSVČ a programem COVID-Nájemné.5

2

SMETANKOVÁ, Daša, Tereza KRČEK, Eva TETOUROVÁ, Marta KRAUSOVÁ, Jan VLNA a Miroslav JAKAB. Přehled
opatření na zmírnění socioekonomických dopadů koronavirové nákazy covid-19.
3
Kompenzační bonus (podzim 2020) - nejčastější otázky a odpovědi. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/oministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-podzim-202039799.
4
Tamtéž
5
Tamtéž
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Kompenzační bonus je možné vyplatit za období od 5. října 2020 do 15. února 2021, celkem
za 134 dní, a to za ty dny, kdy došlo k zákazu nebo omezení činnosti. Žádosti je možné podávat
vždy do 2 měsíců po skončení daného bonusového období.6
1. Bonusové období (5. 10. – 4. 11. 2020)
2. Bonusové období (5. 11. – 21. 11. 2020)
3. Bonusové období (22. 11. – 13. 12. 2020)
4. Bonusové období (14. 12. – 24. 12. 2020)
5. Bonusové období (25. 12. – 23. 1. 2020)
6. Bonusové období (24. 1. – 15. 2. 2021)
Kompenzační bonus od února 20217
V únoru 2021 byl schválen nový kompenzační bonus zákonem č. 95/2021 Sb., o kompenzačním
bonusu pro rok 2021. Schválen byl s platností od 1. února 2021. Bonusovým obdobím je kalendářní
měsíc v období od 1. února 2021 do 31. března 2021, přičemž vláda může nařízením stanovit
jako další bonusové období kalendářní měsíc v období od 1. dubna 2021 do 31. prosince 2021.
Technicky bude kompenzační bonus nadále daňovým bonusem.
Nově bude nárok vznikat, pokud byl výkon samostatně výdělečné činnosti nebo činnosti s.r.o.
významně dotčen v důsledku ohrožené zdraví nebo krizovými opatřeními. Významně dotčena je
činnost, „pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této
činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích
z téže činnosti ve srovnávacím období.“8 Srovnávaným obdobím je měsíc před bonusovým
obdobím a srovnávacím obdobím je měsíční průměrem za 3 po sobě jdoucí měsíce v období od 1.
listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují se třemi měsíci předcházejícími
bonusovému období.
Hlavní novinkou je navýšení kompenzačního bonusu na 1 000 Kč/den. MF ČR tuto změnu
odůvodňuje tím, že nově má kompenzační bonus kromě stávající funkce finančních prostředků
na živobytí, také plnit roli některých dosavadních podpůrných programů určených na úhradu
fixních nákladů.9
Bonusová období
Únor 2021
Březen 2021
Výše kompenzace
Výše kompenzačního bonusu vroste z 500 Kč na 1 000 Kč/den10, nesmí však překročit částku
odpovídající propadu relevantních příjmů. Nově může vzniknout nárok na bonus 500 Kč/den také
v případě nařízené karantény nebo izolace u subjektů, které jsou účastny nemocenského pojištění.

6

Finanční správa začíná přijímat žádosti o kompenzační bonus. Dostupné z:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/financni-sprava-zacina-prijimat-zadosti-39891.
7
Kompenzační bonus bude od února 1 000 Kč denně, dosáhne na něj více lidí. Dostupné z:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/kompenzacni-bonus-bude-od-unora-1-000-kc-40912.
8
§8 Zákon č. 95/2021 o kompenzačním bonusu pro rok 2021
9
ST 1160/2021, Vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021.
10
Nižší bonus ve výši 500 Kč/den je zachován také pro osoby pracující na DPP nebo DPČ.
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COVID-nájemné
Představuje program podpory podnikatelů, kteří si pronajímají své provozní nebo maloobchodní
prostory pro svou podnikatelskou činnost. Podpora je určena na částečnou úhradu nájemného
podnikatelům, kterým byl zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách na základě mimořádných
opatření vlády v boji s pandemií covid-19. Podpora je poskytována formou dotace na nájemné.
Program je spravován Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO)
1. Výzva programu (duben až červen 2020)1112
Kdo mohl o podporu žádat
Podporu mohl získat podnikatel vykonávající podnikatelskou činnost a užívající provozovnu,
kterou si pronajímá na základě smlouvy platné před 12. březnem 2020 a byl mu zakázán prodej
zboží a služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020,
a to v důsledku přijatých mimořádných opatření v boji s pandemií covid-19. Podnikatel
také nesměl být spřízněnou osobou a být v prodlení s platbou svých závazků (splatných
do 12. března 2020) vůči institucím jako je Finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovny apod.
Podmínky pro poskytnutí dotace
 poskytnutí slevy pronajímatelem ve výši 30 % z ceny nájmu na období duben
až červen 2020,
 uhrazení 50 % nájemného před podáním žádosti za období duben až červen 2020,
 v případě pronájmu nemovitosti v majetku státu, kdy není možno poskytnout 30% slevu
z nájmu, je podmínkou uhrazení 80 % z nájemného za období duben až červen 2020,
 k jednomu pronajímanému prostoru může být poslána pouze jedna žádost o podporu.
Výše podpory
 50 % měsíčního nájemného,
 v případě pronájmu prostor v nemovitosti státu činí výše podpory 80 % měsíčního
nájemného,
 výše podpory se počítá bez DPH,
 maximální výše podpory byla 10 mil. Kč.
2. Výzva programu (červenec až září 2020)13
Druhá výzva byla MPO zveřejněna 16. října 2020 a jednalo se o podporu nájmů za období červenec
až září. Participace pronajímatele formou slevy na nájemném již nebyla požadována.
O podporu mohli požádat podnikatelé, kteří pronajímají prostory provozoven ke své podnikatelské
činnosti a kterým byl omezen nebo zakázán maloobchodní prodej boží nebo poskytování služeb
zákazníkům v provozovnách krizovými opatřeními. Majitel a pronajímatel nesměli být osobami
blízkými, ve vztahu osoby ovládající a ovládané, osobami jednajícími ve shodě, ve vztahu
uplatňujícím podstatný vliv, nebo osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku.
Podmínkou poskytnutí podpory nadále zůstává uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného
žadatelem před podáním žádosti.

11

ARCHIV: Výzva k programu COVID – Nájemné. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenskepodnikani/kopie-1-vyzva-k-programu-covid-_-najemne--257378/.
12
Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARSCoV-19 „COVID - Nájemné“.
13
Program COVID – Nájemné. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19najemne--255305/#_V%C3%BDzva_2.
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Výše podpory
 50 % měsíčního nájemného,
 maximální výše podpory byla 10 mil. Kč.
3. Výzva programu (říjen až prosinec 2020)14
V případě třetí výzvy na rozhodné období říjen až prosinec není opět požadována sleva
na nájemném.
O podporu mohli požádat podnikatelé, kteří pronajímají prostory provozoven ke své podnikatelské
činnosti a kterým byl omezen nebo zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb
zákazníkům v provozovnách. Žádat mohli také maloobchodní podnikatelé, kteří měli výjimku
ze zákazu prodeje podle usnesení vlády č. 1376 z 23. prosince 2020 a zároveň prokáží, že jim
v důsledku přijatých mimořádných opatření klesly tržby v rozhodném období ve srovnání s rokem
2019 alespoň o 50 %.
Nově odpadla překážka pro podání žádosti majitele a pronajímatele, kteří jsou osobami blízkými,
ve vztahu osoby ovládající a ovládané, osobami jednajícími ve shodě, ve vztahu uplatňujícím
podstatný vliv, nebo osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku.
Jedinou podmínkou je, aby pronajímatel a nájemce nebyla totožná fyzická osoba.
Podmínkou poskytnutí podpory nadále zůstává uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného
žadatelem před podáním žádosti.
Výše podpory
 50 % měsíčního nájemného,
 maximální výše podpory byla 10 mil. Kč.
COVID-Gastro-Uzavřené provozovny15
Program byl schválen v lednu 2021 a cílí na podniky zaměstnávající pracovníky v restauračních
provozech, maloobchodních prodejnách, osobních, vzdělávacích a rekreačních službách,
kterým byla omezena podnikatelská činnost přijatými krizovými opatřeními v rámci nouzového
stavu vyhlášeného od 5. října 2020. V rámci 1. výzvy se dotace z programu poskytuje za období
od 9. října do 10. ledna 2021. Žádosti je možné podávat od 15. ledna 2021. Program je spravován
MPO.
O podporu mohou žádat podnikatelé v sektorech zasažených krizovými opatřeními. Podmínkou je
pokles tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020 ve srovnání s rokem 2019 alespoň o 30 %. Podnikatel nesmí
ukončit podnikání nejméně tři měsíce po získání podpory.
Podpora je určena na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti (osobní náklady, náklady
na materiál, služby, odpisy, daně atd.)
Výše podpory


14

400 Kč na den za každého zaměstnance (zaměstnanci, spolupracující OSVČ, jednatelé se
smlouvou o výkonu funkce jednatele) za období uzavření (maximálně 79 dní).

Program COVID – Nájemné. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19najemne--255305/#_V%C3%BDzva_3.
15
Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-okoronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny--258742/.
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Německo
V Německu existuje vícero programů, které jsou doplněny podporou ze strany spolkových zemí.
Níže přinášíme přehled podpory podnikatelů na spolkové úrovni. Hned v březnu připravila
německá spolková vláda program okamžité pomoci (Soforthilfe) pro OSVČ a malé podniky.
Určen byl pro malé podniky ze všech odvětví hospodářství, jakož i OSVČ a osoby, které vykonávají
svobodná povolání. V rámci podpory mohli podnikatelé obdržet jednorázovou nenávratnou dotaci
pro období 3 měsíců ve výši až 9 tisíc eur (podniky do 5 zaměstnanců) resp. do 15 tisíc eur (podniky
do 10 zaměstnanců). Dotace byla určena na krytí fixních nákladů.16
Pro OSVČ, malé a střední podniky i velké společnosti byl dále určen úvěrový program zastřešen
státní rozvojovou bankou Kreditanstalt für Wiedraufbau (KfW).17 Velké společnosti (primárně ty
nad 250 zaměstnanců) mohou žádat o podporu ze Stabilizačního fondu
(Witschaftsstabilisierungsfonds), který je zaměřen na podporu likvidity společností všech oborů
formou záruk nebo rekapitalizace.18
Od června mohou malé a střední firmy požádat o překlenovací podporu.19 Žádat mohou malé
a střední společnosti, které byly nuceny pozastavit nebo výrazně omezit podnikatelské aktivity
v důsledku pandemie covid-19.20 Zároveň byla pro společnosti uzavřené z důvodu lockdownu
v listopadu a prosinci připravena speciální podpora. Text níže se zaměřuje právě na tuto podporu
malých a středních podniků.
Programy podpory jsou rozděleny do tří časových úseků:
1. červen až září 2020
2. říjen až prosinec 2020
3. Od ledna 2021
Podpora podnikatelům v období červen až září 2020
Překlenovací podpora I
První fáze překlenovací pomoci pokrývala měsíce od června 2020 do srpna 2020. Žádosti bylo
možné podávat od 13. července 2020 do 9. října 2020.21 Maximální výše příspěvku podpory byla
stanovena na 150 000 eur na tři měsíce. Žádosti mohli podávat pouze daňoví poradci, auditoři,
účetní.22
Kdo může o podporu žádat
 Společnosti ze všech hospodářských odvětví, pokud neměly nárok na podporu z fondu
ekonomické stabilizace (Wirtschaftsstabilisierungsfonds), tedy neměly v jednom
z posledních dvou finančních let před 1. lednem 2020 rozvahu nad 43 mil. eur, tržby více
než 50 mil. eur.
16

SMETANKOVÁ, Daša, Tereza KRČEK, Eva TETOUROVÁ, Marta KRAUSOVÁ, Jan VLNA a Miroslav JAKAB. Přehled
opatření na zmírnění socioekonomických dopadů koronavirové nákazy covid-19.
17
Tamtéž
18
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) [online]. Dostupné z:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/WSF/wirtschaftsstabilisierungsfonds.html.
19
Corona-Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen
20
German government launches temporary aid scheme as part of coronavirus stimulus. Dostupné z:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Priority-Issues/Articles/2020-07-08temporary-aid-scheme-launched.html.
21
Není možné podat žádost zpětně po 9. říjnu 2020.
22
Corona-Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen. Dostupné z:
https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/corona-ueberbrueckungshilfe.
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OSVČ a svobodná povolání
Neziskové společnosti a organizace

Předpoklady k získání podpory
Zastavení nebo omezení obchodní činnosti bylo zcela nebo zčásti způsobeno krizí v důsledku
covid-19. Tržby musely klesnout nejméně o 60 % v dubnu a květnu 2020 ve srovnání s předchozím
rokem. Žadatel musel splnit další podmínky týkající se zdraví firmy či podnikání (žádné insolvence
apod.). Pokud by žadatel (společnost) nepokračoval v činnosti do srpna 2020, musel by příspěvek
vrátit. Dotace se nevyplácely společnostem, které ukončily činnost, nebo byl podán návrh
na konkurz.23
Výše překlenovací podpory
 80 % fixních nákladů v případě poklesu tržeb o více než 70 %24
 50 % fixních nákladů v případě poklesu tržeb mezi 50 a 70 %
 40 % fixních nákladů v případě poklesu tržeb mezi 40 a 50 %
Co jsou fixní náklady
Fixní náklady nelze jednostranně měnit a vznikly před 1. březnem 2020. Patří sem:
 nájemné a leasingy,
 úroky,
 daň z majetku,
 výdaje za zaměstnance, kterého nelze převést na Kurzarbeit (lze zahrnout do paušální
částky 10 % z fixních nákladů),
 náklady na poradce při podávání žádosti o překlenovací podporu.
Důležité informace
Překlenovací příspěvek je zdanitelný a je nutné jej zohlednit při určování zisků v souladu
s daňovými předpisy.
Maximální výše podpory je 50 000 eur měsíčně. Pokud má společnost až pět zaměstnanců,
je maximální částka náhrady 3 000 eur měsíčně, až 10 zaměstnanců 5 000 eur měsíčně.
Rozhodující jsou zaměstnanci v ekvivalentech plného úvazku k 29. únoru 2020. V případě
přidružených společností jsou zaměstnanci jednotlivých společností zohledňováni společně.
V odůvodněných výjimečných případech lze maximální financování překročit.
Přidružené společnosti nebo společnosti, které vlastní nebo přímo či nepřímo kontroluje stejná
osoba nebo společnost, mohou požádat o překlenovací podporu pouze do maximální výše 50 000
eur měsíčně.25
Podpora podnikatelům v období říjen až prosinec 2020
Překlenovací podpora II
Druhá fáze podpory platí pro období od září do prosince 2020. Žádosti v této fázi lze podávat
nejpozději od 21. října 2020 do 31. března 2021. Maximální výše podpory byla stanovena
23

German government launches temporary aid scheme as part of coronavirus stimulus. Dostupné z:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Priority-Issues/Articles/2020-07-08temporary-aid-scheme-launched.html.
24
Vždy za jeden měsíc ve srovnání se stejným obdobím roku 2019.
25
Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen. Dostupné z:
https://www.ebnerstolz.de/de/covid-19-ueberbrueckungshilfe-fuer-kmu-333702.html.
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na 200 000 eur na čtyři měsíce. Žádosti mohou podávat pouze daňoví poradci, auditoři, účetní.
Cílem pomoci je poskytnout malým a středním společnostem, které jsou přímo nebo nepřímo
ovlivněny dopady krize vyvolané pandemií covid-19 nebo zavíráním provozoven, rozsáhlejší
podporu likvidity.26
Předpoklady k získání podpory
Podmínky žádosti zůstávají stejné jako u překlenovací podpory I, pouze s těmito odlišnostmi:
 povinnost prokázání poklesu předpokládaných tržeb o nejméně 50 % za dva po sobě jdoucí
měsíce v období od dubna do srpna 2020 ve srovnání se stejnými měsíci v předchozím
roce, nebo doložení průměrného poklesu tržeb o nejméně 30 % v období od dubna
do srpna 2020;
 zvýšení sazeb financování, do nichž se hradí vzniklé fixní náklady (až 90 % fixních nákladů,
v závislosti na rozsahu poklesu tržeb);
 zrušení stropů ve výši 3 000 eur pro společnosti do 5 zaměstnanců a 5 000 eur na měsíc
financování u společností do 10 zaměstnanců (zůstala pouze horní hranice 50 000 eur
na měsíc financování).27
Výše překlenovací podpory28
 90 % fixních nákladů v případě poklesu tržeb o více než 70 %29
 60 % fixních nákladů v případě poklesu tržeb mezi 50 a 70 %
 40 % fixních nákladů v případě poklesu tržeb mezi 30 a 50 %
Listopadová a prosincová pomoc v lockdownu30
Společnosti, které jsou přímo dotčeny omezením provozu (lockdown), osoby samostatně
výdělečně činné, sdružení a instituce a také nepřímo ovlivněné společnosti, u nichž se projevil
pokles tržeb, mohou podat žádost o listopadovou a prosincovou pomoc, pokud splní předepsané
podmínky. Výše uvedené subjekty byly ovlivněny vyhláškou o omezení provozu vydanou
spolkovými zeměmi v důsledku rozhodnutí spolkového kancléře a předsedů vlád spolkových států
ze dne 28. října 2020, 25. listopadu 2020 nebo omezily obchodní činnost od 2. prosince 2020.
 Přímo ovlivněné společnosti jsou ty, které byly přímo vyhláškami uzavřeny.
 Ubytovací společnosti a místa konání akcí jsou považovány za přímo ovlivněné společnosti.
 Nepřímo ovlivněné společnosti jsou takové, které pravidelně generují alespoň 80 % tržeb
se společnostmi, kterých se opatření o omezení provozu přímo dotkla.
 Přidružené společnosti jsou ty společnosti, které mají několik dceřiných společností nebo
stálých provozoven a více než 80 % celkových tržeb celé skupiny lze připsat přímo nebo
nepřímo ovlivněným přidruženým společnostem. Je-li splněna tato podmínka, mohou
společnosti požádat o podporu.
 Způsobilé k podání žádosti jsou také společnosti, které pravidelně generují 80 % svých tržeb
prostřednictvím dodávek a služeb jménem společností přímo ovlivněných opatřeními
26

Corona-Überbrückungshilfe II für kleine und mittelständische Unternehmen. Dostupné z:
https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/corona-ueberbrueckungshilfe-ii.
27
Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen. Dostupné z:
https://www.ebnerstolz.de/de/covid-19-ueberbrueckungshilfe-fuer-kmu-333702.html.
28
A stimulus package for everyone in Germany. Dostupné z:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/EN/Issues/Priority-Issues/stimulus-package-for-everyone/stimuluspackage-for-everyone.html.
29
Vždy za jeden měsíc ve srovnání se stejným obdobím roku 2019.
30
November- und Dezemberhilfe. Dostupné z: https://www.ueberbrueckungshilfeunternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/Artikel/november-und-dezemberhilfe.html.
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prostřednictvím třetích stran (například agentury, které zajišťují akce). Tyto společnosti
musí prokázat, že v listopadu a prosinci 2020 utrpěly pokles tržeb o více než 80 %
v důsledku opatření z 28. října 2020, 25. listopadu 2020 a 2. prosince 2020.
Výše podpory
 Za každý týden uzavření se vyplácí příspěvek až do výše 75 % příslušných tržeb v listopadu
2019 nebo v prosinci 2019 (v závislosti na využití příspěvku na Kurzarbeit a na další
podpoře, kterou subjekt čerpá).
 OSVČ mohou jako výchozí použít průměrný měsíční obrat v roce 2019. U osob způsobilých
k podání žádosti, které zahájily podnikání po 31. říjnu 2019 nebo 30. listopadu 2019,
lze jako srovnávací obrat zvolit měsíční obrat v říjnu 2020 nebo průměrný měsíční obrat
od založení podnikání.31
Žádost o podporu lze podat do 31. března 20201 prostřednictvím daňového poradce, auditora,
účetního, nebo advokáta.
Nová ustanovení k listopadové a prosincové pomoci
Nově si mohou podniky vybrat, o jakou podporu budou žádat:
 Režim malé podpory a regulace de minimis pro částky do 2 milionů eur.
 Režim podpory pevných nákladů pro částky do 10 milionů eur. Lze požádat o granty ve výši
70 % (nebo 90 % pro malé a velmi malé podniky) ve výši nepokrytých fixních nákladů.
 Systém náhrady škody (bez omezení výše): Je potřeba předložit důkaz o škodě. Kromě ztrát
lze zohlednit také ušlý zisk.32
Výplata: Od 25. listopadu 2020 byly vyplaceny přímé žádosti OSVČ až do výše 5 000 eur a také
žádosti prostřednictvím třetích stran až do výše 10 000 eur. Od 11. prosince je horní hranice
splátky prostřednictvím třetích stran až 50 000 eur (dříve 10 000 eur). Žadatelé,
kteří již obdrželi původní splátku omezenou na 10 000 eur, obdrží další zálohu až do maximální
výše 50 000 eur. Výplata prosincové podpory začíná začátkem února.33
Podpora podnikatelům v období od ledna 2021
Překlenovací podpora III34
Překlenovací pomoc pokračuje i v roce 2021. Předpokladem pro získání podpory je pokles tržeb
souvisejících s krizí způsobenou covid-19, a to minimálně o 30 % za měsíc, za který je žádáno
o podporu, v období listopad 2020 až červen 2021. Ke srovnání slouží referenční měsíc v roce 2019.
Na společnosti založené od 1. ledna 2019 do 30. dubna 2020 se vztahují zvláštní předpisy.
Společnosti, které dostávají listopadovou a / nebo prosincovou podporu, nemohou o překlenovací
podporu za tyto měsíce žádat.

31

Coronavirus: Antworten auf häufig gestellte Fragen. Dostupné z:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/FAQ/Coronavirus/faq-coronavirus.html.
32
Neue Verbesserungen: Zusätzliche Flexibilität bei November- und Dezemberhilfe. Dostupné z:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2021/02/20210205-verbesserungen-zusaetzlicheflexibilitaet-bei-november-und-dezemberhilfe.html.
33
Gibt es Abschlagszahlungen?. Dostupné z: https://www.ueberbrueckungshilfeunternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/Textsammlungen/zweistufiges-antragsverfahren/abschlagszahlung.html.
34
Überbrückungshilfe III. Dostupné z: https://www.ueberbrueckungshilfeunternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/Artikel/ueberbrueckungshilfe-iii.html.
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Překlenovací podpora je rozšířena o společnosti s ročním obratem do 750 milionů eur a maximální
částka financování bude zvýšena na 1,5 milionu eur měsíčně. Rozšířen je katalog hrazených
nákladů, schválené jsou dodatečné předpisy, které jsou specifické pro odvětví cestovního ruchu.
Výše podpor se sčítá. Nově budou hrazeny náklady na investice do digitalizace mezi březnem 2020
a červnem 2021 (tj. i mimo období financování) až do výše 20 000 eur měsíčně.35
Kdo může o podporu žádat
 Společnosti ze všech hospodářských odvětví s ročním obratem do 750 milionů eur,
 OSVČ a svobodná povolání,
 Neziskové společnosti a organizace.
Výše překlenovací podpory36
 90 % fixních nákladů v případě poklesu tržeb o více než 70 %37
 60 % fixních nákladů v případě poklesu tržeb mezi 50 a 70 %
 40 % fixních nákladů v případě poklesu tržeb nejméně o 30 %
Stručný přehled nových pravidel a plnění
 Maximální měsíční podpora 1,5 milionu eur (dříve 50 000 eur; zvýšení na 3 miliony eur
pro připravované přidružené společnosti) v rámci maximálních limitů pravidel EU pro státní
podporu.
 Zálohy až do výše 100 000 eur
 Překlenovací podpora III platí také na měsíce listopad a prosinec 2020 (pokud společnost
nevyužila podporu v rámci programu v lockdownu v listopadu a prosinci)
 Pro nejpostiženější obory platí jiné podmínky (maloobchod: Odpisy sezónního zboží
lze nastavit na 100 % jako fixní náklady; cestovní ruch: Komplexní zohlednění nákladů a
výpadku tržeb v důsledku zrušení zájezdu.)
 Kompenzace platí také pro společnosti v pyrotechnickém průmyslu z důvodu zákazu
silvestrovských zábavních pyrotechnik a vynaložení nákladů na propagaci fixních nákladů
od března do prosince 2020, v případě poklesu tržeb o nejméně 80 % ve srovnání
s prosincem 2020 a s prosincem 2019
 Úhrada nákladů ve výši 20 000 eur na každou z uvedených položek: hygienická opatření
v rámci covid-19 měsíčně (lze uplatnit zpětně do března 2020), digitalizace (pouze
jednorázově)
 Pro OSVČ vzrostl maximální příspěvek na provozní náklady na 7 500 eur (platí také
pro herce)38

35

Überbrückungshilfe vereinfacht und verbessert. Dostupné z:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/CoronaSchutzschild/2021-01-19-ueberbrueckungshilfe-verbessert.html.
36
Überbrückungshilfe III. Dostupné z: https://www.ueberbrueckungshilfeunternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/Artikel/ueberbrueckungshilfe-iii.html.
37
Vždy za jeden měsíc ve srovnání se stejným obdobím roku 2019.
38
Überbrückungshilfe vereinfacht und verbessert. Dostupné z:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/CoronaSchutzschild/2021-01-19-ueberbrueckungshilfe-verbessert.html.
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Rakousko
Spolková vláda vytvořila fond pomoci ve výši 15 miliard eur ve formě subvence na kompenzaci
ztrát.39 Rakouská vláda dosud připravila tři programy financované z fondu, které podporují
podnikatele, kteří museli omezit svou činnost v důsledku koronavirové krize. Mezi tyto tři
programy patří: 1. příspěvek na fixní náklady I., 2. příspěvek na fixní náklady 800 000 eur a
3. program kompenzace ztráty. Pro listopad a prosinec 2020, v době celostátního lockdownu, platí
program Kompenzace při lockdownu.
1. Příspěvek na fixní náklady I.40
Platnost programu: 16. 3. – 15. 9. 2020
Období, za které se podávají žádosti: Tři za sebou jdoucí období.41
Podmínky pro získání příspěvku: Způsobilé k žádosti byly všechny společnosti, kterým v důsledku
krize poklesly tržby mezi 16. březnem 2020 a 15. zářím 2020 nejméně o 40 % v porovnání s loňským
rokem.
Žádost: Žádost bylo možné podat online od 20. května 2020, nejpozději však do 31. srpna 2021.
Výše příspěvku: Výše dotace je odstupňována podle výše ztráty tržeb.42
Ztráta tržeb
40-60%
60-80%
80-100%

Výše příspěvku jako % fixních nákladů
25%
50%
75%

Výplata: O výplatu příspěvku na fixní náklady mohly subjekty požádat ve třech splátkách.
První splátku tvořilo maximálně 50 % předpokládané výše dotace a bylo možné o ni požádat od 20.
května 2020, druhá splátka zahrnovala maximálně 25 %, respektive maximálně 75 % očekávané
dotace, a bylo možné o ni požádat od 19. srpna 2020. O třetí splátku bylo možné žádat
od 19. listopadu 2020.
Poznámka: Společnosti, které žádaly o příspěvek na fixní náklady nižší než 12 000 eur, mohly
v souvislosti se žádostí zohlednit náklady na daňového poradce, auditora nebo účetního až do výše
500 eur jako fixní náklady.
Fixní náklady dle programu příspěvek na fixní náklady I.43
 nájemné za obchodní prostory a leasingy (pokud nájemné přímo souvisí s obchodními
aktivitami společnosti),
 pojistka,
39

Beihilfen zur Unterstützung der österreichischen Wirtschaft. Dostupné z: https://www.fixkostenzuschuss.at/.
Fixkostenzuschuss I Mehr Geld für unsere Betriebe. Dostupné z: https://www.fixkostenzuschuss.at/fkz1/.
41
Žádost je možné podat za to období, ve kterém nastal pokles dle uvedených podmínek. Pozorovací období: 16.
března 2020 až 15. dubna 2020, 16. dubna 2020 až 15. května 2020, 16. května 2020 až 15. června 2020, 16. června
2020 až 15. července 2020, 16. července 2020 až 15. srpna 2020, 16. srpna 2020 až 15. září 2020. Tj. například:
období od 16. 4. 2020 - 15. 7. 2020. Více na Fixkostenzuschuss seit 20.05.2020 beantragbar. Dostupné z:
https://home.kpmg/at/de/home/insights/2020/05/fixkostenzuschussrichtlinie-veroeffentlicht.html.
42
Tamtéž
43
Fixkostenzuschuss I Mehr Geld für unsere Betriebe. Dostupné z: https://www.fixkostenzuschuss.at/fkz1/.
40
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úrokové náklady na úvěry a půjčky,
podíl na nákladech financování leasingových splátek,
poplatky za provozní licence,
výdaje za elektřinu, plyn nebo telekomunikace,
ztráta hodnoty zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo sezónního zboží,
osobní náklady, které vznikají výlučně z důvodu krize (zpracování storna, přeúčtování
apod.),
 přiměřená odměna podnikatele ve společnosti podléhající dani z příjmu,
 pro společnosti, které žádají o příspěvek na fixní náklady nižší než 12 000 eur, odpovídající
mzda pro náklady daňových poradců, auditorů nebo účetních do maximálně 500 eur,
 výdaje na další smluvně nezbytné platební závazky, které se nedotýkají zaměstnanců.
Kdo mohl žádat44
 Společnost má sídlo nebo stálou provozovnu v Rakousku.
 Společnost vykonává provozní činnost v Rakousku, která vede k příjmům ze zemědělství a
lesnictví, samostatné výdělečné činnosti nebo obchodních operací.
 Společnost utrpěla výpadek tržeb způsobenou rozšířením covid-19.
 Společnost musí přijmout přiměřená opatření ke snížení fixních nákladů, které mají být
pokryty subvencí na fixní náklady (povinnost zmírnit škodu prostřednictvím protiplnění
ex ante).
2. Příspěvek na fixní náklady 800 000 eur45
Platnost programu: 16. 9. 2020 – 30. 6. 202146
Období, za které se podávají žádosti: Až deset za sebou jdoucích období nebo dva po sobě jdoucí
bloky47 (s výjimkou listopadu a prosince 2020,48 kdy dostanou subjekty jiný příspěvek)49
Podmínky pro získání příspěvku: Způsobilé jsou všechny společnosti, které v období od 16. září 2020
do 30. června 2021 v důsledku krize zaznamenaly pokles tržeb nejméně o 30 procent ve srovnání
se stejným obdobím loňského roku. Výše podpory musí být nejméně 500 eur.
Žádost: Žádost je možné podat online od 23. listopadu 2020 do 31. prosince 2021 nejpozději.
Výše příspěvku: Výše příspěvku je založena na procentuálním výpadku tržeb. Například 60%
výpadek tržeb představuje kompenzaci ve výši 60 % fixních nákladů.
Výplata: Výplata se uskuteční ve dvou splátkách. O první částku lze požádat od 23. listopadu 2020,
nejpozději však 30. června 2021. Pokrývá maximálně 80 % z očekávané finanční pomoci. O druhou
výplatu je možné požádat od 1. července 2021, nejpozději však do 31. prosince 2021. Vyplacena
bude částka, která dosud nebyla vyplacena, až do celé výše dotace. Je třeba provést všechny
nezbytné opravy, které vyplývají z první žádosti (tzn. doplnění informací, zda subjekt čerpá další
podporu a podobně.)

44

Tamtéž
Fixkostenzuschuss 800.000. Dostupné z: https://www.fixkostenzuschuss.at/fkz800k/.
46
Dotace na fixní náklady vzniklé v tomto období.
47
Tj., 6. - 30. září 2020, říjen 2020, listopad 2020, prosinec 2020, leden 2021, únor 2021, březen 2021, duben 2021,
květen 2021, červen 2021. Žádost je možné podat za to období, ve kterém nastal pokles dle uvedených podmínek.
48
Viz Kompenzace při lockdownu (Lockdown-Umsatzersatz)
49
Corona-Beihilfe: Fixkostenzuschuss II startet. Dostupné z: https://news.wko.at/news/oesterreich/Factsheet_FKZII_800000.pdf.
45

PI 2.120

17

Poznámka: Společnosti s obratem nižším než 120 000 eur v minulém roce mají možnost stanovit
fixní náklady paušálně. V tomto případě lze 30% výpadek tržeb považovat za fixní náklady.
Důležité informace
 Maximální výše příspěvku byla původně omezena na 800 000 eur pro jednu společnost.
Byla však navýšena až na 1 800 000 eur. Pro společnosti v prvovýrobě zemědělských
produktů je maximální částka po navýšení stanovena na 225 000 eur, pro společnosti
v odvětví rybolovu a akvakultury je částka stanovena na 270 000 eur.
 Nejpozději v rámci druhé žádosti/výplaty se k příspěvku z tohoto programu přidají všechny
podpory, které byly společnosti vyplaceny nebo které byly závazně přislíbeny.
 Výšku výpadku tržeb a fixních nákladů musí potvrdit daňový poradce, auditor nebo účetní.
To se nevztahuje na žadatele, kteří se rozhodnou pro paušální platbu, nebo pokud celková
požadovaná dotace na fixní náklady nepřesáhne 36 000 eur.
Fixní náklady dle programu příspěvek na fixní náklady 800 000:
 nájemné za obchodní prostory a leasingy, které přímo souvisejí s obchodními aktivitami
společnosti,
 úrokové výdaje za úvěry a půjčky, pokud nebyly předány přidruženým společnostem jako
úvěry nebo půjčky,
 pojistky,
 provozní licenční poplatky,
 výdaje na telekomunikace, energie a náklady na vytápění,
 ztráta hodnoty zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo sezónního zboží za předpokladu,
že v důsledku koronavirové krize ztratí alespoň 50 % své hodnoty (Lze o něj požádat pouze
v rámci první žádosti a pouze, pokud lze určit ztrátu hodnoty.),
 přiměřená odměna podnikatele ve společnosti podléhající dani z příjmu (maximálně
2 666,67 eur měsíčně na jednu osobu),
 osobní náklady vzniklé výhradně v souvislosti se zpracováním krizí podmíněných storen a
přeúčtování,
 náklady na daňového poradce, auditora nebo účetního (maximálně 1 000 eur)
pro společnosti, které žádají o kompenzaci nižší než 36 000 eur,
 výdaje na další smluvně požadované platební závazky, které se nedotýkají zaměstnanců,
 srážka za opotřebení (odpisy) stálého majetku, pokud je předmětný majetek používán
přímo k obchodní činnosti a byl zakoupen před 16. zářím 2020,
 převod odpisů na movitý majetek, který se primárně používá k vytváření tržeb a není
ve vlastnictví společnosti,
 leasingové splátky nebo část nákladů na financování leasingových splátek,
 výdaje na odměnu výkonného ředitele společnosti (maximálně 2 666,67 EUR měsíčně),
 osobní náklady na zajištění minimálního provozu a zabránění dočasnému uzavření
(bez ohledu na obsazenost),
 výdaje (1. června 2019 až 16. března 2020) vzniklé v rámci přípravy na generování tržeb
ve sledovaném období, přičemž plánované tržby nemohly být realizovány kvůli covid-19,
 Od fixních nákladů se odečte pojistné plnění, které kryje tyto fixní náklady v případě
pojistné události, a kompenzace podle zákona o epidemii.
Kdo může žádat
 Společnost má sídlo nebo stálou provozovnu v Rakousku.
 Společnost vykonává provozní činnost v Rakousku, která vede k příjmům ze zemědělství a
lesnictví, samostatné výdělečné činnosti nebo obchodních operací.
 Společnost utrpěla více než 30% pokles tržeb způsobený šířením covid-19.
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Společnost přijala opatření ke snížení škod na straně příjmů a výdajů jako součást celkové
strategie, aby snížila fixní náklady, které mají být pokryty z tohoto fondu (povinnost zmírnit
škody prostřednictvím protiplnění ex ante).

3. Program náhrada ztrát50
Platnost programu: 16.9 2020 – 30. 6. 202151
Období, za které se podávají žádosti: Až deset za sebou jdoucích období nebo dva po sobě jdoucí
bloky52 (s výjimkou listopadu a prosince 2020, kdy dostanou subjekty jinou dotaci53)
Podmínky pro získání dotace: Způsobilé jsou všechny společnosti, kterým se v období od 16. září
2020 do 30. června 2021 v důsledku krize snížily tržby nejméně o 30 %, za předpokladu,
že očekávaná výše podpory je nejméně 500 eur. Žádost musí podat daňový poradce, auditor nebo
účetní.
Žádost: Žádost je možné podat online od 23. listopadu 2020 do 31. prosince 2021 nejpozději.
Výše náhrady ztráty: Výše kompenzace odpovídá 70 % vyměřovacího základu. V případě malých
nebo velmi malých podniků se míra náhrady zvyšuje na 90 % vyměřovacího základu (do 50
zaměstnanců nebo bilanční suma menší než 10 milionů).54 V obou případech byla kompenzace
omezena na 3 mil. eur na společnost následně navýšena na 10 mil. eur. Odhad ztráty jako součást
výpočtu prognózy pro první výplatu lze provést paušálně na základě údajů z předchozího roku.
Žádost musí být potvrzena a předložena daňovým poradcem, auditorem nebo účetním.
Výplata: Probíhá ve dvou splátkách. O první výplatu lze požádat od 16. prosince 2020, nejpozději
však 30. června 2021. Pokrývá 70 % očekávané kompenzace ztráty. Výše výpadku tržeb musí být
odhadnuta co nejlépe (je třeba provést výpočet prognózy). O druhou výplatu lze požádat od 1.
července 2021, nejpozději však do 31. prosince 2021, kdy bude vyplacena celá dosud nevyplacená
náhrada ztráty, avšak je třeba provést všechny nezbytné opravy z první výplaty.
Poznámka: Při žádosti musí být výše ztráty potvrzena daňovým poradcem, auditorem nebo
účetním prostřednictvím znaleckého posudku.
Důležité informace
 Náhrada ztráty je nově omezena na 10 mil. eur na společnost.
 Náhradu ztráty nelze poskytnout, pokud žadatel požaduje příspěvek z programu příspěvek
na fixní náklady 800 000.
Výpočet ztráty
 Výpadek tržeb se vypočítá stanovením rozdílu mezi celkovými tržbami ve sledovaném
období a celkovými tržbami v příslušných srovnávacích obdobích roku 2019.
 Výchozím bodem pro určení výše náhrady je ztráta, kterou žadatel utrpěl v příslušných
sledovaných obdobích. Ztráta je rozdíl mezi příjmem a přímo a nepřímo souvisejícími
náklady společnosti.
50

Verlustersatz. Dostupné z: https://www.fixkostenzuschuss.at/verlustersatz/.
Dotace na ztráty vzniklé v tomto období.
52
Tj., 16. až 30. září 2020, říjen 2020, listopad 2020, prosinec 2020, leden 2021, únor 2021, březen 2021, duben
2021, květen 2021, červen 2021. Žádost je možné podat za to období, ve kterém nastal pokles dle uvedených
podmínek.
53
Viz Kompenzace při lockdownu (Lockdown-Umsatzersatz)
54
Společnost do 50 zaměstnanců, respektive obrat do 10 milionů eur. Verlustersatz. Dostupné z:
https://news.wko.at/news/oesterreich/Factsheet_Verlustersatz.pdf?_ga=2.6389876.716814923.1612250941183957457.1600335150.
51
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Vypočítaná ztráta musí být snížena o výhody, které již byly společnosti vyplaceny nebo
které byly závazně přislíbeny, pokud spadají do daného období (např. podpora
z kurzarbeitu ad.).
Jako vhodný důkaz slouží záznamy o zboží a službách, které jsou vedeny pro daňové účely.

Kdo může žádat
 Společnost má sídlo nebo stálou provozovnu v Rakousku.
 Společnost provádí provozní činnost v Rakousku.
 Společnost utrpěla více než 30% pokles tržeb způsobený šířením covid-19.
 V rámci celkové strategie přijala společnost opatření ke snížení škod, aby snížila ztráty,
které mají být pokryty z tohoto programu (povinnost snížit škodu prostřednictvím
protiplnění).
 V posledních třech posuzovaných letech nedošlo k žádnému legálně prokázanému zneužití
ve smyslu § 22 Spolkového daňového zákoníku (Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl
194/1961), které by v příslušném vyměřovacím období vedlo ke změně vyměřovacího
základu daně nejméně o 100 000 eur.
 V posledních pěti letech nesmí být společnosti uvalena žádná právně závazná finanční
pokuta ani podobný ekvivalent.
 V době podání žádosti nesmí být vedeno žádné insolvenční řízení.
Kompenzace při lockdownu (Lockdown-Umsatzersatz)
Platnost programu: listopad a prosinec 202055
Společnosti, které byly přímo ovlivněny nařízením o ochranných opatřeních ze dne 2. listopadu
2020 (COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung, COVID-19-SchuMaV) a jejichž odvětví bylo tímto
nařízením přímo dotčeno, měly nárok na kompenzace tržeb. Data sloužící ke kompenzování
vycházela z listopadu 2019. Pokud se v listopadu neuskutečnily žádné tržby, měla dotyčná
společnost nárok na minimální částku (2300 eur). Dotčená odvětví jsou kompenzována odlišně. 56
Pro uzavřené provozovny (například hotely, restaurace) platí: Výpadek tržeb za období výslovného
uzavření provozoven v listopadu 2020 byla kompenzována až 80 % (následně od 7. prosince
až 50 %) z tržeb ve stejném období předchozího roku.57 Do 15. prosince 2020 mohly všechny
podniky, kterých se omezení přímo týkalo, požádat o 80% náhradu tržeb za listopad.
Od 16. prosince 2020 mohly subjekty požádat o 50% náhradu tržeb za prosinec.58 Náhrada byla
dále omezena maximální částkou 800 000 eur na společnost, minimum bylo stanoveno na 2300
eur. Společnosti, které zaměstnancům daly výpověď mezi 3. a 30. listopadem 2020,
byly z kompenzací příjmů vyloučeny. Platba těchto kompenzací probíhá do dvou týdnů od podání
žádosti.59

55

Pro každý měsíc platí jiné podmínky.
Alle Infos zum Covid19 Umsatzersatz. Dostupné z: https://news.wko.at/news/wien/Alle-Infos-zumUmsatzersatz.html.
57
Coronavirus - FAQs für die Hotellerie. Dostupné z: https://www.wko.at/branchen/tourismusfreizeitwirtschaft/hotellerie/coronavirus-informationen-fuer-die-hotellerie.html.
58
Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen für die Hotellerie. Dostupné z: https://www.wko.at/branchen/k/tourismusfreizeitwirtschaft/hotellerie/hilfs-und-unterstuetzungsmassnahmen.html.
59
Alle Infos zum Covid19 Umsatzersatz. Dostupné z: https://news.wko.at/news/wien/Alle-Infos-zumUmsatzersatz.html.
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Podrobnosti: Společnosti, kterých se uzavření přímo dotýká (např. hotely a restaurace,
kadeřnictví), dostanou za prosinec 50 % očekávané ztráty (max. 800 000 eur). V případě
maloobchodu se náhrada vyplácí ve výši 12,5 %, 25 % nebo 37,5 % (max. 800 000 eur).60 Podrobný
seznam provozoven, kde je uvedena výše náhrady v procentech, je uveden na webových
stránkách, které jsou tomuto programu věnované.61

Závěr
Rakousko a Německo využívá plošné programy určené pro všechny malé a střední podnikatele
z různých odvětví ekonomiky zasažené krizí. Nárok na podporu a její výše se odvíjí od poklesu tržeb
a vypočte se jako procento z fixních nákladů. Zároveň jsou tyto programy ve specifických případech
doplňovány sektorovou podporou. Pro období lockdownu v listopadu a prosinci byly v obou
zemích připraveny speciální programy.
Naopak v České republice směřovala plošná podpora pro OSVČ a společníky malých s.r.o.
zasažených krizí, a to ve formě kompenzačního bonusu, tedy paušální platbě, která nezávisí
na poklesu tržeb nebo výše fixních nákladů. Zároveň bylo připraveno vícero programu určených
pro pomoc podnikatelům ve vybraných sektorech postižených vládními krizovými a mimořádnými
opatřeními v souvislosti s koronavirovou krizí na pokrytí provozních výdajů. Od února 2021 plánuje
vláda podporu podnikatelům zjednodušit a připravit 3 stěžejní programy: kompenzační bonus
pro OSVČ a společníky s.r.o., pokračování programu na podporu zaměstnanosti Antivirus a
připravovaný zjednodušený jeden program MPO „COVID 21“, který zatím ještě nebyl schválen.
Nový kompenzační bonus byl již schválen a zdvojnásoben a má tak směřovat také na pokrytí fixních
nákladů.

60

Lockdown-Umsatzersatz zur Unterstützung der österreichischen Wirtschaft. Dostupné z:
https://www.umsatzersatz.at/.
61
Seznam je k dispozici zde https://www.umsatzersatz.at/wp-content/uploads/2020/12/Handelskategorisierung.pdf
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Tabulka: Stručný přehled vybrané plošné pomoci podnikatelům
Česká republika

Německo

Rakousko

Kompenzační bonus
 500 Kč/den
 pro OSVČ a společníky malých
s.r.o. při zcela nebo z části
znemožnění činnosti v důsledku
koronavirové krize
 od února 2021: 1 000 Kč/den
 od února 2021: pro OSVČ a
společníky malých s.r.o. při
poklesu tržeb o 50 %
COVID-Nájemné
 50 % nájemného
 Původní podmínka 30% slevy na
nájemném později zrušena

Překlenovací podpora I.
 80 % fixních nákladů v případě
poklesu tržeb o více než 70 %
 50 % fixních nákladů v případě
poklesu tržeb mezi 50 a 70 %
 40 % fixních nákladů v případě
poklesu tržeb mezi 40 a 50 %

Příspěvek na fixní náklady I.
 75 % fixních nákladů v případě
poklesu tržeb o více než 80 %
 50 % fixních nákladů v případě
poklesu tržeb mezi 60 a 80 %
 25 % fixních nákladů v případě
poklesu tržeb mezi 40 a 60 %

Překlenovací podpora II.
 90 % fixních nákladů v případě
poklesu tržeb o více než 70 %
 60 % fixních nákladů v případě
poklesu tržeb mezi 50 a 70 %
 40 % fixních nákladů v případě
poklesu tržeb mezi 30 a 50 %

COVID-Gastro-Uzavřené provozovny
 400 Kč/den/zaměstnanec

Listopadová a prosincová pomoc
v lockdownu
 Přímo nebo nepřímo
lockdownem zasažené
společnosti
 týden uzavření = příspěvek až
do výše 75 % příslušných tržeb
za listopad nebo prosinec 2019
Překlenovací podpora III.
 90 % fixních nákladů v případě
poklesu tržeb o více než 70 %
 60 % fixních nákladů v případě
poklesu tržeb mezi 50 a 70 %
 40 % fixních nákladů v případě
poklesu tržeb nejméně o 30 %

Příspěvek na fixní náklady 800 000
eur
 Podmínka poklesu tržeb
nejméně o 30 %
 Výše příspěvku založena na %
výpadku tržeb
 Příklad: 60% výpadek tržeb =
příspěvek 60 % fixních nákladů
Program náhrada ztrát
 Podmínka poklesu tržeb
nejméně o 30 %
 Náhrada ve výši 70 % resp. 90
% vyměřovacího základu
(náhrady ztráty)

Další programy:
 COVID-Ubytování
 COVID-Kultura
 COVID-Sport
 COVID-lázně
 COVID-podpora cestovního
ruchu
 COVID-Bus
 Ad.

Kompenzace při lockdownu
 50 % očekávané ztráty pro
přímo zasažené podnikatele
 Maloobchod - 12,5 %, 25 %
nebo 37,5 % očekávané ztráty
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Anotace/Annotation
Podpora podnikatelů v souvislosti s pandemií covid-19
Studie se zabývá programy určenými na přímou podporu podnikatelům (kompenzace) v souvislosti
s omezením jejich činnosti v důsledku koronavirové pandemie, které byly připravené
na celorepublikové (vládní resp. spolkové) úrovni. Srovnávaná je pomoc podnikatelům v Rakousku,
Německu a České republice. Zaměřuje se na přímou podporu malým a středním podnikatelům, ať
už určenou přímo na fixní náklady (Rakousko nebo Německo, v ČR zejména sektorové programy),
nebo univerzálním plošným příspěvkem (Česká republika).
Klíčová slova: Covid-19; kompenzační bonus; COVID-Nájemné; COVID-Gastro-Uzavřené
provozovny; Překlenovací podpora; příspěvek na fixní náklady; kompenzace podnikatelům
Support for business in connection with the covid-19 pandemic
The study deals with programs designed to directly support entrepreneurs (as compensations) in
connection with the reduction of their activities due to a coronavirus pandemic, which were
prepared at the national (government or federal) level. Help for entrepreneurs in Austria, Germany
and the Czech Republic is compared. It focuses on direct support for small and medium-sized
enterprises, whether intended directly for fixed costs (Austria or Germany, in the Czech Republic,
especially sectoral programs), or a universal fixed contribution (Czech Republic).
Key words: Covid-19; compensation bonus; COVID-Rentals; COVID-Gastro-Closed premises;
Bridging support; contribution to fixed costs; compensation to entrepreneurs
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