
DÁNSKO – situace s ohledem na COVID-19 
Status trhu práce a situace podniků v Dánsku v souvislosti s COVID-19  
 
Zpracoval: René Moser-Johansen, CO-industri k 19.3.2020. 
 
Hranice 
Všechny hranice v okolí Dánska jsou uzavřeny do 13. dubna 2020. Zboží může překročit 
hranice, jakož i osoby, které k tomu mají dobré důvody. Tyto důvody jsou například, pokud jste 
Dánský občan, pokud máte povolení k pobytu v Dánsku, pokud vaše práce vyžaduje překročení 
hranice (přeshraniční pendleři). Hranici mohou také překračovat diplomaté atd. 
 
Podniky 
Vláda obecně doporučuje, aby co nejvíce lidí pracovalo z domova. Všichni zaměstnanci ve 
veřejném sektoru, kteří neplní kritické úkoly pro fungování společnosti, byli 
posláni domů s plným platem. Očekává se, že všichni budou pracovat z domova. 
 
Mnoho soukromých podniků a společností se rozhodlo poslat také své pracovní síly domů s 
plným platem, s očekáváním, že budou pracovat z domova. 
 
Dne 17. března 2020 vláda oznámila uzavření všech kaváren, restaurací, kadeřníků, 
fyzioterapeutů, tetovacích salonů a dalších podniků s těsným fyzickým kontaktem mezi 
osobami. Uzavřena jsou rovněž nákupních střediska, s výjimkou supermarketů, obchodů s 
potravinami a lékárnami v nákupních centrech. Všechny ostatní podniky mohou zůstat 
otevřené. 
 
Trh práce – iniciativy na pomoc pracovníkům, zaměstnancům a podnikům 
 
Jako měřítko pro srovnání s ostatními zeměmi byl HDP Dánska v roce 2019 2318,8 
miliardy DKK (311 miliard EUR).´ 
 
Pomocné balíčky od státu 
 
10. března: BALÍČEK PRVNÍ POMOCI 
 
Náhrada za zrušení 
 
Organizátoři, kteří v březnu zrušili nebo odložili události s více než 1 000 účastníky nebo akce 
s méně než 1 000 účastníky, se zaměřením na osoby se zvláštním rizikem coronaviru, například 
starší nebo nemocné, mohou požádat o náhradu ztráty. 
 
Odložená DPH a daň 
 
Společnosti mohou dočasně odložit platbu DPH, příspěvky na trh práce a daň z příjmu. 
 
Nová coronová jednotka 
 
Vláda zřídí coronovou jednotku, kde bude diskutovat s průmyslem, jak mohou dočasná opatření 
pomoci podnikání během coronové krize. 
 



12. března: DRUHÝ BALÍČEK POMOCI 
 
Větší úvěrové příležitosti pro banky 
 
Od finanční krize existuje požadavek, aby banky ukládaly do rezervy, aby mohly ušetřit peníze, 
které budou mít k dispozici v době nové krize. 
 
Uvolňuje se tedy tento proticyklický kapitálový nárazník, který by měl bankám poskytnout 
větší prostor k půjčování dánským společnostem, které budou potřebovat více kapitálu na 
pokrytí ekonomických ztrát souvisejících s corona virem. Ministerstvo financí vypočítalo, že 
bude uvolněno přes 200 miliard DKK (27 miliard EUR), které mohou banky půjčit. 
 
Dva nové systémy záruk 
 
Zavádějí se dva nové systémy záruk. Jeden je zaměřen na velké společnosti a bude fungovat za 
tržních podmínek. Druhý je zaměřen na malé a střední podniky a zahrnuje nižší záruční limit 
pro společnosti, a proto je zřízen rámec státní ztráty ve výši jedné miliardy DKK (0,13 miliardy 
EUR). 
 
Vrácení peněz od prvního dne 
 
Zaměstnavatelé mohou získat náhradu od prvního dne, když je zaměstnanec nemocný Covid-
19 nebo v karanténě. Předpokládá se proto, že tzv. zaměstnavatelské období systému 
nemocenských dávek bude pozastaveno. 
 
Flexibilnější systém zkrácené práce 
 
Systém zkrácené pracovní doby je flexibilnější. Tento systém znamená, že společnosti mohou 
dočasně zkrátit pracovní dobu zaměstnance a zaměstnanci pak mohou pobírat doplňkové dávky 
v nezaměstnanosti. 
Aby se předešlo propouštění, mění se režim tak, že zkrácená pracovní doba je iniciována, 
jakmile je oznámena Centru práce. Tím se pozastavuje současný požadavek, aby byla zkrácená 
pracovní doba oznámena Centru práce nejméně jeden týden před tím, než vstoupí v platnost. 
 
15. března: TŘETÍ BALÍČEK POMOCI 
 
Kompenzace pro podniky 
 
Byla uzavřena nová tripartitní dohoda, což znamená, že soukromé společnosti, které čelí 
výpovědi nejméně 30 procentům zaměstnanců nebo více než 50 zaměstnancům, mohou získat 
kompenzaci mezd. 
 
Společnost dostane náhradu až do výše 75 procent (až do maximální výše 23 000 DKK (3 090 
EUR)) odměny na každého zaměstnance, kterému hrozí propuštění, pokud se rozhodnou poslat 
zaměstnance domů místo jeho propuštění. 
 
Dočasná náhrada mezd a platů platí od 9. března do 9. června 2020. 
 
 
 



Partneři ve výrobním sektoru (CO-industri a Dansk Industri (DI)) se přidali k tripartitní dohodě 
dne 18. března, aby zvládli vyšší moc a propouštění kvůli COVID-19, podle kolektivní smlouvy 
pro dělníky ve výrobním sektoru. 
 
Aby nedocházelo k propouštění, partneři žádají společnosti, aby v co největší míře využívaly 
tuto dohodu o dočasném vyrovnávání mezd ze dne 14. března 2020. 
 
Hlavní body dohody: 
 
Společnosti, které jsou členy DI a na něž se vztahuje průmyslová dohoda, a kde v důsledku 
COVID-19 dochází k vnějším nebo mimořádným provozním poruchám, které zcela nebo 
částečně zastaví provoz, takže nemohou zaměstnat řadu zaměstnanců, mohou bez předchozího 
upozornění propustit zaměstnance bez výplaty, protože se strany dohodly a odkazují na vyšší 
moc v průmyslové dohodě. 
 
Následně jsou společnosti povinny nabídnout propuštěným zaměstnancům, aby pokračovali v 
práci souběžně s obnovením provozu. Pokud bude práce obnovena, podmínky 
zaměstnání by měly být považovány za pozastavené. Pokud provozní poruchy trvají déle než 6 
měsíců, zaměstnanci, kterým nebude nabídnuto obnovení práce, budou 
považováni za propuštěné a mají právo na odstupné. 
 
Dohoda je platná do 13. dubna 2020 s možností prodloužení. 
 
16. března: ČTVRTÝ BALÍČEK POMOCI 
 
Odklad DPH a B-daně  
 
Platby DPH malých a středních podniků se odkládají, což by mělo zlepšit likviditu malých 
podniků přibližně o 15 miliard DKK (2 miliardy EUR) a přibližně o 20 miliard DKK (2,7 
miliard EUR) pro střední podniky. 
 
To znamená, že malé podniky nebudou muset platit DPH do 1. ledna 2021 a střední podniky 
do 1. září 2020. 
 
Vláda navíc za účelem dalšího prodloužení lhůty likvidity pro platbu B-daně zkrátí lhůtu pro 
platbu B-daně, takže platební lhůta, která by jinak byla 20. dubna 2020, je odložena na 20. 
června 2020 a termín 20.května 2020 se odkládá do 20. prosince 2020. 
 
19. březen: PÁTÝ BALÍČEK POMOCI 
 
Kompenzace pro samostatně výdělečně činné osoby a osoby na volné noze 
 
Samostatně výdělečně činné osoby a osoby na volné noze, u kterých dochází ke snížení obratu 
minimálně o 30 procent, mohou získat náhradu. Kompenzace bude představovat 75 procent 
očekávané ztráty příjmů, až do maximální výše 23 000 DKK (3 090 EUR) měsíčně na 
majitele. Tento režim bude platit tři měsíce od 9. března 2020 do 9. června 2020. 
 
Odškodnění fixních nákladů společností 
 
Tripartitní dohoda o kompenzaci mezd poskytuje zvýšenou jistotu pracovních míst a 



kompenzaci společnostem za jejich pracovní náklady. Vláda a politické strany parlamentu však 
také uhradí některé fixní náklady, na které společnosti již nemají příjmy, aby je uhradily. 
 
Společnosti mohou být kompenzovány, pokud utrpěly alespoň 40procentní ztrátu příjmu – 
kompenzace se pohybuje mezi 25 a 80 procenty, v závislosti na velikosti poklesu příjmů. 
 
Lepší přístup k vývozním úvěrům 
 
V EKF - Dánská exportní úvěrová instituce - je vytvořena nová záruka likvidity. Garant se 
zaměří na malé a střední podniky s problémy s likviditou. Záruka by měla umožnit nové půjčky 
ve výši 1,25 miliardy DKK (0,17 miliardy EUR). 
 
Zvýšený rámec pro státní úvěrové programy 
 
Rámec pro státní úvěrové programy pro velké a střední podniky se zvyšuje. U velkých 
společností je rámec záruk zvýšen na celkem 25 miliard DKK (3,4 miliardy EUR), zatímco u 
malých a středních podniků celkem na 17,5 miliardy DKK (2,3 miliardy EUR) a související 
rámec ztrát přibližně na 5 miliard DKK (0,67 miliardy EUR). Usnadní půjčky až 25 miliard 
DKK (3,4 miliardy EUR). 
 
Veřejné zakázky musí podporovat podniky 
 
Systém veřejných zakázek musí přispět k podpoře toho, aby podnikům – a tedy i zaměstnancům 
– pomohl z krize. Strany dohody proto souhlasí s tím, že až do 31. října 2020 včetně, může být 
vydáno množství pravidel a předpisů ovlivňujících nákupy ve veřejném sektoru. 
Například je možné vyplácet zálohy dodavatelům nebo se vzdát ustanovení o selhání vůči 
dodavatelům ve veřejném sektoru, pokud je selhání připisováno COVID-19. 
Vláda zahájí dialog s KL (organizace municipalit) a Danske Regioner (organizace regionů) o 
možnostech obdobných ustanovení v obcích a regionech. 
 
Státní garance Fondu záruk cestovního ruchu 
 
Vláda a smluvní strany se dohodly na posílení cestovního záručního fondu státní zárukou ve 
výši 1,5 miliardy DKK (0,2 miliardy EUR), aby pomohly cestovním společnostem překonat 
tuto mimořádnou krizi. 
 
Lepší přístup k dávkám v nezaměstnanosti a nemocenským dávkám 
 
Podmínky pro příjemce dávky v nezaměstnanosti a příjemce podpory v nemoci se během 
přechodného období mění. Konkrétně to znamená, že od 9. března 2020 do 9. června 2020 se 
právo na dávky v nezaměstnanosti získá bez zaměstnání. 
 
Osoby pobírající nemocenské dávky, které by jinak nemohly prodloužit svou nemocenskou 
dávku, získají nárok na nemocenské po dobu tří měsíců. 
 
Zvýšené úvěrové příležitosti pro žáky a studenty 
 
Někteří vysokoškolští studenti ztratí práci v důsledku Covid-19. Žáci a studenti středního 
školství mají proto nyní nárok na výplatu dodatečných SU půjček až do výše 6 388 DKK (857 
EUR) měsíčně, kromě stávajících možností stipendia a půjčky SU. 


