
1 RAKOUSKO – situace s ohledem na COVID-19 
 
Rakousko: Federální vláda oznámila podporu během Covid-19 včetně ‘částečné 
nezaměstnanosti’ 
 
Dne 13. března rakouská vláda oznámila, že 4 miliardy EUR budou nasměrovány na podporu nezávislých 
pracovníků, udržení zaměstnanosti a pomoc podnikům vyhnout se platební neschopnosti tváří v tvář 
pandemii Covid-19. Financování opatření na částečnou nezaměstnanost vzroste z 20 milionů EUR na 400 
milionů EUR a méně přísná pravidla týkající se „částečné nezaměstnanosti Covid-19“, budou přístupná 
od 23. března.  
 
V pátek 13. března rakouský ministr financí Gernot Blümel uvedl, že zdraví občanů země a podpora 
podnikání jsou důležitějšími otázkami než fiskální rovnováha. Ministr oznámil balíček podpory ve výši 4 
miliard EUR pro podniky, zejména v odvětví cestovního ruchu, které čelí problémům s peněžními toky a 
snaží se udržet zaměstnanost. Balíček obsahuje podporu pro podniky, mající problémy s platbami a také 
naléhavé záruky prodloužení úvěrů pro usnadnění bankovních půjček pro podniky. 
 
Pokud jde o ustanovení o částečné nezaměstnanosti, Spolková rada ministrů dala přednost novému 
formátu částečné nezaměstnanosti nazvanému „COVID-19-Kurzarbeitsmodell“ (model částečné 
nezaměstnanosti COVID-19), který byl navržen na základě návrhů sociálních partnerů. Níže jsou uvedeny 
jeho hlavní rysy: 
 
Vyžaduje-li to ekonomická situace společnosti, lze pracovní dobu zaměstnanců v průměru zkrátit v rozpětí 
mezi 10% a 90%. Během tohoto období bude možné také dočasné snížení až o 100%. 
 

• Rakouská agentura práce (Arbeitsmarktservice - AMS) pokryje 80 až 90% čistého platu 
zaměstnanců a sociálních příspěvků zaměstnavatelů. 

• Před přístupem k opatřením o částečné nezaměstnanosti musí zaměstnanci využít veškerou 
zbývající dovolenou a využít svá konta pracovní doby. 

• Všechny podniky, které se potýkají s problémy, mohou požádat o částečnou nezaměstnanost svých 
zaměstnanců, včetně stálých i dočasných pracovníků. 

• Toto nové opatření platí od 1. března 2020 a nové formuláře budou k dispozici online od 18. března 
2020. 

• Tato opatření COVID-19-Kurzarbeitsmodell jsou platná po tři měsíce a potenciálně i pro další 
období, pokud bude krize pokračovat. 

• Všechna opatření spojená s částečnou nezaměstnaností musí být součástí podnikové dohody 
s podnikovou radou. 

• Rakouská federální hospodářská komora (WKI) zveřejnila velké množství informací online s odkazy 
na pomoc společnostem, jak se vypořádat s aktuální situací, které jsou k dispozici zde: 
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-wirtschaftskammer-alsanlaufstelle. 
html? shorturl = wkoat_corona 

 
 

 
 


