
______________________________________________ 

1 Daňové číslo naleznete na svém osobním výměru daně z příjmů. Uveďte své osobní daňové číslo, nikoli daňové číslo firmy. Jen tak 

může být vaše žádost zpracována. 
Vaše daňové číslo se skládá z dvoumístného čísla finančního úřadu a sedmimístného daňového čísla. Např.: 12 123/4567. První dvě 
číslice (12) označují příslušný finanční úřad (např. 2. vídeňský okrsek). 

Nouzový fond: přezkoumání předpokladů pro vznik 
nároku 

Nouzový fond 

Kód * 

Datum narození * 

Mé osobní daňové číslo1 * 

Moje číslo sociálního pojištění (e-card) * 

Uveďte poslední čtyřčíslí čísla IBAN uvedeného v žádosti * 

Dále k přezkoumání 

DD.MM.RRRR

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--



 
 

 

 

 
______________________________________________ 

² Když zjistíte, že jste při vypracování žádosti o podporu uvedli nesprávné údaje, nebo nedokážete splnit jiné závazky vyplývající 
z ustanovení směrnice, oznamte to prostřednictvím níže uvedeného formuláře příslušné hospodářské komoře (nesprávné údaje – 
požádejte o stornování své žádosti o podporu z nouzového fondu). Bezpodmínečně uveďte číslo obchodního případu (GFID) žádosti a 
nesprávný údaj. Číslo obchodního případu (GFID) naleznete v předmětu příslibu podpory žádosti.  

Pokud vámi uvedené údaje měly za následek nezákonnou výplatu podpory, odečteme neoprávněně vyplacenou částku podpory od 
budoucích oprávněných výplat podpory, nebo od vás budeme požadovat vrácení peněz. Po kontrole vašich údajů vás individuálně 
vyrozumíme o dalším postupu, zda a jakým způsobem se náhrada dané výplaty podpory uskuteční.  

Formuláře: Burgenlandsko | Korutany | Dolní Rakousko | Horní Rakousko | Salcbursko | Štýrsko | Tyrolsko | Vorarlbersko | Vídeň  

Nouzový fond: přezkoumání předpokladů pro vznik 
nároku 

Nouzový fond 

Jméno a příjmení – 2021/XXXXXXX | 16.04.2021 – 15.05.2021 

Podali jste žádost o podporu z nouzového fondu 2021/1169215 | 16. 4. 2021 – 15. 5. 2021. 

Nárok na podporu z fondu vzniká pouze tehdy, pokud jste nebo jste byli výrazně ohroženi epidemií COVID-19. 
Ve vašem případě je třeba vykonat další přezkoumání předpokladů pro vznik nároku. 

Odpovězte prosím na otázky ve formuláři nejpozději do 26. 7. 2021. 

Podrobné informace ohledně formuláře ve více jazycích naleznete pod FAQ 88. 

Pokud formulář do 42 dnů nevyplníte nebo vyplníte neúplně a odešlete, přezkoumání předpokladů pro vznik 
nároku nebude moci být vykonáno a vaše žádost bude muset být zamítnuta. 

Upozorňujeme, že uvedení nesprávných údajů bude mít trestněprávní následky. 

Po zjištění, že nesplňujete předpoklady pro vznik nároku na podporu, vyberte u otázky „Jak máme naložit s 
vaší aktuální žádostí?“ možnost odpovědi „402: Stahuji podanou žádost.“ Tím svou žádost stáhnete. Můžete 
také vrátit i již získanou podporu (kontakt viz FAQ 4 ² ). 

Tato podpora se řídí směrnicí spolkového ministra financí se souhlasem vicekancléře a spolkové ministryně pro 
digitalizaci a hospodářství podle zákona o nouzovém fondu na základě zákona o podpoře malých a středních 
podniků, č. 432/1996, BGBl. (sbírky zákonů) v platném znění. 
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---
---

---
---

---
---

---
---

---
--

https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-bgld.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-ktn.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-noe.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-ooe.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-sbg.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-stmk.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-t.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-vlbg.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-w.html
https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-foerderrichtlinie-phase2.html


  

V případě data založení 1. 2. 2020 a posuzovaného období 15 (otázka 102 zde odpadá): 

 

V případě data založení 1. 6. 2019 a posuzovaného období 15: 

 

V případě data založení 1. 6. 2019 a posuzovaného období 1: 

 

 

101: V období od začátku měsíce, ve kterém jsem poprvé měl/a obrat, do 29. února 2020 jsem dosáhl/a 
průměrně následujícího měsíčního příjmu (částka bez daně z obratu): * 

101: V období od začátku měsíce, ve kterém jsem poprvé měl/a obrat, do 29. února 2020 jsem dosáhl/a 
průměrně následujícího měsíčního příjmu (částka bez daně z obratu): * 

101: V období od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2019 jsem měl/a ze své činnosti následující příjmy 
(částka bez daně z obratu): * 

102: V období od 1. dubna 2019 do neděle 30. června 2019 jsem měl/a ze své činnosti následující 
příjmy (částka bez daně z obratu): * 

101: Bez krize v souvislosti s pandemií COVID-19 bych ze své činnosti podle důkladného odhadu dosáhl/a 
v období od 16. března 2020 do 15. dubna 2020 dosáhl/a následujícího příjmu (částka bez daně z 
obratu): * 

Pokles obratu  
Uvedli jste, že jste zaznamenali minimálně 50% pokles obratu oproti porovnatelnému období. 

Prosím uveďte: 

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--



 

 

Zákaz vstupu 
Uvedli jste, že vás v posuzovaném období nejvíce zasáhl úředně nařízený zákaz vstupu. 

 

Prosím uveďte: 

201: V období od 16. dubna 2021 do 15. května 2021 jsem v uvedené době (od – do) nemohl/a 
vykonávat svou činnost: 

 

Od * Do * 

Důvod zákazu vstupu – pouze možnost jednoduchého výběru: * 

o 202: Nemohl/a jsem pečovat o osobu vyžadující péči, protože měla COVID-19. 

o 203: Nemohl/a jsem pečovat o osobu vyžadující péči, protože Rakouská republika nedovolovala 
přicestovat do Rakouska. 

o 204: Nemohl/a jsem pečovat o osobu vyžadující péči kvůli karanténním opatřením. 

o 205: Nemohl/a jsem pečovat o osobu vyžadující péči, protože jsem sám/sama měl/a COVID-19. Přikládám 
úřední, lékařské nebo laboratorní potvrzení nemoci (možnost nahrání v dalším kroku). 

o 206: Nemohl/a jsem pečovat o osobu vyžadující péči, protože moje domovská země vydala úřední 
nařízení, že nesmím vycestovat, nebo nebyl možný průjezd do Rakouska. 

Provozní náklady 
Uveďte prosím důvody, proč už nejste schopni pokrýt provozní náklady kvůli pandemii COVID-19. 

Důvod poklesu příjmů – pouze možnost jednoduchého výběru: * 

o 301: Nemohl/a jsem pečovat o osobu vyžadující péči, protože měla COVID-19. 

o 302: Nemohl/a jsem pečovat o osobu vyžadující péči, protože Rakouská republika nedovolovala 
přicestovat do Rakouska. 

o 303: Nemohl/a jsem pečovat o osobu vyžadující péči kvůli karanténním opatřením. 

o 304: Nemohl/a jsem pečovat o osobu vyžadující péči, protože jsem sám/sama měl/a COVID-19. 
Přikládám úřední, lékařské nebo laboratorní potvrzení nemoci (možnost nahrání v dalším kroku). 

o 305: Nemohl/a jsem pečovat o osobu vyžadující péči, protože moje domovská země vydala úřední 
nařízení, že nesmím vycestovat, nebo nebyl možný průjezd do Rakouska. 

o 306: Existuje jiný důvod, který mi zabránil vykonávat povolání během krize v souvislosti s pandemií 
COVID-19 (důvod musíte uvést; budou zohledněny pouze odpovědi v německém jazyce): 

DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR 
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---
---

---
---

---
---
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---

---
--



při výběru 306:  

 

 

 

 

 
 

Jiný důvod: * 

306: Existuje jiný důvod, který mi zabránil vykonávat povolání během krize v souvislosti s pandemií 
COVID-19 (důvod musíte uvést; budou zohledněny pouze odpovědi v německém jazyce): 

 

307: Moje pracovní výdaje (např. sociální pojištění, cestovní náklady, agenturní náklady) během 
posuzovaného období 16. dubna 2021 až 15. května 2021 obnášejí: * 

308: Moje bydliště v domovské zemi: * 

309: Jsem ženatý/vdaná, resp. žiji ve státem uznávaném partnerství: * 

-- Prosím vyberte-- 

--Prosím vyberte-- 

--Prosím vyberte— 

401: Trvám na podané žádosti. 

402: Stahuji podanou žádost. 

-- Prosím vyberte— 

Ano 

Ne 

-- Prosím vyberte-- 

Potvrzení  
Jak máme naložit s vaší aktuální žádostí? * 

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--



 

 
 

 

nebo 

Místopřísežné prohlášení * 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem uvedl/a všechny údaje podle nejlepšího vědomí a svědomí a 
pravdivě a čestně tímto stvrzuji tuto žádost o podporu. 

Beru na vědomí, že uvedení neúplných nebo nesprávných údajů může mít za následek zamítnutí nebo 
vrácení podpory a trestněprávní důsledky. 

Zrušit Odeslat 

Nouzový fond – dodatečná kontrola 

Pečlivě si přečtěte všechny údaje ve formuláři a 
místopřísežně potvrďte jejich správnost (kliknutím 
na „Pokračovat“). 

Pokud chcete své údaje ještě jednou zkontrolovat 
a opravit, klikněte na „Zpět“. Kliknutím na 
„Pokračovat“ své údaje odešlete. Tyto už nebude 
možné dodatečně změnit a budou součástí vaší 
žádosti o podporu. 

Zpět Pokračovat 

Nouzový fond 

Nouzový fond – doručení údajů 
Vaše údaje byly přijaty. 

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--



 
 

  
 

Nouzový fond 

Nouzový fond – doručení údajů 
Vaše údaje byly přijaty. 

 

Uvedli jste, že jste v posuzovaném období překonali onemocnění COVID-19. Kliknutím na tlačítko „Dále k 
nahrání dokladů“ prosím nahrajte úřední, lékařské nebo laboratorní potvrzení nemoci. 

 

Doklad můžete naskenovat nebo vyfotografovat. Přípustné formáty jsou JPG, PNG nebo PDF, maximální 
velikost souboru 5 MB. Můžete nahrát maximálně 5 souborů. 

 

Upozornění: Doklad můžete nahrát i později: ODKAZ. Máte na to maximálně 72 hodin. Tento odkaz včetně 
bezpečnostního tokenu (kódu) obdržíte pro jistotu také e-mailem, který zakrátko pošleme na vámi uvedenou 
e-mailovou adresu. 

Dále k nahrání dokladů 

Nouzový fond 
 

Nouzový fond – nahrání dokladů 
Kód pro nahrání dokladů* 

Nahrajte prosím úřední, lékařské nebo laboratorní potvrzení. 

Přípustné jsou následující formáty: JPG, PNG a PDF s maximální velikostí 5 MB, maximální možný počet 
souborů je 5. 

Zrušit Zaslat doklady 

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--



 
  

Nouzový fond 
 

Nouzový fond – doručení dokladů 
Vámi nahrané doklady byly doručeny. Usilujeme o rychlé zpracování. 

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--



CHYBOVÉ ZPRÁVY 

 
 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

1 Daňové číslo naleznete na svém osobním výměru daně z příjmů. Uveďte své osobní daňové číslo, nikoli daňové číslo firmy. Jen tak 
může být vaše žádost zpracována. 
Vaše daňové číslo se skládá z dvoumístného čísla finančního úřadu a sedmimístného daňového čísla. Např.: 12 123/4567. První dvě 
číslice (12) označují příslušný finanční úřad (např. 2. vídeňský okrsek). 

ouzový fond: přezkoumání předpokladů pro vznik 
nároku 
Ještě chybí povinné údaje nebo jsou hodnoty jednotlivých polí neplatné. Zkontrolujte zadané údaje a 
zkuste to znovu. 

 

Kód * 

Datum narození * 

Datum narození: povinné pole 

Mé osobní daňové číslo1 

Daňové číslo: povinné pole 

Moje číslo sociálního pojištění (e-card): povinné pole 

Uveďte poslední čtyřčíslí čísla IBAN uvedeného v žádosti: povinné pole 

Moje číslo sociálního pojištění (e-card) * 

Uveďte poslední čtyřčíslí čísla IBAN uvedeného v žádosti * 

Dále k přezkoumání 

Nouzový fond 
 

DD.MM.RRRR 

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--



 
 

 

 

 
______________________________________________ 

² Když zjistíte, že jste při vypracování žádosti o podporu uvedli nesprávné údaje, nebo nedokážete splnit jiné závazky vyplývající 
z ustanovení směrnice, oznamte to prostřednictvím níže uvedeného formuláře příslušné hospodářské komoře (nesprávné údaje – 
požádejte o stornování své žádosti o podporu z nouzového fondu). Bezpodmínečně uveďte číslo obchodního případu (GFID) žádosti a 
nesprávný údaj. Číslo obchodního případu (GFID) naleznete v předmětu příslibu podpory žádosti.  

Pokud vámi uvedené údaje měly za následek nezákonnou výplatu podpory, odečteme neoprávněně vyplacenou částku podpory od 
budoucích oprávněných výplat podpory, nebo od vás budeme požadovat vrácení peněz. Po kontrole vašich údajů vás individuálně 
vyrozumíme o dalším postupu, zda a jakým způsobem se náhrada dané výplaty podpory uskuteční.  

Formuláře: Burgenlandsko | Korutany | Dolní Rakousko | Horní Rakousko | Salcbursko | Štýrsko | Tyrolsko | Vorarlbersko | Vídeň  

Nouzový fond 
 

Nouzový fond: přezkoumání předpokladů pro vznik 
nároku 

Podali jste žádost o podporu z nouzového fondu 2021/1169215 | 16. 4. 2021 – 15. 5. 2021. 

Nárok na podporu z fondu vzniká pouze tehdy, pokud jste nebo jste byli výrazně ohroženi epidemií COVID-19. 
Ve vašem případě je třeba vykonat další přezkoumání předpokladů pro vznik nároku. 

Odpovězte prosím na otázky ve formuláři nejpozději do 26. 7. 2021. 

Podrobné informace ohledně formuláře ve více jazycích naleznete pod FAQ 88. 

Pokud formulář do 42 dnů nevyplníte nebo vyplníte neúplně a odešlete, přezkoumání předpokladů pro vznik 
nároku nebude moci být vykonáno a vaše žádost bude muset být zamítnuta. 

Upozorňujeme, že uvedení nesprávných údajů bude mít trestněprávní následky. 

Po zjištění, že nesplňujete předpoklady pro vznik nároku na podporu, vyberte u otázky „Jak máme naložit s 
vaší aktuální žádostí?“ možnost odpovědi „402: Stahuji podanou žádost.“ Tím svou žádost stáhnete. Můžete 
také vrátit i již získanou podporu (kontakt viz FAQ 4 ² ). 

Tato podpora se řídí směrnicí spolkového ministra financí se souhlasem vicekancléře a spolkové ministryně pro 
digitalizaci a hospodářství podle zákona o nouzovém fondu na základě zákona o podpoře malých a středních 
podniků, č. 432/1996, BGBl. (sbírky zákonů) v platném znění. 

Jméno a příjmení – 2021/XXXXXXX | 16.04.2021 – 15.05.2021 

Ještě chybí povinné údaje nebo jsou hodnoty jednotlivých polí neplatné. Zkontrolujte zadané údaje a zkuste 
to znovu. 

 
---

---
---
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---

---
---

---
---

---
--

https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-bgld.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-ktn.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-noe.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-ooe.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-sbg.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-stmk.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-t.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-vlbg.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-w.html
https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-foerderrichtlinie-phase2.html


 

 

Pokles obratu 
Uvedli jste, že jste zaznamenali minimálně 50% pokles obratu oproti porovnatelnému období.  

 

Prosím uveďte: 

101: V období od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2019 jsem měl/a ze své činnosti následující příjmy 
(částka bez daně z obratu): * 

Příjmy: povinné pole 

102: V období od 1. dubna 2019 do neděle 30. června 2019 jsem měl/a ze své činnosti následující 
příjmy (částka bez daně z obratu): * 

Příjmy za porovnatelné čtvrtletí: povinné pole 

Zákaz vstupu 
Uvedli jste, že vás v posuzovaném období nejvíce zasáhl úředně nařízený zákaz vstupu. 

 

Prosím uveďte: 

201: V období od 16. dubna 2021 do 15. května 2021 jsem v uvedené době (od – do) nemohl/a 
vykonávat svou činnost:  

 

Od * Do * 

Od: povinné pole Do: povinné pole 

Důvod zákazu vstupu – pouze možnost jednoduchého výběru: * 

o 202: Nemohl/a jsem pečovat o osobu vyžadující péči, protože měla COVID-19. 

o 203: Nemohl/a jsem pečovat o osobu vyžadující péči, protože Rakouská republika nedovolovala 
přicestovat do Rakouska. 

o 204: Nemohl/a jsem pečovat o osobu vyžadující péči kvůli karanténním opatřením. 

o 205: Nemohl/a jsem pečovat o osobu vyžadující péči, protože jsem sám/sama měl/a COVID-19. Přikládám 
úřední, lékařské nebo laboratorní potvrzení nemoci (možnost nahrání v dalším kroku). 

o 206: Nemohl/a jsem pečovat o osobu vyžadující péči, protože moje domovská země vydala úřední 
nařízení, že nesmím vycestovat, nebo nebyl možný průjezd do Rakouska. 

Důvod zákazu vstupu: povinné pole 

DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR 

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--



 
 

 

při výběru 306: 

 
 

 

Provozní náklady 
Uveďte prosím důvody, proč už nejste schopni pokrýt provozní náklady kvůli pandemii COVID-19. 

Důvod poklesu příjmů – pouze možnost jednoduchého výběru: * 

o 301: Nemohl/a jsem pečovat o osobu vyžadující péči, protože měla COVID-19. 

o 302: Nemohl/a jsem pečovat o osobu vyžadující péči, protože Rakouská republika nedovolovala 
přicestovat do Rakouska. 

o 303: Nemohl/a jsem pečovat o osobu vyžadující péči kvůli karanténním opatřením. 

o 304: Nemohl/a jsem pečovat o osobu vyžadující péči, protože jsem sám/sama měl/a COVID-19. 
Přikládám úřední, lékařské nebo laboratorní potvrzení nemoci (možnost nahrání v dalším kroku). 

o 305: Nemohl/a jsem pečovat o osobu vyžadující péči, protože moje domovská země vydala úřední 
nařízení, že nesmím vycestovat, nebo nebyl možný průjezd do Rakouska. 

o 306: Existuje jiný důvod, který mi zabránil vykonávat povolání během krize v souvislosti s pandemií 
COVID-19 (důvod musíte uvést; budou zohledněny pouze odpovědi v německém jazyce): 

Důvod poklesu příjmů: povinné pole 

306: Existuje jiný důvod, který mi zabránil vykonávat povolání během krize v souvislosti s pandemií 
COVID-19 (důvod musíte uvést; budou zohledněny pouze odpovědi v německém jazyce): 

 

Jiný důvod: * 

Jiný důvod: povinné pole 

307: Moje pracovní výdaje (např. sociální pojištění, cestovní náklady, agenturní náklady) během 
posuzovaného období 16. dubna 2021 až 15. května 2021 obnášejí: * 

Pracovní výdaje: povinné pole 

 
308: Moje bydliště v domovské zemi: * 

Bydliště v domovské zemi: povinné pole 

 
309: Jsem ženatý/vdaná, resp. žiji ve státem uznávaném partnerství: * 

ženatý/vdaná / žijící ve státem uznávaném partnerství: povinné pole 

-- Prosím vyberte-- 

-- Prosím vyberte-- 

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--



 

Chybové hlášení – kód vypršel  

 

Potvrzení 
Jak máme naložit s vaší aktuální žádostí? * 

-- Prosím vyberte-- 

Stáhnout / trvat: povinné pole 

Místopřísežné prohlášení* 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem uvedl/a všechny údaje podle nejlepšího vědomí a svědomí a 
pravdivě a čestně tímto stvrzuji tuto žádost o podporu. 

Beru na vědomí, že uvedení neúplných nebo nesprávných údajů může mít za následek zamítnutí nebo 
vrácení podpory a trestněprávní důsledky. 

Zrušit Odeslat 

Nouzový fond 

Nouzový fond: přezkoumání 
předpokladů pro vznik nároku 
Uvedený kód vypršel. 

Požádat o nový odkaz 

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--


	Chybové zprávy



