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Klientské informace  
 

Podpora zaměstnanosti - Antivirus (změny) 

V úterý 31.3.2020 vláda schválila návrh 

na úpravu programu Antivirus. 

Hlavním cílem je pomoci firmám se 

mzdovými náklady, aby nebyly nuceny 

propouštět zaměstnance. Žádosti o 

refundaci mezd budou moci 

zaměstnavatelé podávat od pondělí     

6. dubna.  

Na náhrady dosáhnou nejen 

zaměstnavatelé, kterým vláda nařídila 

omezit provoz nebo mají zaměstnance v 

karanténě, ale také ti, kteří se kvůli 

šíření koronaviru a následným 

opatřením dostali do hospodářských 

potíží. 

Jaká konkrétní opatření budou realizována a na 

jaké situace reagují? 

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od 

průměrné superhrubé mzdy včetně povinných 

odvodů (48.400  Kč) a závisí na důvodech překážky v 

práci. 

Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o 

příspěvek ve dvou režimech: 

 

Režim A: Nucené omezení provozu a karanténa 

Pro případy uzavření či omezení provozu na 

základě krizového opatření či nařízení karantény 

příslušným úřadem: 

 v případě karantény pobírá zaměstnanec 

náhradu mzdy 60% průměrného redukovaného 

výdělku; 

 v případě uzavření provozu nařízením  vlády  

pobírá  zaměstnanec náhradu 100 % mzdy; 

Bude poskytnut příspěvek zaměstnavatelům v obou 

případech 80 % vyplacené náhrady mzdy včetně 

odvodů, max. však do výše 39.000,-Kč. 

Režim B: související hospodářské potíže  

Pro případy překážek v práci na straně 

zaměstnavatele v důsledku souvisejících 

hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru 

(významná část zaměstnanců nedorazila do práce, 

chybějí subdodávky nebo došlo k poklesu 

poptávky). 

 dle druhu překážky pobírá zaměstnanec 

náhradu mzdy 60–100 % průměrného výdělku; 

Česká republika 
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Více informací na www.auditor.eu 

Údaje zveřejněné v této publikaci mají informativní charakter a nenahrazují právní, ekonomické či daňové poradenství. 

Poradenství vyžaduje znalost konkrétních případů a posouzení veškerých relevantních skutečností. Za rozhodnutí, které se čtenář 

rozhodne učinit na základě tohoto materiálu, nepřebíráme zodpovědnost.  

 

 

Bude vyplácen příspěvek zaměstnavatelům 60 % 

z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, max. však 

do výše 29.000 Kč. 

Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit 

několik podmínek: 

 Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce; 

 Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a 

nesmí mu být dána výpověď; 

 Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci 

musí být v pracovním poměru a musí se účastnit 

nemocenského a důchodového pojištění; 

 Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést 

odvody; 

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad? 

Antivirus se rozběhne od 6. dubna. Od té doby bude 

možné podávat žádosti. 

 

 

Realizace podpory je nastavena tak, že 

zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených 

náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. 

po skončení kalendářního měsíce, za který bude o 

příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude 

zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce 

dubna.  

Jak a kde podat žádost? 

Přesné podmínky a postup bude zveřejněn v 

průběhu tohoto týdne na webových stránkách 

MPSV. Podávání žádostí o všechny uvedené 

příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy 

bezkontaktní.  

zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus 
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