
 

Duben 2020 

 

COVID-19 – Příspěvky státu při překážkách v práci (Program Antivirus) 

 

S ohledem na situaci a opatření proti šíření onemocnění COVID-19 přinášíme další důležité 

informace v oblasti příspěvků státu u překážek v práci.  

Dne 31. 3. 2020 vláda schválila konkrétní podobu příspěvků poskytovaných státem při 

překážkách v práci v programu „Antivirus“ spravovaném Ministerstvem práce a sociálních 

věcí. Byly schváleny dva režimy, a to režimy „A“ a „B“ s dílčími typy překážek. 

Na příspěvek bude mít zaměstnavatel nárok, pokud daná překážka vznikla v důsledku nákazy 

COVID-19, přičemž je předjímáno, že vzniklé překážky v práci na straně zaměstnavatele mají 

s nákazou COVID-19 souvislost.  Program se vztahuje na zaměstnance v pracovním poměru, 

kteří nejsou ve výpovědní době a nesmí jim být dána výpověď. 

Režim A 

A1 – Karanténa zaměstnance 

▪ Vztahuje se na zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa.  

▪ Zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. 

▪ Stát poskytne příspěvek ve výši 80 % z vyplacené náhrady mzdy zaměstnanci. 

▪ Maximální výše příspěvku činí 39 000 Kč měsíčně. 

A2 – Úřední uzavření provozu 

▪ Vztahuje se na případy, kdy zaměstnavateli bylo nařízeno uzavřít provoz. 

▪ Zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. 

▪ Stát poskytne příspěvek ve výši 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů. 

▪ Maximální výše příspěvku činí 39 000 Kč měsíčně. 

 

Režim B 

B1 – Chybějící zaměstnanci – „nemocnost“ 

▪ Vztahuje se na případy, kdy zaměstnavatel nemá možnost připravenému zaměstnanci 

přidělovat práci, protože na pracovišti není přítomna významná část dalších 

zaměstnanců (dle webových stránek MPSV 30 % a více) pro překážky v práci na jejich 

straně (nemoc, karanténa, péče o děti). 

▪ Připravený zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. 

▪ Stát poskytne příspěvek ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů. 

▪ Maximální výše příspěvku činí 29 000 Kč měsíčně. 
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B2 – Prostoje 

▪ Vztahuje se na případy, kdy zaměstnavatel má omezenou dostupnost vstupů pro 

výrobu nebo poskytování služeb (chybějící materiál, suroviny, podklady). 

▪ Zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. 

▪ Stát poskytne příspěvek ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů. 

▪ Maximální výše příspěvku činí 29 000 Kč měsíčně. 

B3 – Částečná nezaměstnanost – Kurzarbeit – pokles zakázek 

▪ Vztahuje se na případy, kdy zaměstnavatele zasáhne pokles zakázek, odbytu, 

poptávky. 

▪ Zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku. 

▪ Stát poskytne příspěvek ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů. 

▪ Maximální výše příspěvku činí 29 000 Kč měsíčně. 

Připravuje se také ještě dodatečný režim pro nepřetržité provozy. 

Administrace žádostí 

Program se rozběhne 6. dubna 2020, o příspěvky ale bude možné žádat už i za měsíc březen 

2020. Příspěvek bude poskytovat Úřad práce. O výplatu příspěvku se žádá vždy po skončení 

vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který se o příspěvek žádá. 

Žádosti se budou podávat elektronicky prostřednictvím webové aplikace. Součástí žádosti 

bude i doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude Úřad práce zasílat finanční prostředky. Na 

základě žádosti bude automaticky vygenerován návrh dohody mezi žadatelem a Úřadem 

práce. Dohoda se má za uzavřenou, pokud bude podepsaná Úřadem práce a zaslaná žadateli 

zpět. 

Na základě předloženého vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně odvodů Úřadu práce 

bude po ověření zaměstnavateli vyplacen příspěvek na účet zaměstnavatele. 

 

 

V případě dalších otázek jsme Vám k dispozici. 

 

 


