
Program Antivirus 
– konečná podoba

31. března 2020 Vláda ČR schválila Cílený Program podpory zaměstnanosti „Antivirus“, který má 
pomoci zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a ochránit pracovní místa zaměstnanců. 

Konečná podoba programu je pro zaměstnavatele výrazně příznivější než původně zvažované 
varianty. Prostřednictvím Úřadů práce bude stát zaměstnavatelům částečně kompenzovat náklady 
na náhrady mezd náležející zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, 
mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19 jak v ČR, 
tak v zahraničí a s tím souvisejícími hospodářskými problémy zaměstnavatelů. Podpora bude 
poskytována ve dvou režimech:  

Režim A – nucené omezení provozu a karanténa
Režim A je určen pro případy uzavření či omezení provozu v důsledku krizových nebo mimořádných 
opatření vydaných vládou, Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí (kdy 
zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši jeho průměrného výdělku), a pro situace, kdy 
zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodů karantény (kdy zaměstnanci náleží náhrada 
mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku).

Příspěvek zaměstnavateli bude poskytnut ve výši 80 % vyplacených náhrad mezd včetně odvodů 
zaměstnavatele, maximálně však do výše 39 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance. 

Režim B – související hospodářské potíže
Režim B se vztahuje na překážky na straně zaměstnavatele vzniklé v důsledku souvisejících 
hospodářských potíží vyvolaných šířením COVID-19.

Jedná se o situace, kdy:

•  zaměstnavatel nemůže přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péče o dítě 
u více než 30 % zaměstnanců (náhrada mzdy náleží zaměstnanci ve výši 100 % jeho průměrného 
výdělku), nebo

•  dojde k omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti 
zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (nebo obecně výpadků výroby) u dodavatele, 
včetně dodavatele ze zahraničí (zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 80 % jeho průměrného 
výdělku), nebo 

•  dojde k omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku 
karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele v ČR i v zahraničí (částečná nezaměstnanost) 
(zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 60 % jeho průměrného výdělku).  

Příspěvek státu by měl dosáhnout 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do 
výše 29 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.



Mezi hlavní podmínky pro vznik nároku na kompenzaci v rámci programu Antivirus patří zejména 
následující:

►•  Zaměstnavatel je firma v podnikové sféře, mzdové náklady nejsou kryty z veřejných rozpočtů.

•  Zaměstnanci jsou v pracovním poměru a účastní se nemocenského a důchodového pojištění.

•  Zaměstnavatel striktně postupuje v souladu se Zákoníkem práce.

•  Zaměstnanec není ve výpovědní lhůtě a nebyla mu dána výpověď.1

•  Zaměstnavatel musí vyplatit zaměstnanci náhradu mzdy a odvést související pojistné na sociální 
a zdravotní pojištění (za sebe i za zaměstnance).

•  Je-li zaměstnavatel agenturou práce, musí být pracovní poměr zaměstnance sjednán před dnem 
vyhlášení nouzového stavu 12. března 2020.

Program by mě být spuštěn od 1. dubna 2020, přičemž příspěvek se bude týkat nákladů 
zaměstnavatelů vzniklých po 12. březnu 2020 (včetně). 

Předběžně je stanoveno období uznatelnosti nákladů do 30. dubna 2020, nicméně vzhledem k vývoji 
nákazy COVID-19 předpokládá Ministerstvo práce a sociální věcí rozšíření i na květen 2020.

Webová aplikace pro podání žádostí by měla být spuštěna 6. dubna 2020, od 10. dubna 2020 by 
mělo začít vyplácení příspěvků na náhrady mezd. 

Veškeré úkony budou prováděny elektronicky prostřednictvím webové aplikace, datových schránek 
či emailem s uznávaným elektronickým podpisem. 

Oprávnění čerpání příspěvků a splnění všech podmínek bude plošně kontrolováno, úmyslné zneužití 
programu pak může být kvalifikováno jako trestný čin.
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1  Vyjma porušení povinností při vykonávané práci dle ustanovení § 52 písmen g) a h) Zákoníku práce.
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