News | 6. 4. 2020
Program Antivirus začíná
Program Antivirus, navržený Ministerstvem práce a sociálních věcí a
schválený vládou ČR, má už konkrétní obrysy. Startuje kurzarbeit po
česku.
V News naší kanceláře jsme Vás již informovali o programu Antivirus, který má
zaměstnavatelům částečně kompenzovat mzdové náklady vynaložené na náhradu
mzdy zaměstnancům v karanténě, respektive na náhradu mzdy zaměstnancům,
kterým zaměstnavatel nemůže zcela či zčásti přidělovat práci, protože musel svůj
provoz v souvislosti s nařízeními vlády uzavřít či omezit, případně je stižen
poklesem poptávky po svých výrobcích či službách.

Manuál pro zaměstnavatele
Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo slibovanou metodiku k tomuto
programu, nazývanou nyní manuál pro zaměstnavatele. Ačkoli ministerstvo
upozorňuje, že „manuál pro zaměstnavatele má pouze informativní charakter“ a „je
průběžně aktualizován“, lze již nyní připomenout následující hlavní body:
-

Program je určen ke krytí mzdových nákladů zaměstnavatele spočívajících
ve vyplacené náhradě mzdy, včetně odvodů, a to pouze za zaměstnance
v pracovním poměru.

-

Období uznatelnosti nákladů je 12.03.2020–30.04.2020; MPSV však
předpokládá prodloužení i na květen 2020.

-

Zaměstnavatel musí splnit některé podmínky, aby mohl podporu čerpat,
například nesmí mu být v posledních třech letech uložena pokuta za
nelegální práci.

-

Příjem žádostí počíná dnem 06.04.2020 (pozor, nezaměňovat se zasláním
vyúčtování za měsíc březen 2020!). Zaměstnavatel elektronickou cestou
s využitím své datové schránky či uznávaného elektronického podpisu
požádá o vstup do programu podpory. Předložit musí mimo jiné doklad o
zřízení účtu, na který mu bude Úřad práce ČR zasílat finanční prostředky.
Po vyplnění žádosti se generuje automaticky dohoda mezi
zaměstnavatelem a Úřadem práce a odesláním žádosti se dohoda považuje
za podepsanou zaměstnavatelem. Úřad práce následně žádost prověří, a
bude-li vše v pořádku, dohodu zašle podepsanou Úřadem práce zpět (opět
do datové schránky nebo e-mail s uznávaným elektronickým podpisem).

-

Teprve poté, co zaměstnavatel provede uzávěrku mezd, vyplatí
zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody, může Úřadu práce
prostřednictvím webové aplikace zaslat vyúčtování náhrad mezd, které
bude obsahovat mimo jiné seznam zaměstnanců, na které požaduje
příspěvek.
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-

Úřad práce vyúčtování prověří (zejména, zdali jsou uvedení zaměstnanci
vedeni jako zaměstnanci zaměstnavatele u ČSSZ) a poté příspěvek vyplatí
na účet zaměstnavatele.

-

Ministerstvo avizuje, že v součinnosti s inspektoráty práce bude následně
provádět kontrolu, zda zaměstnavatel postupoval striktně v souladu se
zákoníkem práce.

Závěrem
Na rozdíl od jiných podpor a úvěrových programů není v tomto případě počet
žádostí, které budou uspokojovány, omezen, a proto není rozhodný čas podání
žádosti či vyúčtování.
Ministerstvo avizuje, že se bude snažit o maximálně rychlý postup, ale současně,
že zejména na počátku si vyřízení žádostí i vyúčtování přece jenom může vyžádat
jistý čas.
Jsme Vám samozřejmě rádi k dispozici pro zodpovězení Vašich otázek k tomuto
programu a rádi Vám budeme nápomocni při podání žádostí i vyúčtování.
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