News | 1. 4. 2020
Pomoc podnikatelům díky programu Antivirus
Vláda České republiky na svém zasedání dne 31. března 2020 schválila návrh
ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, kterým chce pomoci českým
zaměstnancům i zaměstnavatelům zmírnit důsledky epidemie COVID-19.
Program ochrany zaměstnanosti Antivirus je zásadní opatření, díky kterému bude
stát prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky a
jak z názvu programu vyplývá, jeho cílem je pomoci firmám ochránit pracovní místa.
Firmy by tak měly lépe zvládnout současnou situaci, aniž by musely přistoupit
k propouštění svých zaměstnanců. Žádosti o náhrady mezd a platů bude možné
podávat od 6. dubna 2020 na příslušných úřadech práce.

Komu a za jakých podmínek budou kompenzace
náležet?
Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření
nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd,
které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance
(nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření
provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka
v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19

Jaké jsou podmínky nároku na kompenzaci?





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.

Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?
Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá
na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit
důvod překážky v práci.

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, pro které museli
postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat
Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech.
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Režim A – Nucené omezení provozu a karanténa
Opatření se dotýká 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.

VAŠE KONTAKTNÍ OSOBY

ZAMĚSTNAVATELI BUDE POSKYTNUT PŘÍSPĚVEK
V 80 % VYPLACENÉ NÁHRADY MZDY, VČETNĚ ODVODŮ
MAXIMÁLNĚ VŠAK DO VÝŠE 39 000 Kč
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Režim B – Související hospodářské potíže
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Opatření se dotýká překážek v práci na straně zaměstnavatele v důsledku
souvisejících hospodářských potíží z důvodů šíření koronaviru.
 Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či
péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec
pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku;
 Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k
činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku;
 Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.
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ZAMĚSTNAVATELI BUDE POSKYTNUT PŘÍSPĚVEK
V 60 % VYPLACENÉ NÁHRADY MZDY, VČETNĚ ODVODŮ
MAXIMÁLNĚ VŠAK DO VÝŠE 29 000 Kč

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?
Antivirus se rozběhne od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti.
Předpokládáme, že mezi podáním žádosti a výplatou příspěvků Úřadem práce bude
prodleva jen v řádu několika dnů.

Jak na podávání žádostí?
Přesné podmínky a postup budou zveřejněny v průběhu tohoto týdne. Podávání
žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy
bezkontaktní. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce nebo
chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce.
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Závěrem
Vláda České republiky dne 31. 3. 2020 znovu upřesnila podmínky připravovaných
opatření na pomoc podnikům. V současné době však OPĚT NENÍ připravena
podrobná METODIKA jednotlivých režimů. Ministerstvo práce a sociálních věcí
přislíbilo její zveřejnění do 3. dubna 2020. Realizace podpory je nastavena tak, že
zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení
vykazovaného období, tedy po skončení kalendářního měsíce, za který bude o
příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na
počátku měsíce dubna.
V případě potřeby v souvislosti s podporou při posouzení a uplatňování Vašich
nároků vzniklých v souvislosti s krizovými opatřeními jsme Vám rádi k dispozici.
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