News | 12.11.2020
Program Antivirus prodloužen a rozšířen
Vláda České republiky rozhodla o prodloužení Programu ochrany zaměstnanosti
Antivirus a o změnách v tomto programu.
Program Antivirus se prodlužuje do 31. prosince 2020. Zaměstnavatelé tak budou
moci žádat o příspěvek naposledy ve vztahu k náhradě mzdy vyplacené
zaměstnancům za prosinec 2020. Od ledna 2021 by měl být tento program
nahrazen novým modelem podpory podle zákona o zaměstnanosti, nazývaným
podle německého vzoru „kurzarbeit“.
Již z jarní části pandemie COVID-19 jsou zaměstnavatelům známy režim A a režim
B tohoto programu. V podrobnostech zde odkazujeme na informace, které jsme
Vám poskytli dříve.
Nově se zavádí režim Antivirus Plus. V tomto režimu může zaměstnavatel získat
příspěvek na náhradu mzdy vyplacené zaměstnancům, kteří nemohli svou práci
konat proto, že došlo k uzavření provozu zaměstnavatele (či k výraznému omezení
tohoto provozu) na základě vládních opatření (například restaurace,
nepotravinářské maloobchodní prodejny). Zaměstnavatel musí zaměstnancům
vyplácet náhradu mzdy ve výši 100 procent průměrného výdělku. Příspěvek od
státu činí 100 procent takzvané superhrubé náhrady mzdy, tedy náhrady mzdy
včetně odvodů zaměstnavatele, nejvýše však 50.000 Kč na zaměstnance a měsíc.
Režim Antivirus Plus se může uplatnit poprvé ve vztahu k náhradě mzdy vyplacené
za říjen 2020. Vyúčtování je třeba podat nejpozději do konce listopadu 2020.
Pro uplatnění nároku na příspěvek v režimu Antivirus Plus je však – nad rámec
podmínek v režimu A či režimu B – nezbytné splnit tyto podmínky:
-

Příspěvek v režimu Antivirus Plus nebude možné poskytnout
zaměstnavateli, který obdržel veřejnou podporu poskytnutou podle bodu
3.1 Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství
při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 v částce vyšší než
800.000 eur. Do tohoto limitu se započítávají všechny podpory poskytnuté
dle tohoto bodu Dočasného rámce. V současné době se jedná o programy
COVID-nájemné, COVID-lázně, ale i některé dotace v rámci OP
Zaměstnanost a další. Do limitu se započítávají všechny takové podpory
poskytnuté zaměstnavateli či některému ze subjektů, který je s ním
propojen.

-

O příspěvek v režimu Antivirus Plus (A Plus) nemůže žádat zaměstnavatel,
který byl k 31.12.2019 takzvaným podnikem v obtížích dle definice Evropské
komise.
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Zaměstnavatel bude muset v žádosti o příspěvek uvést všechny s ním propojené
osoby a uvést, zda a v jaké výši podporu obdrželi. Vychází se při tom z definice
propojených osob podle evropských předpisů o veřejné podpoře.
Nesplňuje-li zaměstnavatel podmínky pro příspěvek v režimu Antivirus Plus nebo
nechce-li kupříkladu z důvodu administrativní náročnosti přistoupit k žádosti v
tomto režimu, může využít stávajícího režimu A. Zde pro stejný případ, tedy náhradu
mzdy ve výši 100 procent průměrného výdělku vyplacené zaměstnancům, kteří
nemohli svou práci konat proto, že došlo k uzavření provozu zaměstnavatele (či k
výraznému omezení tohoto provozu) na základě vládních opatření, může od státu
obdržet příspěvek ve výši 80 procent takzvané superhrubé náhrady mzdy, tedy
náhrady mzdy včetně odvodů zaměstnavatele, nejvýše však 39.000 Kč na
zaměstnance a měsíc.
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Závěrem
Rádi Vám budeme ohledně programu Antivirus nápomocni.
V případě zájmu o nový program Antivirus Plus Vám naše oddělení Rödl & Partner
Optimus Consult poradí se sestavením seznamu propojených osob a s posouzením,
zda splňujete podmínku, že Vaše společnost nebyla takzvaným podnikem v
obtížích. Naši odborníci mohou rovněž prověřit, které z již čerpaných dotačních
programů spadají pod limit programu Antivirus Plus a zda žadatel splňuje příslušný
dotační limit.
V rámci našich služeb mzdového účetnictví pak můžeme spočítat, jaké částky byste
mohli uplatňovat v tom kterém režimu programu Antivirus, a připravit příslušné
vyúčtování.
V právním oddělení Vám rádi pomůžeme s podáním žádosti.
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