
 

Pomoc pro osoby dotčené 
krizovými opatřeními v sou-
vislosti s koronavirem SARS 
CoV-2

Podpora zaměstnavatelů v souvislosti 
s úhradou náhrad mezd

V návaznosti na krizová opatření související s uzavřením nebo 

omezením činnosti obchodů a provozoven nabízejících služby 

veřejnosti (např. usnesení vlády č. 211 ze dne 14. března 2020) 

a nařizování karantény v souvislosti se SARS CoV-2, vláda 

schválila dne 19. března 2020 program na podporu 

zaměstnavatelů s názvem Antivirus, v rámci něhož bude 

poskytován prostřednictvím Úřadu práce ČR příspěvek na 

náhradu uznatelných nákladů zaměstnavatelů vzniklých po 

1. březnu 2020.

Program Antivirus je určen zaměstnavatelům, jejichž činnost 

bude ohrožena v důsledku šíření nemoci, a to v případě 

prokázání níže uvedených překážek v práci:

KARANTÉNA

► Zaměstnanci byla nebo bude  nařízena karanténa (jedná se

o překážku v práci na straně zaměstnance) související se 

šířením nemoci COVID-19, přičemž zaměstnanec čerpal 

náhradu mzdy/platu od zaměstnavatele po dobu prvních 14 

dnů (případně od 15. dne nemocenské). Náhrada 

mzdy/platu, kterou zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci, 

bude refundována ve výši 100%, a to na základě dohody 

s Úřadem práce ČR.

PŘEKÁŽKA V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE 

S NÁHRADOU 100%

► Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat práci z důvodu

nařízeného uzavření v důsledu mimořádných krizových 

opatření vlády, mělo by být možné čerpat příspěvek ve 

výši 80% vyplacené náhrady mzdy. Jak již jsme 

informovali, MPSV vydalo v souvislosti s mimořádnými 

opatřeními omezujícími fungování provozoven pro

veřejnost dne 14. března 2020 informaci, ve které sděluje, 

jak postupovat při náhradě ušlého výdělku pro 

zaměstnance v souvislosti s uzavřením pracovišť 

(informaci naleznete zde). 

S ohledem na to, že se jedná o příspěvek z aktivní politiky 

zaměstnanosti, nelze vyloučit, že jeho čerpání bude vázáno na 

podmínky stanovené v § 118 odst. 3 zákona o zaměstnanosti 

(neexistence daňových nedoplatků, nedoplatků na sociálním a 

zdravotním pojištění apod.). 

„Pendleři” a cizinci 

Vláda usnesením vlády č. 267 ze dne 19. března 2020, 

vyhlášeném pod č. 112/2020 Sb.:  

► nařídila všem přeshraničním pracovníkům předložit při 

přechodu státní hranice kromě potvrzení pro přeshraniční 

pracovníky dále i „knížku přeshraničního pracovníka“ za 

účelem opatření razítkem Policie České republiky o 

přechodu státní hranice k prokazování pravidelnosti a 

četnosti překračování státní hranice; toto nařízení je účinné 

od noci z pátku na sobotu, tedy od 21. března 2020. Oba 

potřebné dokumenty jsou ke stažení zde. Podle prohlášení 

vlády při tiskové konferenci budou prázdné knížky 

přeshraničního pracovníka k disposici i na hraničních 

přechodech. 

► nařídila cizincům – držitelům zaměstnanecké karty nebo 

modré karty - nejpozději v den nástupu oznámit změnu 

zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, jedná-li se o 

zaměstnavatele provádějícího krizová opatření nebo 

napomáhajícího k provádění krizových opatření  

v nouzovém stavu. Podmínky pro výkon zaměstnání jsou 

považovány za splněné učiněným oznámením. Právní 

úprava dosud stanovila povinnost oznámit změnu 30 dnů 

předem a splnění dalších podmínek. Toto opatření umožní 

výše uvedeným zaměstnavatelům jednodušší zapojení 

cizinců, kteří již v ČR pracují na základě jedné z karet. 

► umožnila cizincům (držitelů modré karty) změnit na území 

České republiky zaměstnavatele bez nutnosti splnění 
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podmínky 6 měsíců předchozího zaměstnání na území 

České republiky (§ 42g odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o 

pobytu cizinců). Usnesení v tomto bodě neomezuje cizince 

při změně zaměstnavatele, tj. nemusí se jednat o změnu 

zaměstnavatele, který provádí krizová opatření nebo 

napomáhá k jejich provádění. 

Ošetřovné pro zaměstnance  

Vláda schválila změnu podmínek čerpání dávky nemocenského 

pojištění - ošetřovného, které zaměstnanci nyní mohou čerpat 

z důvodu péče o děti v důsledku uzavření školských a jiných 

dětských zařízení (překážka v práci na straně zaměstnance), a 

to z rozhodnutí vlády či rozhodnutí zřizovatele. Nově: 

► budou moci čerpat tuto dávku po celou dobu uzavření škol 

(dosud to bylo 9 dní, u osamělého rodiče 16 dní), a to i 

v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie 

rozhodne sám zřizovatel; 

► bude se týkat dětí až do 13 let (nyní standardně 10 let). 

Toto mimořádné rozšíření bude platit pouze po dobu platnosti 

mimořádných opatřeni. Příslušnou novelu zákona by měla 

projednat Poslanecká sněmovna a posléze Senát  v úterý  

24. března 2020. Plánuje se, že o dávku bude možné žádat i se 

zpětnou účinností. 

Právo na ošetřovné budou mít i osoby, které žijí ve společné 

domácnosti s handicapovanou osobou a došlo k uzavření 

zařízení poskytujícího péči hendikepovaným osobám bez ohledu 

na věk. 

Osoby, které už požádaly o ošetřovné, nemusejí podávat novou 

žádost. 

Finanční příspěvek pro OSVČ 

Pro OSVČ, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče 

o děti, vláda schválila finanční příspěvek. Stát vyplatí 424 Kč za 

den, tedy necelých 14.000 Kč za měsíc, všem OSVČ, kteří pečují 

o děti 6 do 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý 

člen rodiny. 

 

Bezúročné půjčky 

Vláda uvolnila částku 10 miliard korun na bezúročné „půjčky“ 

podnikatelům. 

 

Část těchto peněz bude možné čerpat prostřednictvím 

Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) v rámci 

programu Covid a COVID2 přímo Českomoravskou záruční a 

rozvojovou (ČMZRB). Další částku ČMZRB použije jako záruku 

na úvěry od komerčních bank a dotaci na úrokové sazby těchto 

úvěrů.  

 

  Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány na základě našeho 

nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných v době, kdy byl tento text dán 

do tisku. Nicméně konkrétní informace vztahující se k tématům uvedeným 

v tomto bulletinu by měly být konzultovány dříve, než na jejich základě 

bude učiněno jakékoliv rozhodnutí. Informace uvedené v tomto bulletinu 

současně nelze chápat jako vyčerpávající popis relevantní problematiky a 

veškerých možných konsekvencí. Dále si dovolujeme poznamenat, že na 

některé záležitosti v tomto bulletinu uváděné existují různé právní názory z 

důvodu nejednoznačnosti příslušných ustanovení. Nelze proto vyloučit, že 

v budoucnu převáží jiný než námi uváděný výklad. 

 

Za účelem získání dalších informací kontaktujte, prosím, partnera / 

manažera, s nímž jste obvykle ve spojení, nebo níže uvedené advokáty 

týmu Weinhold Legal: 

 

Anna Bartůňková 

vedoucí advokát  

Anna.Bartunkova@weinholdlegal.com 

 

Eva Procházková 

advokát  

Eva.Prochazkova@weinholdlegal.com 

 

Barbora Suchá 

advokát 

Barbora.Sucha@weinholdlegal.com 

 

HR Legal Alert 

20. března 2020 

© 2020 Weinhold Legal 

Všechna práva vyhrazena 

mailto:%20Anna.Bartunkova@weinholdlegal.com
mailto:%20Anna.Bartunkova@weinholdlegal.com
mailto:%20Eva.Prochazkova@weinholdlegal.com
mailto:%20Eva.Prochazkova@weinholdlegal.com

