
 

Spuštění programu Antivirus  
Ode dne 6. dubna 2020 je možné žádat o 

příspěvek na náhrady mzdy poskytované 

zaměstnavatelem zaměstnancům z příčin 

způsobených COVID-19 v rámci programu 

Antivirus. Žádosti (včetně následného vyúčtování 

požadované náhrady mzdy za jednotlivé měsíce) 

se vyplňují přes webovou aplikaci Úřadu práce 

ČR.  

V rámci aplikace bude vygenerována Dohoda 

o poskytnutí příspěvku z cíleného programu 

Antivirus, jejíž uzavření je nutnou podmínkou pro 

čerpání státního příspěvku. 

V této souvislosti upozorňujeme zejména na 

následující: 

► Státní příspěvky mají být poskytovány ze 

skutečných mzdových nákladů 

zaměstnavatele na náhrady mezd poskytnuté 

(zaplacené) zaměstnancům (včetně odvodů 

zaměstnavatele na sociální a zdravotní 

pojištění), tedy z celé částky, a to i tehdy, 

pokud zaměstnavatel nepřistoupí ke snížení 

poskytované náhrady mzdy na zákonné 

minimum (například v případě částečné 

nezaměstnanosti zaměstnavatel bude 

vyplácet 100% náhradu); 

► Státní příspěvek může být čerpán pouze na 

náhradu mzdy poskytnutou zaměstnancům, 

kteří jsou v den v podání vyúčtování 

v pracovním poměru u zaměstnavatele, 

a současně, kterým nebyla dána výpověď 

z pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele, s výjimkou výpovědi pro 

porušení pracovních povinností 

zaměstnancem. To znamená, že příspěvek 

nemůže být žádán na zaměstnance, jejichž 

pracovní poměr v mezidobí skončil uplynutím 

sjednané doby u pracovních poměrů na dobu 

určitou, smrtí či z jiných důvodů, ani na 

zaměstnance, kterým doručil zaměstnavatel 

výpověď z pracovního poměru zejména 

z organizačních či zdravotních důvodů (i když 

pracovní poměr dosud trvá); 

► Státní příspěvek nemůže být čerpán na 

náhradu mzdy poskytnutou zaměstnancům, 

kteří jsou u zaměstnavatele zaměstnáni 

pouze na některou z dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr; 

► Státní příspěvek může být čerpán pouze na 

náhradu mzdy poskytnutou zaměstnancům, 

kteří jsou účastni nemocenského 

a důchodového pojištění podle českých 

právních předpisů; 
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► Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného 

programu Antivirus obsahuje narovnání, 

podle kterého se strany dohodly, že 

uzavřením (upozorňujeme, že nikoli až 

zaplacením) této dohody jsou vyrovnány 

veškeré nároky zaměstnavatele vůči České 

republice z titulu náhrady škody způsobené 

opatřeními a krizovými usneseními Vlády 

České republiky v souvislosti s náhradou 

mzdy poskytovanou v době, za kterou náleží 

zaměstnavateli příspěvek. Dohoda 

o narovnání tak, jak je koncipována, vyvolává 

celou řadu nejasností a právních pochybností, 

nicméně jejím smyslem je, že zaměstnavatel 

nebude na státu požadovat doplacení 

náhrady mzdy (tedy doplacení 20 % v režimu 

A a 40 % v režimu B); 

► Zaměstnavatel musí být schopen při následné 

kontrole doložit oprávněnost čerpání 

příspěvku a je povinen uchovávat veškeré 

dokumenty související s poskytnutím 

příspěvku po dobu 10 let (tedy i doklady 

prokazující splnění podmínek programu, např. 

pokles odbytu jako podmínku pro uplatnění 

částečné nezaměstnanosti); 

► Zaměstnavatel v období od 12.3.2020 do 

30.4.2020 (případně května 2020) musí 

nadále dodržovat pokyny a doporučení 

Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany 

veřejného zdraví, s výjimkou případů, kdy je 

nelze z objektivních důvodů dodržovat (např. 

dodržování vzdálenosti 2 m, nošení roušek 

apod.). 

► Upozorňujeme, že pokud je zaměstnavateli 

poskytnut příspěvek neprávem, musí ho vrátit 

v určené lhůtě, jinak bude povinen zaplatit 

sankci za porušení rozpočtové kázně ve výši 

neoprávněně poskytnutého příspěvku 

(100 %). 

 

V případě Vašeho zájmu jsme připraveni 

Vám pomoci jak s určením správného 

režimu pro poskytnutí příspěvku v rámci 

programu Antivirus, tak i s vyplněním 

samotné žádosti a následného vyúčtování. 

 
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, Annu 

Bartůňkovou na email: anna.bartunkova@weinholdlegal.com. 
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