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Prodloužení programu ANTIVIRUS, 
prominutí pojistného na sociální 
zabezpečení (ANTIVIRUS C), 
ošetřovné a zkrácení osmidenní 
ohlašovací lhůty vůči OSSZ 

Opatření na podporu zaměstnavatelů a zaměstnanců 

v souvislosti se šířením COVID-19 se rychle vyvíjí, níže jsme 

proto připravili další shrnutí. Nově došlo k prodloužení režimu 

B programu Antivirus až do srpna 2020.  

Zákonem č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 

2020 a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon“), byly 

přijaty úlevy v oblasti pojistného na sociální zabezpečení, a 

to pro zaměstnavatele s nejvýše 50 zaměstnanci. Pro 

zaměsntance, kteří nadále nemohou poslat své děti do škol 

či školek, bylo prodlouženo ošetřovné. Zákon však skrývá i 

jeden podstatný háček pro zaměstnavatele v podobě 

zkrácení lhůty pro hlášení zaměstnanců na OSSZ – POZOR, 

nepřehlédněte.  

PRODLOUŽENÍ PROGRAMU ANTIVIRUS  

Vláda schválila usnesením č. 581 ze dne 25. května 2020 

prodloužení „Cíleného programu podpory zaměstnanosti 

Antivirus“. Tento program se vztahuje na zaměstnavatele, 

jejichž mzdové náklady nejsou hrazeny z veřejných rozpočtů. 

Program dopadá na náklady vzniklé zaměstnavatelům 

v důsledku překážek v práci v souvislosti se šířením nákazy 

COVID-19 od 12. března 2020. Nyní došlo opět 

k prodloužení tohoto programu, a to až do 31. srpna 2020. 

Oproti předchozímu prodloužení programu Antivirus se 

ovšem nové prodloužení vztahuje pouze na tzv. režim B 

(„Související hospodářské potíže“), tedy režim A („Nucené 

omezení provozu a karanténa“) skončí k 31. květnu 2020. 

 

Režim B 

Režim B dopadá na překážky v práci na straně 

zaměstnavatele podle části osmé hlavy III. zákoníku práce, 

vzniklé v souvislosti se šířením nákazy COVID-19, které 

spočívají zejména v : 

► absenci významné části zaměstnanců, kdy 

zaměstnavatel hradí zaměstnancům náhradu mzdy 

podle § 208 zákoníku práce ve výši 100 % průměrného 

výdělku zaměstnancům, kteří jsou připraveni k výkonu 

práce; 

► prostoji, kdy zaměstnavatel hradí zaměstnancům 

náhradu mzdy podle § 207 písm. a) zákoníku práce ve 

výši nejméně 80 % průměrného výdělku zaměstnance; 

nebo  

► částečné nezaměstnanosti, kdy zaměstnavatel hradí 

zaměstnancům náhradu mzdy podle § 209 zákoníku 

práce ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku 

zaměstnance. 

Zaměstnavatel si může v těchto případech zažádat o 

příspěvek ve výši 60 % uznatelných výdajů (tj. vyplacené 

náhrady mzdy a odpovídajícího pojistného odváděného za 

zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění), maximálně však 29 000 Kč měsíčně na jednoho 

zaměstnance. Není nutné prokazovat souvislost překážky 

v práci s COVID-19, neboť ta se presumuje.  

PROMINUTÍ POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ 
ZABEZPEČENÍ (ANTIVIRUS C) A SNÍŽENÍ PENÁLE 

Pokud zaměstnavatelé neuhradí svou část pojistného na 

sociální zabezpečení za květen až červenec 2020 včas či 

zcela a vše napraví do 20. října 2020 (a zároveň řádně odvádí 

část pojistného hrazenou za zaměstnance), bude jim penále 

sníženo o 80 %.  

Menším zaměstnavatelům pak bude jejich část pojistného na 

sociální zabezpečení za měsíce červen až srpen 2020 

prominuta. POZOR: pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

se zatím tyto úlevy netýkají. 
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Nárok na prominutí pojistného na sociální zabezpečení mají 

zaměstnavatelé splňující následující podmínky: 

► zaměstnávají nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním 

poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění; 

počet zaměstnanců se zjišťuje k 31. březnu 2020;  

► nepropustí více než 10 % zaměstnanců ve srovnání 

s 31. březnem 2020 a zároveň udrží 90 % objemu 

mezd jako v březnu 2020; podmínky se budou 

posuzovat v každém měsíci zvlášť; a 

► odvedou včas pojistné na sociální zabezpečení za 

zaměstnance; a 

► nečerpají v příslušném kalendářním měsíci prostředky 

z programu Antivirus. 

ZKRÁCENÍ LHŮTY PRO OHLÁŠENÍ OSSZ 

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, stanoví 

v ustanovení § 94 odst. 1 povinnost zaměstnavatele oznámit 

okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) den nástupu 

zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na 

nemocenském pojištění, do osmi kalendářních dnů ode dne 

nástupu zaměstnance do zaměstnání, popřípadě ode dne 

skončení zaměstnání se zaměstnancem. Zákonem došlo ke 

zkrácení této lhůty z osmi dnů na jeden pracovní den, tedy 

povinnost je nutné splnit následující pracovní den po dni 

nástupu do zaměstnání a následující pracovní den po 

skončení zaměs tnání. Tato změna bude účinná od 1. září 

2020. 

OŠETŘOVNÉ DO KONCE ČERVNA 

Zákonem došlo také k úpravě nároku na ošetřovné do 

30. června 2020 pro rodiče, resp. osoby pečující o děti 

v situaci, kdy sice byly omezeně otevřeny školy, ale 

zaměstnanec nepošle dítě do školy (či školky): 

►  s ohledem na možnost ohrožení jeho zdraví nebo zdraví 

jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, v důsledku 

výskytu koronaviru; nebo  
► v důsledku výrazného omezení kapacity tohoto zařízení; 

nebo 

► protože provozní dobu zařízení pro děti nebo školy nelze 

skloubit s pracovní dobou rodičů.  

Důvod pro neumístění dítěte v zařízení nebo škole je 

zaměstnanec povinen uvést na předepsaném tiskopisu, který 

je dostupný na stránkách ČSSZ. 

Podpůrčí doba ošetřovného z důvodu uzavření škol a dalších 

zařízení podle zákona automaticky skončí dnem 30. června 

2020, nebude nutné jeho ukončení jakkoli hlásit. 

 

 

 

 

 

 

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, a nemělo by na 

ně být plně spoléháno v jakýchkoliv rozhodovacích procesech ani 

by neměly být považovány za náhražku specifické právní rady, 

které by byla relevantní pro konkrétní okolnosti. Weinhold Legal, 

v.o.s. advokátní kancelář ani kterýkoliv právník uvedený jako 

autor těchto informací neodpovídají za jakoukoliv újmu, která by 

mohla vzniknout ze spoléhání se na zde uveřejněné informace. 

Dále si dovolujeme poznamenat, že na některé záležitosti v tomto 

bulletinu uváděné mohou existovat různé právní názory z důvodu 

nejednoznačnosti příslušných ustanovení, a v budoucnu může 

převážit jiný než námi uváděný výklad. 

Za účelem získání dalších informací kontaktujte, prosím, partnera 

/ manažera, s nímž jste obvykle ve spojení. 
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