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Podpora firem v programu „Antivirus“ pokračuje.  
Vláda schválila další návrhy ministryně Maláčové 

 

Vláda schválila další návrhy ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové 
(ČSSD) na podporu zaměstnancům i zaměstnavatelům v rámci programu 
„Antivirus“. Opatření ochrání další firmy, na které nepřímo dolehly dopady 
vládních omezení v důsledku epidemie COVID-19. Stát bude prostřednictvím 
Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření 
pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak 
muset sáhnout k propouštění.  

„Dnešní schválení dalších bodů programu Antivirus považuji za klíčové. Okamžitá 
pomoc firmám a ochrana pracovních míst je nezbytná pro to, aby se naše ekonomika 
z epidemie rychle zotavila. Lidé potřebují jistotu, že nepřijdou o práci a firmy prostředky, 
aby mohly pracovní místa udržet. A přesně tohle umožňuje program MPSV Antivirus,“ 
vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. 

Program „Antivirus“ se rozšíří o tato opatření:  

Režim C - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény 
či péči o dítě u významné části zaměstnanců. Významnou části je míněno zejména  
30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace 
zaměstnavatele. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. 
Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy. 
 
Režim D - Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných 
k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků 
výroby) u dodavatele, včetně zahraničí. Jde například u dohody prokazující původ 
vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky 
zaměstnavateli. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %. 
Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy. 
 
Režim E - Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech 
zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele  
(ČR i zahraničí). Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci nejméně  
ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené 
náhrady mzdy. 
 
Opatření schválená minulý týden k dispozici ZDE.  

 

Tiskové oddělení MPSV 


