
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

News Flash  

Březen 2020  

 

Mimořádná opatření k zachování 

zaměstnanosti v souvislosti 

s šířením nového koronaviru 



News Flash I Accace Czech Republic I Mimořádná opatření k zachování zaměstnanosti  

   
  

Mimořádná opatření k zachování zaměstnanosti 

v souvislosti s šířením nového koronaviru 

Dne 23. března 2020 Vláda České republiky přijala usnesení č. 293, upravující usnesení č. 257 ze dne 

19. března 2020. Usnesením byl schválen program „Antivirus“, cílený program udržitelnosti zaměstnanosti 

a podpory podnikání, který zavádí 5 různých instrumentů (označeny A až E v tabulce níže) k zamezení 

ztráty zaměstnání a odvrácení hospodářské krize v České republice vzniklé v důsledku šíření nového 

koronaviru SARS2. 

V důsledku zavedení celostátního omezení svobody pohybu, povinné karantény pro lidi cestující 

z rizikových oblastí a karantény nakažených osob či osob, s nimiž se nakažení stýkali, dochází v mnoha 

podnicích k značným ztrátám. K zamezení zvyšování nezaměstnanosti začne MPSV a ÚP kompenzovat 

mzdy zaměstnanců přímo zasažených zaměstnavatelů.  

Níže vám přinášíme krátké shrnutí zavedených kompenzačních opatření. Dosud nebyla poskytnuta žádná 

specifika; budeme vás informovat, jakmile budou bližší údaje zveřejněny. 

Tabulka níže zpřehledňuje jednotlivé programy podpory, jakož i přehled jednotlivých situací, obvyklého 

mzdového nároku zaměstnanců a ohlášené výše kompenzace poskytnuté MPSV. 

 
Překážka 
v práci 

Mzdový nárok 
zaměstnance (bez 

kompenzace) 

Důvod vzniku překážky 
v práci 

Kompenzace 

A 
§ 192 ZP* (na 

straně 
zaměstnance) 

60 % po dobu prvních 14 
dnů, od 15. dne má 

zaměstnanec nárok na 
dávky nemocenského 
pojištění ve stejné výši 

Zaměstnanec v karanténě 
nařízené registrujícím lékařem 

100 % mzdového 
nároku zaměstnance 

B 
§ 208 ZP* (na 

straně 
zaměstnavatele) 

100 % po celou dobu trvání 
překážky 

Uzavření podniku nařízené vládou 
(veškerý retail vyjma potravin, 
take-away restaurace rovněž 

povoleny)  

80 % mzdového 
nároku zaměstnance 

C 
§ 208 ZP* (na 

straně 
zaměstnavatele) 

100 % po celou dobu trvání 
překážky 

Zaměstnavatel není schopen 
zabezpečit provoz podniku 

v důsledku nařízené karantény 
velké části zaměstnanců 

80 % mzdového 
nároku zaměstnance 
(vztahuje se pouze 

na zdravé 
zaměstnance, viz 

řádek A) 

D 
§ 207 ZP* (na 

straně 
zaměstnavatele) 

80 % po celou dobu trvání 
překážky 

Snížení provozní činnosti 
v důsledku nedostatku vstupních 

materiálů (obvykle v důsledku 
omezení provozu dodavatelů) 

50 % mzdového 
nároku zaměstnance 

E 

§ 209 ZP* (na 
straně 

zaměstnavatele, 
tzv. částečná 

nezaměstnanost) 

60 % po celou dobu trvání 
překážky (je nutné upravit 

vnitřním předpisem 
zaměstnavatele, pro více 

informací prosím 
kontaktujte naše právníky) 

Snížení poptávky po výrobcích 
v důsledku omezení pohybu 
v určité lokalitě (typicky retail 

a take-away podniky, které dosud 
nebyly přímo dotčené vládními 

nařízeními podle řádku B) 

50 % mzdového 
nároku zaměstnance 

pozn.: ZP* zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce 

 

  
Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

 

 

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru bylo 

připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice a nenahrazuje 

vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu ke konkrétní situaci. 

Z důvodu průběžných změn v legislativní oblasti mohou být některé 

informace po zveřejnění v newsletteru předmětem dalšího vývoje 

a změn. Za tyto změny nenese společnost Accace odpovědnost 

a nezodpovídá tedy ani za možné vzniklé škody a možná rizika 

vyvolaná změnou stávající legislativy. 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 
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Kontakt  

Andrea Drhová 

Senior Associate 

Email: andrea.drhova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

O Accace  

Společnost Accace byla založena v roce 2006 v regionu střední a východní Evropy a brzy se etablovala 

mezi přední lokální poradenské a outsourcingové společnosti. Máme bohaté zkušenosti s řešeními pro 

firmy různých velikostí, od malých podniků až po velké korporace. Zaštiťujeme outsourcingové projekty 

napříč několika státy a komplexní služby poskytujeme více než 2 000 zákazníků.  

Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení poboček Accace 

a našich spolehlivých partnerů. Nabízíme stejně kvalitní služby a efektivní procesy pod jednotným 

řízením a prostřednictvím sdílené online platformy.  

Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz. 

 

Filip Lukačovič 

Junior Associate 

Email: filip.lukacovic@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 
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