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Pracovněprávní novinky související se zpřísněním 

protiepidemických opatření  

Program Antivirus A 

Před nedávnem jsme vás informovali o prodloužení programu Antivirus v režimu A do konce tohoto roku. 

Nyní MPSV vydalo doplňující informace k tomuto programu, které si vám dovolujeme tímto shrnout: 

1. Byl schválen nový program Antivirus A+: 

▪ platný 1. 10. – 31. 12. 2020; 

▪ mohou čerpat zaměstnavatelé, jichž se týká přímý zákaz (či významné omezení) provozu 

(činnosti) uložený krizovými mimořádnými opatřeními vlády, Ministerstva zdravotnictví a orgány 

ochrany veřejného zdraví; 

▪ náhrada mzdových nákladů činí 100 %, nejvýše 50 000 Kč na zaměstnance za měsíc; 

▪ tato náhrada spadá do tzv. Dočasného rámce (Temporary Framework): 

➢ což je zjednodušeně řečeno evropská úprava státní podpory, která stanoví bližší podmínky, 

v tomto případě zejm. omezení celkové částky; 

➢ celková maximální částka, kterou může zaměstnavatel (a propojené podniky) na území 

jednoho členského státu čerpat, činí 800 000 EUR; 

➢ do Dočasného rámce spadají i některé další státní podpory, např. COVID-Nájemné, COVID-

Kultura, COVID-Ubytování, ale i některé programy zaměstnanosti (zaměřené např. na 

vzdělávání zaměstnanců); úplný seznam programů spadajících do Dočasného rámce 

naleznete ZDE; 

➢ součástí žádosti o program Antivirus A+ je prohlášení, že zaměstnavatel nepřekročil uvedenou 

maximální částku podpory, přičemž zaměstnavatel je povinen specifikovat, jakou podporu 

z Dočasného rámce již čerpal; 

➢ pokud podmínky pro A+ zaměstnavatel nesplňuje, může žádat o příspěvek z programu 

Antivirus A; 

➢ zařazení do dočasného rámce podléhá schválení Evropskou komisí, MPSV proto upozorňuje, 

že nedojde-li ke schválení, budou muset zaměstnavatelé, kteří příspěvek již obdrželi, vrátit jeho 

část přesahující rámec programu Anitivirus A (viz níže – tj. ca. 20 % obdrženého příspěvku). 

 

2. Byl prodloužen program Antivirus A: 

▪ platný 12. 3. – 31. 12. 2020; 

▪ mohou čerpat zaměstnavatelé: 

➢ jichž se týká přímý zákaz (či významné omezení) provozu (činnosti) uložený krizovými 

mimořádnými opatřeními vlády, Ministerstva zdravotnictví a krajské hygienické stanice; 

➢ jejichž zaměstnanci jsou v karanténě či jim byla nařízena izolace; 

▪  náhrada mzdových nákladů činí 80 %, nejvýše 39 000 Kč na zaměstnance za měsíc; 

▪  program Antivirus A (ani Antivirus B) nespadá do Dočasného rámce a není zde tedy dáno omezení 

maximální částkou; 

▪  program mohou čerpat zaměstnavatelé, kteří nesplňují podmínky programu Antivirus A+. 

https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/pandemie-covid-19-a-pravidla-verejne-podpory/rozhodnuti-ek-vydana-pro-cr-dle-docasneho-ramce-v-souvislosti-s-pandemii-covid-19.html
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Pravděpodobně většina zaměstnavatelů bude moci bez omezení čerpat program Antivirus A+, jelikož 

žádnou jinou podporu spadající do Dočasného rámce nečerpali, popř. nečerpali v rozsahu, který by 

překročil uvedený limit. Nicméně je třeba prověřit, zda podporu z Dočasného rámce na území ČR nečerpala 

ani žádná z propojených osob. 

Program Antivirus B 

Po prodloužení programu Antivirus A vláda dne 26. 10. 2020 schválila rovněž návrh Ministerstva práce 

a sociálních věcí na prodloužení programu Antivirus B, a to taktéž do 31. 12. 2020. 

Zaměstnavatelé dotčení současnou krizí nepřímo, tedy nutným omezením provozu v důsledku: 

▪ snížení počtu zakázek – poptávky po zboží či službách nebo 

▪ vysokého počtu překážek v práci u zaměstnanců kvůli nařízeným karanténám nebo nutné péči 

o děti v souvislosti s uzavřením školských zařízení, 

mohou žádat o podporu na náhrady mezd zaměstnanců až do konce tohoto roku.  

Podmínky zůstaly nezměněny, tj. zaměstnavatelé mohou žádat příspěvek ve výši 60 % vyplacených 

náhrad mezd (vč. odvodů), nejvýše však ve výši 29 000 Kč měsíčně za 1 zaměstnance. 

Ošetřovné 

K 14. 10. 2020 došlo opětovně k úplnému uzavření škol (s výjimkou škol mateřských).  

K této otázce se byl přichystán speciální „krizový“ zákon, který byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod 

č. 438/2020 Sb. 

Dle tohoto zákona: 

▪ Ošetřovné budou rodiče čerpat po celou dobu uzavření škol; 

▪ Ošetřovné činí 70 % denního vyměřovacího základu, minimálně 400 Kč na den; 

▪ Ošetřovné se vztahuje i na osoby činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

které odvádí pojistné na nemocenské pojištění; 

▪ Nárok na ošetřovné mají rodiče při péči o (i) dítě mladší 10 let nebo (ii) o nezaopatřené děti účastnící 

se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku nebo (iii) o osoby 

starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných 

zařízení; 

▪ Rodiče se mohou v péči o dítě neomezeně střídat (nelze se však střídat v průběhu stejného dne); 

▪ Školy a obdobná zařízení nemusejí potvrzovat uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením 

rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření; 

▪ Po otevření škol bude krizové ošetřovné nadále platit pro děti, které se nemohou účastnit výuky 

z důvodu nařízení karantény v rodině; 

▪ Úprava má platit po celou dobu trvání mimořádného protiepidemického opatření, tj. zpětně od vyhlášení 

nouzového stavu, nejdéle však do 30. 6. 2021;  

▪ Ošetřovné pro OSVČ realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu; podnikatelé, kteří kvůli uzavření školy, 

nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného 

blízkého mají nárok na „ošetřovné“ ve výši 400 Kč za den; ošetřovné je časově omezeno, bližší 

podmínky naleznete ZDE. 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/
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Správa sociálního zabezpečení vypracovala nový, zjednodušený formulář žádosti o ošetřovné, který 

naleznete ZDE. 

Kurzarbeit 

V Poslanecké sněmovně je již projednávána novela zákona o zaměstnanosti, která má zavést tzv. 

Kurzarbeit. Tato úprava by měla navázat na program Antivirus v režimu B. Předpokládá se, že stát ponese 

mzdové náklady na mzdové náhrady zaměstnanců a zaměstnavatelé budou odvádět povinné odvody 

z těchto náhrad. Nicméně návrh zákona je kritizován ze všech stran a není pravděpodobné, že bude hladce 

schválen tak, aby mohl být od 1. 11. 2020 spuštěn, jak si MPSV představovalo. Zatím je v tzv. druhém čtení 

a je k němu zveřejněno více než 40 pozměňovacích návrhů. 

 

Budete-li potřebovat jakoukoli konzultaci či pomoc, ať již při posouzení nároků na státní podporu pro vaši 

společnost nebo osobu, při podání příslušné žádosti, při prověření dodržení Dočasného rámce či při 

jakékoli komunikaci se státními orgány anebo jakoukoli jinou konzultaci, jsme vám velmi rádi k dispozici. 

  

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! 

 

https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
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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 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. 

https://www.facebook.com/Accace.CzechRepublic/
https://www.linkedin.com/company/accace-czech-republic
mailto:andrea.drhova@accace.com
https://accace.cz/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash

