Vládní program ochrany
zaměstnanosti Antivirus
- pokračování

23. března 2020 Vláda ČR schválila další režimy programu Antivirus, který cílí na ochranu zaměstnanosti.
V režimech A a B, které byly schváleny minulý týden, bude stát firmám kompenzovat náklady vynaložené na
náhrady mezd při pracovní neschopnosti při nařízené karanténě a částečně (z 80 %) také náhrady mezd při
existenci překážek na straně zaměstnavatele v případě, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat práci
zaměstnancům v situacích, kdy je mu na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti
s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu.
Nově schválená opatření zahrnují následující režimy:
Režim C je určen pro situace, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení
karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců, kterou se rozumí zejména 30 % zaměstnanců firem,
provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Zaměstnancům náleží náhrada mzdy ve
výši 100 % jejich průměrného výdělku. Stát by měl poskytovat příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.
Režim D se týká překážek na straně zaměstnavatele, kdy dojde k omezení dostupnosti vstupů nezbytných k činnosti
zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (nebo obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně dodavatele
ze zahraničí. Za takových podmínek náleží zaměstnanci náhrada ve výši 80 % jeho průměrného výdělku a příspěvek
státu by měl dosáhnout 50 % vyplacené náhrady mzdy.
Režim E míří na překážky na straně zaměstnavatele v důsledku omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných
produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele v ČR i v zahraničí
(částečná nezaměstnanost). Zaměstnanec má za těchto podmínek nárok na náhradu mzdy ve výši nejméně 60 %
průměrného výdělku a příspěvek státu má dosáhnout 50 % vyplacené náhrady mzdy.
Využití opatření programu Antivirus v praxi bude záviset na podmínkách pro uplatnění nároku na příspěvek státu,
které by snad měly být specifikovány co nejdříve. O dalším vývoji Vás budeme informovat.
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