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V Praze dne 24. 4. 2020 
                                                                   Č. j.: MPSV-2020/67408-414/1 

 
 
 
Vážená paní prezidentko,  

 

Ministerstvu práce a sociálních věcí bylo dne 31. 3. 2020 doručeno Vaše podání, 

adresované paní ministryni, ke kterému uvádím následující.  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci své působnosti připravilo cílený program 

podpory zaměstnanosti „Antivirus“ (dále jen „program Antivirus“). Podmínky realizace 

programu podpory firem „Antivirus“ schválené vládou České republiky  

dne 31. 3. 2020, na základě kterých bude stát podporovat udržení zaměstnanců 

v pracovním poměru, obsahují dva režimy.  

 

V režimu A bude zaměstnavateli vyplácen příspěvek jako kompenzace za překážky 

v práci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo uzavření či omezení provozu  

v důsledku krizových usnesení vlády České republiky a mimořádných opatření orgánů 

ochrany veřejného zdraví ve výši odpovídající 80 % vyplacené náhrady mzdy, včetně 

odvodů, max. 39 000 Kč na jednoho zaměstnance. Prostřednictvím režimu B se jedná  

o kompenzaci překážek v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje 

příčinná souvislost s nákazou COVID-19. Tyto překážky v práci na straně 

zaměstnavatele vznikly v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců, výpadku 

vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele. Příspěvek je vyplácen ve výši 

odpovídající 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů za zaměstnance  

a zaměstnavatele, max. 29 000 Kč na jednoho zaměstnance. 

 

Volba příslušného režimu a odpovědnost za rozhodnutí, jaká překážka v práci  

a z jakého důvodu v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
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pozdějších předpisů, u zaměstnance vzniká, je plně v kompetenci žadatele 

(zaměstnavatele).  

 

Konkrétní informace k podmínkám čerpání včetně podrobného manuálu pro 

zaměstnavatele naleznete na: https://www.mpsv.cz/antivirus. 

 

Pro úplnost dodávám, že na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí 

www.mpsv.cz a Úřadu práce České republiky www.uradprace.cz byl spuštěn chatbot, 

který návštěvníkům těchto webových stránek pomůže v základní orientaci v krizových 

opatřeních v důsledku výskytu koronaviru. 

 

S pozdravem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážená paní 
Mgr. Jana Jelínková  
prezidentka 
 
Česká asociace ergoterapeutů 
Kloboučnická 1627/7  
140 00  Praha 4  
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