Praha 19. března 2020

Ministryně Maláčová prosadila program Antivirus.
Má pomoci firmám ochránit pracovní místa
Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD),
který pomůže českým zaměstnancům i zaměstnavatelům zmírnit důsledky
epidemie COVID-19. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus je klíčové
opatření, díky kterému bude prostřednictvím Úřadu práce ČR stát kompenzovat
firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe
zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.
„Cílem je, aby kvůli současné situaci nikdo nepřišel o práci. Aby firmy nemuseli propouštět
a aby občané věděli, že se na stát mohou spolehnout." říká ministryně Maláčová.
Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy,
bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou
zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény)
nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády
uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy
COVID-19.
Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá
na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod
překážky v práci.
Bezprostředně dojde k aktivaci následujících opatření:
Režim A - Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude
zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu.
Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.
Režim B - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných
krizových opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí
krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření
provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %.
Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.
Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci
vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení
kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude
zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Podrobné informace k čerpání
podpory včetně žádosti o čerpání podpory budou zveřejněny v průběhu příštího týdne.
Celkové náklady Programu předpokládá MPSV ve výši 1,2 mld. Kč.
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