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Vládní program Antivirus A+B – základní fakta
Celkový souhrn vyplacených příspěvků
•

Celkem vyplaceno 21,8 mld. Kč ve 2,482 milionech příspěvků na náhrady mzdy zaměstnanců

Počet podpořených
•
•

Každá čtvrtá firma (65.235 podniků z celkového počtu z celkem 263 tisíc podniků v ČR1)
Každý čtvrtý zaměstnanec v soukromé sféře (894.340 zaměstnanců z celkem 3.694 zaměstnanců2)

Průměrná výše příspěvku
•

•

•

Průměrný podnik
o Celkový příspěvek tvořil 334.178 Kč.
o Měsíčně příspěvek tvořil 107.453 Kč.
o Příspěvek pobíral 3,11 měsíce (43 % podniků pobíralo příspěvek 2 a méně měsíců, 25 % 3 měsíce a 32 %
déle než 3 měsíce)
Průměrný zaměstnanec
o Celkový příspěvek tvořil 24.375 Kč.
o Měsíčně příspěvek tvořil 8.758 Kč.
o Příspěvek pobíral 2,78 měsíce (51 % zaměstnanců pobíralo příspěvek 2 a méně měsíců, 20 % 3 měsíce a
29 % déle než 3 měsíce)
Porovnání nákladů Programu Antivrus a nezaměstnanosti na jednu osobu
o Zaměstnanec s průměrnou mzdou: jako nezaměstnaný by měsíčně stál 35,5 tisíc Kč3. Celkem by
v průměru přišel na 177,3 tisíc Kč za 5 měsíců.4 Průměrná délka nezaměstnanosti je však více než 1 rok.
o Zaměstnanec s minimální mzdou: jako nezaměstnaný by měsíčně stál 14 tisíc Kč. Celkem by v průměru
přišel na 70,4 tisíc Kč za 5 měsíců.

Vývoj podpory v čase
•

Počet podpořených zaměstnanců i podniků reaguje na uzavírání ekonomiky. Podpora se obratem zvyšuje při
uzavírání ekonomiky a obratem klesá při jejím otevírání. Nejvyšší podpora za měsíci duben, nejnižší za měsíce
červenec, srpen a září

Opatření v ekonomice

Počet
podpořených

Výše příspěvků
Podniků
Zaměstnanců

březen
duben
květen
Částečné uzavření
Částečné uzavření
Uzavření ekonomiky
ekonomiky
ekonomiky
3376
7281
3974
42666
45148
30559
400280
589504
487151

1

červen
červenec
srpen
září
Bez větších restrikcí Bez větších restrikcí Bez větších restrikcí Bez větších restrikcí
ekonomiky
ekonomiky
ekonomiky
ekonomiky
2109
1149
840
633
10438
7911
7444
8454
285133
187877
141431
102996

Počet podniků, které dle evidence České správy sociálního zabezpečení odvádějí pojistné.
Počet přepočtených zaměstnanců ve mzdové sféře dle Informačního systému průměrného výdělku.
3
Náklady tvoří 20,9 tis. Kč na dani a odvodech + 14,6 tis. Kč na průměrné podpoře v nezaměstnanosti.
4
5 měsíců je doba nároku na podporu v nezaměstnanosti u osob pod 50 let. U starších osob je tato doba delší.
2
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říjen
Částečné uzavření
ekonomiky
2378
31329
281510
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Účelnost podpory
•
•
•

•

Hlavním účelem vládního Programu Antivirus A+B je minimalizovat dopady krize na nezaměstnanost
Současná krize dopadla na krátkodobý vývoj produkce ekonomiky nebývalou silou – i přes očekávaný růst o 4,4 %
ekonomika klesá v 1. čtvrtletí o 2,2 %, ve druhém o 10,7 %, ve třetím o 6,2 %
Program Antivirus dokázal absorbovat dočasný enormní pokles HDP bez vyšších dopadů do nezaměstnanosti
o Podíl nezaměstnaných zůstává 3,8 % 5
o Míra nezaměstnanosti v ČR zůstává nejnižší ze všech zemí EU
o Z celkového počtu podpořených 894.340 zaměstnanců si svou práci udrželo 848.319 osob (95 %)
Růst nezaměstnanosti bez Programu Antivirus
o V případě, že by Program Antivirus neexistoval a zaměstnavatelé by propustili jen polovinu podpořených
zaměstnanců, pak by podíl nezaměstnaných byl 9,9 %. Počet uchazečů o zaměstnání by tak byl nejvyšší
v historii ČR.

Podpořená odvětví
•
•
•

Nejvíce zastoupené v Programu Antivirus A a B jsou podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu (16 %), oblasti
ubytování, stravování a pohostinství (19 %) a velkoobchodu a maloobchodu (23 %).
Zastoupení jednotlivých odvětví tak reflektuje dopady krize na jednotlivé sektory ekonomiky. Například dle ČSÚ
ve 2. čtvrtletí se zpracovatelský průmysl propadl o 18,2 % a obchod, pohostinství a doprava o 20,5 %.
Zásadní podíl měly podpořené podniky ze tří zmíněných odvětví v každém měsíci, kdy byl Antivir A a B spuštěn

Podpořené podniky dle regionu jejich sídla
•
•
•

Rozložení podpořených podniků podle regionů vychází z rozložení všech podniků v rámci krajů
Více jak polovina (57 %) podpořených je ze čtyř krajů – z Prahy (26 % všech podpořených), Jihomoravského (12
%), Moravskoslezského (10 %) a Středočeského kraje (9 %)
Zmíněné čtyři kraje mají největší zastoupení mezi podpořenými každý měsíc, po který je Antivir spuštěn

Podpořené firmy dle jejich velikosti
•
•
•

Program Antivirus podporuje z významné většiny malé podniky. Ty jsou přitom v období krize ohroženy nejvíce.
Malé podniky (s maximálně 25 zaměstnanci) tvořily 82 % podpořených podniků. Podniky se 100 a více
zaměstnanci tvořily necelých 10 % podpořených.
Malé podniky tvořily v každém měsíci alespoň 7 z 10 podpořených. Nejnižší zastoupení malých podniků bylo
v měsících bez větších restrikcí ekonomiky (červen až září). V těchto měsících významnou část podpořených
(přibližně 20 %) tvořily podniky se 100 a více zaměstnanci.

Podpořené firmy dle jejich předchozích ekonomických výsledků
•

Firmy podpořené Antivirem A nebo B byly ve většině zdravé firmy6.
o Dostupná evidence ukazuje, že se základní ukazatele likvidity, rentability a zadluženosti7 z předchozích let
u mediánových podniků v Programu Antivirus pohybovaly v doporučených intervalech.

5

Stav k 30. 11. 2020.
Tvrzení vychází na základě porovnání databází ISPV, Albertiny a Antiviru.
7
Likvidita=oběžná aktiva/krátkodobé závazky, Zadluženost=cizí zdroje/aktiva, Rentabilita=zisk/vlastní kapitál.
6
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Charakteristiky podpořených zaměstnanců
•

Každý pátý podpořený zaměstnanec patří kvůli svému věku do skupiny zaměstnanců ohrožených
nezaměstnaností

Spokojenost podniků s Programem Antivirus
•
•

Podle průzkumu Datank pro ČSOB je Antivirus ze všech podpůrných programů hodnocen firmami nejlépe.
Téměř ¾ firem ho hodnotí jako užitečný, většina firem program hodnotí jako „jednoduchý“.
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