Praha 29. listopadu 2021

Vláda rozšířila program Antivirus:
opět prodloužila režim A a navíc oživila i režim B
Vláda dnes schválila na návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové
prodloužení režimu A programu Antivirus, a to do 28. února 2022. Zároveň znovu
aktivovala režim B na období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022. Vzhledem k
nepříznivé pandemické situaci bude tedy opět možné zaměstnavatelům poskytnout
příspěvek i na vyplacené náhrady mezd zaměstnancům z důvodu poklesu odbytu.
„S nouzovým stavem jsou spojená zpřísnění protiepidemických opatření, která
budou mít dopad na řadu zaměstnavatelů. Program Antivirus se v minulosti
osvědčil, ochránil už přes milion pracovních míst. Proto ho chceme využít i nyní,
aby lidé nepřicházeli kvůli aktuální situaci o místo,“ uvedla ministryně práce
a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
Režim A
V rámci režimu A bude možné až do 28. února 2022 poskytovat příspěvek ke krytí
nákladů, které zaměstnavateli vzniknou výplatou náhrady mzdy zaměstnanci za dobu
trvání nařízené karantény nebo izolace. Doposud končilo toto období dne
31. prosince 2021. Výše příspěvku činí v režimu A 80 % vyplacené náhrady mzdy
a pojistného, maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance měsíčně.
Režim B
Od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 bude možné využívat i režimu B, který byl
původně ukončen k 31. květnu 2021. Znamená to tedy, že zaměstnavatelům bude
opětovně možné poskytnout příspěvek i na náklady, které jim v období od 1. listopadu
2021 do 28. února 2022 vznikly výplatou náhrady mzdy zaměstnancům. V tomto případě
činí výše příspěvku 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, maximálně
29 000 Kč měsíčně na zaměstnance.
Antivirus bude platit do 30. června 2022
Vláda dále rozhodla o prodloužení platnosti celého programu Antivirus
do 30. června 2022. V období platnosti programu může vláda prodlužovat období
uznatelnosti výdajů pro jeho jednotlivé režimy, nebo stanovovat období nová. Nově je však
dána vládě možnost pozastavit poskytování příspěvků, a to přechodně po dobu, než
budou zajištěny finanční prostředky na realizaci programu, v případě jejich vyčerpání.
Poslední změnou je určení nového nejzazšího data, kdy je možné uzavřít dohodu
o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus mezi Úřadem práce České republiky
a zaměstnavatelem. Tímto datem je také 28. únor 2022.
Ostatní podmínky poskytování příspěvků zůstávají nezměněné.
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