Ve Zlíně dne 4. 4. 2020

Zaměstnavatelé (s.r.o., a.s., OSVČ) vs zaměstnanci – program ANTIVIRUS
•

•
•

•

•

•

Dne 31.3.2020 vláda schválila úpravy v programu ANTIVIRUS, který má pomoci zaměstnavatelům
ochránit pracovní místa. Tento program má v gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen
„MPSV“). Další detailnější informace naleznete v příspěvku ze dne 1.4.2020.
Žádosti je možné podávat od 6.4.2020 prostřednictvím webové aplikace, která bude zřízena na
webových stránkách www.uradprace.cz.
Dne 3.4.2020 byl na webu MPSV zveřejněn podrobný manauál pro zaměstnavatele k programu
ANTIVIRUS
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus.pdf/eacabb67657a-42d3-2279-82ae3280b1fa
V tomto podrobném manuálu jsou uvedeny jednotlivé informace, podmínky o postupy, které se
váží k předmětnému programu. Za zmínku zcela jistě stojí, kdo nemá nárok na podporu z tohoto
programu.
Příspěvek nenáleží:
• z programu jsou vyloučeny platy zaměstnanců, kdy zaměstnavatelem je stát, územní
samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace .., školská právnická osoba..,
regionální rada regionu soudržnosti, blíže viz. § 109 odst. 3 zákoníku práce
• mzdovým nákladům z dohod o provedení práce nebo z dohod o pracovní činnosti
• v případě, že zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď nebo v době podání vyúčtování byl
pracovní poměr již ukončen
• zaměstnavatel obdržel od Úřadu práce jiný příspěvek na zaměstnance, který se vztahuje ke
skutečně vynaloženým mzdovým prostředkům
• náhrada mzdy je kryta příspěvkem ze státního rozpočtu, z programů a projektů EU, a nebo
jiných veřejných zdrojů
• žadatel je v likvidaci nebo konkurzním řízení
• žadateli byla udělena pokuta z důvodu nelegálního zaměstnávání a to v období 3 let přede
dnem podání žádosti
Úřady práce jednoznačně upřednostňují elektronickou komunikaci. V případě, že budete
zaměstnavatele zastupovat, je nutné doložit plnou moc k zastupování. Dále je možné vyplněné
tiskopisy odevzdávat i do schránek, které jsou umístěny převážně u vstupu.

Všem přeji pevné zdraví a čistou mysl.
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