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Kurzarbeit bude dále pokračovat. Vláda
prodlouží program Antivirus až do konce srpna

ČTK (//ihned.cz/?m=authors&article%5baut_id%5d=10440900)

22. 5. 2020 / 18:19 / 3 minuty čtení

Kurzarbeitový program Antivirus měl původně platit do konce května, nutnost jeho prodloužení ale ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová

(ČSSD) již dříve avizovala.
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KORONAVIRUS (/tagy/koronavirus-354203)  MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (/tagy/ministerstvo-prace-a-socialnich-veci-284063)

KURZARBEIT (/tagy/kurzarbeit-283583)  MALÁČOVÁ JANA (/tagy/Malacova-Jana-346823)

V láda prodlouží kurzarbeitový program Antivirus s příspěvky na náhrady mzdy do konce

srpna. V podkladech k návrhu zákona o odpuštění odvodů, které má být další podporou z

Antiviru, to uvedlo ministerstvo práce. Program měl původně pokrývat období od

vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce května. Prodloužení do konce prázdnin

žádali zaměstnavatelé. Návrh projedná tripartita a poté vláda.

Z Antiviru stát poskytuje dva druhy příspěvků na náhrady mezd �rmám, na které dopadla nařízená

omezení kvůli koronaviru. Mohou získat 80 procent vyplacené náhrady lidem v karanténě či výdělků z

uzavřených provozů do 39 tisíc superhrubé mzdy a 60 procent při výpadku pracovníků, surovin či

poklesu poptávky do 29 tisíc superhrubé mzdy. Ministerstvo práce program spustilo 6. dubna. V pátek

resort uvedl, že do 21. května se vyplatilo 631 200 příspěvků za zhruba 5,43 miliardy korun, a to za

březen a duben.

Do Antiviru by ke dvěma příspěvkům, které se označují písmeny A a B, mohla přibýt podpora C. Podle

návrhu zákona, který v pátek zveřejnila na svém webu (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBPTM4W6S)

 vláda, by stát mohl odpustit sociální odvody a příspěvek na zaměstnanost za červen až srpen menším

�rmám. Úplně prominout na čtvrt roku by je mohl buď zaměstnavatelům s méně než 50 zaměstnanci,

nebo s méně než 25 zaměstnanci.

"U větších zaměstnavatelů, u kterých je efektivní využívat lépe zacílený institut překážky v práci,

bude nadále využíván program cílené podpory zaměstnanosti (Antivirus), který vláda prodlužuje do

konce měsíce srpna 2020," uvedlo ministerstvo ve zprávě k návrhu zákona.

SOUVISEJÍCÍ

Kurzarbeit má být štědrý jako v Německu a podpora
100 procent jako v Dánsku. De�cit 600 miliard není
problém, říká Středula
(//archiv.ihned.cz/c1-66765860-kurzarbeit-ma-byt-stedry-jako-v-nemecku-a-podpora-100-procent-
jako-v-dansku-de�cit-600-miliard-neni-problem-rika-stredula)

20. 5.

 Situace v ekonomice se bude zhoršovat, letní měsíce
budou těžké, říká předseda Českomoravské komory odborových svazů Josef
Středula. Po státu...

ROZHOVOR
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Podle návrhu by nárok na odpuštění odvodů měl zaměstnavatel, který by od konce března nepropustil

víc než desetinu pracovníků. Sociální odvody, které by měl platit, by tak nesměly být nižší než 90

procent částky za březen.

Z pracovníkova výdělku odvádí �rma 24,8 procenta na sociální pojištění. Další 1,2 procenta

představuje příspěvek na politiku zaměstnanosti. Úleva by tak mohla představovat 26 procent.

"Zaměstnavatel si sám vyhodnotí, zda splňuje podmínky nároku na toto prominutí, a sám rozhodne o

jeho využití. Potřebné údaje o objemu vyměřovacích základů, které určí �nanční objem snížení

pojistného, uvede na tiskopise," uvedlo v podkladech k zákonu ministerstvo. Dodalo, že nebude nutné

o prominutí odvodů či jejich části žádat. Správnost uplatnění slevy prověří kontroly.

Odvody by si mohla snížit ta �rma, která by nedostávala jiný příspěvek na náhradu mzdy z programu

Antivirus. Nárok na úlevu by neměly nemocnice, školy či úřady. Prominutí odvodů by se netýkalo ani

společností, které v Česku či v jiné zemi EU neplatí daně.

Svaz průmyslu a dopravy už dřív uvedl, že by program Antivirus měl zůstat do konce srpna. Stejný

názor měla Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů i Hospodářská komora.

Podpořila je ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Šéfka státní pokladny Alena Schillerová (za

ANO) před nedávnem řekla, že nahrazení příspěvků z Antiviru prominutím odvodů by podpořila.

Zmínila ale vysoký výpadek příjmů na sociální pojištění, tedy na důchody.

Odpuštění odvodů �rmám do 50 zaměstnanců by podle ministerstva práce představovalo za tří měsíce

zhruba 13,5 miliardy korun. Prominutí pojistného zaměstnavatelů s méně než 25 pracovníky by za

čtvrt roku činilo devět miliard.
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ODEBÍRAT

Sedmička HN
Život se vrací do normálu a my vám chceme pomoct, aby to byl návrat co
nejpříjemnější. Proto tu je newsletter Sedmička HN (//ihned.cz/karantema-archiv/). Sedm
zajímavých tipů pro čtení a několik nápadů pro volný čas, každý pracovní den v sedm
ráno přímo do vaší mailové schránky!

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů
(https://www.economia.cz/zpracovani-osobnich-udaju/) za účelem příjmu newsletteru.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

javascript:;
javascript:;
https://ihned.cz/sedmickahn/
https://ihned.cz/karantema-archiv/
https://www.economia.cz/zpracovani-osobnich-udaju/


SOUVISEJÍCÍ

Stát začal kontrolovat kurzarbeit, �rma, kde se pracuje na
černo, peníze nedostane
(//ekonom.ihned.cz/c1-66763260-stat-zacal-kontrolovat-kurzarbeit-�rma-kde-se-pracuje-na-cerno-penize-
nedostane)

17. 5.

Podnikatelé se dočkali. Vláda spustila takzvaný kurzarbeit, v jehož rámci stát
přispívá na mzdy zaměstnanců, pro které vlivem makroekonomických...

I my chceme peníze. Až pak můžeme myslet na pomoc zemím
nejvíce zasaženým koronavirem, říká Schillerová
(//archiv.ihned.cz/c1-66766700-i-my-chceme-penize-az-pak-muzeme-myslet-na-pomoc-zemim-nejvice-
zasazenym-koronavirem-rika-schillerova)

21. 5.

 Alena Schillerová v posledních dnech před médii utíkala. Poté co HN
zveřejnily, že chybí na klíčových videokonferencích ministrů �nancí zemí...

ROZHOVOR

JEŠTĚ SI PŘEČTĚTE

Jak nakopnout Česko: Co mohou �rmy udělat
proto, aby si navzájem pomohly v krizi? Ptejte
se
(//byznys.ihned.cz/c1-66767840-jak-nakopnout-cesko-co-mohou-�rmy-udelat-proto-aby-si-navzajem-pomohly-
v-krizi)

Dnes

 Spoléhat pouze na pomoc státu nemusí být vždy to nejefektivnější
řešení. Přední české společnosti...

ON-LINE DEBATA

Jedna z nejstarších autopůjčoven světa
Hertz vyhlásila v USA bankrot, v Evropě
bude fungovat dál

USA dál deportují migranty, jsou mezi nimi
i nakažení. Je to riziko pro celý region,
varují Lékaři bez hranic

(https://ihned.cz/sedmickahn/)
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(//byznys.ihned.cz/c1-66767830-autopujcovna-hertz-vyhlasila-ve-spojenych-
statech-bankrot-spolecnost-se-nedohodla-s-veriteli)

Dnes

Autopůjčovna Hertz Global Holding požádala ve Spojených
státech o ochranu před věřiteli, protože...

(//zahranicni.ihned.cz/amerika-usa/c1-66767660-usa-dal-deportuji-migranty-
jsou-mezi-nimi-i-nakazeni-je-to-riziko-pro-cely-region-varuji-lekari-bez-
hranic)

Dnes

Až do nedávna mezinárodní organizace Lékaři bez
hranic ve zhruba 300tisícovém mexickém městě Nuevo...

Dnes

Firmy se kvůli pandemii propadají do
ztráty. Jak se vypořádat s dluhy a
neskončit v konkurzu? Ptejte se
expertů
(//domaci.ihned.cz/c1-66767800-�rmy-se-kvuli-
pandemii-propadaji-do-ztraty-jak-se-
vyporadat-s-dluhy-a-neskoncit-v-konkurzu-
ptejte-se-expertu)

 Řeší Češi problémy s cash
�ow včas? A jaké mají možnosti?
Poradí webinář Dluhy v časech
koronaviru...

Dnes

Byznys podle Luďka Vainerta: ČNB a
Intervence č. 2. Jen žádnou paniku,
odvoláváme, co jsme nešikovně
naznačili
(//byznys.ihned.cz/c1-66767590-byznys-podle-
ludka-vainerta-cnb-a-intervence-c-2-jen-
zadnou-paniku-odvolavame-co-jsme-
nesikovne-naznacili)

 Chcete vědět, co
se to děje s korunou? Proč se jeden
den propadne o padesátník a vypadá
to, že co...

Dnes

Ředitelé škol tančí mezi vejci, rouška
je pro žáky bariéra, říká lektorka ze
sdružení pomáhajícího školám
(//domaci.ihned.cz/c1-66767820-reditele-skol-
tanci-mezi-vejci-rouska-je-pro-zaky-bariera-
rika-lektorka-ze-sdruzeni-pomahajiciho-
skolam)

 Vztah učitele a žáka je
založený na důvěře. Rouška je bariéra
a do téhle interakce nepatří, míní...
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