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MZDY 2020 - ANTIVIRUS 
Program ochrany zaměstnanosti ANTIVIRUS ze stránek MPSV: 

https://www.mpsv.cz/antivirus 

K dispozici je nová verze 20.1.61 ze dne 17.4.2020. 

Dále uvedené platí, pokud uplatňujete náhradu jen v rámci jednoho typu 
programu Antivirus (A-80% nebo B-60%). Pokud potřebujete uplatnit současně 
víc typů náhrad, prosím zavolejte nebo napište na hotline, rádi Vám poradíme 
jak toho dosáhnout. Postup je níže popsán v příkladech. 
 
Co a jak nastavit pro výpočet náhrad v případě uzavření provozovny 
nebo dle druhu překážky v práci. 
 
Upravit mzdové složky -<Nástroje> - <Číselníky> - <Mzdové složky> 

1) V sekci Docházka nadefinovat do složky HW překážku s kódem W a vyberte typ podle 

režimu 

a) typ PREZA – Překážka zaměstnavatele A – pro překážky refundované 80% 

b) typ PREZB – Překážka zaměstnavatele B – pro překážky refundované 60% 

POZOR: 
Pole Předpis  může mít libovolný text, ale pokud daný typ docházky je zaměstnanci 
nahrazován jen 80% (60%) hodinové mzdy (nepleťte s procentem náhrady 
zaměstnavateli od státu) – tak v názvu docházky musí být kdekoliv uvedeno 80% či 60% 
 
Příklad 1: 

- máme zaměstnance spadající do problematiky omezené poptávky po službách s 
nárokem na 60% hodinového výdělku 

- použijeme docházku HW, s typem PREZB a v názvu docházky uvedeme 
„překážka 60% „  

- ve složce BW pak bude vzorec PH*HW*0.6 
- tento příklad je naznačen na obrázcích dále 

 
Příklad 2: 

- máme zaměstnance spadající do problematiky omezené poptávky po službách s 
nárokem na 60% hodinového výdělku 

- ale současně máme i zaměstnance spadající do problematiky omezené 
dostupnosti zdrojů s nárokem na 80% hodinového výdělku 

- použijeme docházku HW, s typem PREZB a v názvu docházky uvedeme 
„překážka 60% „  

- použijeme další docházku třeba HX, s typem PREZB a v názvu docházky 
uvedeme „překážka 80% „  

- ve složce BW pak bude vzorec PH*HW*0.6+PH*HX*0.8 
 

Příklad 3: 
- máme uzavřenou provozovnu, zaměstnanci mají nárok na 100% hodinového 

výdělku 
- použijeme docházku HW, s typem PREZA a v názvu docházky uvedeme 

„překážka „  
- ve složce BW pak bude vzorec PH*HW 

 

https://www.mpsv.cz/antivirus
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-  

 
 
2) V sekci Základ nadefinovat do složky BW výpočet náhrady za překážku s typem 

Překážka zaměstnavatel Kč PREZK 
 

a) Pro 60% náhradu - PH*HW*0.6 
b) Pro 80% náhradu - PH*HW*0.8 
c) Pro 100% náhradu - PH*HW 

 
Při zadávání numerických hodnot je nutné psát desetinnou tečku. 
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3) V sekci Základ nadefinovat do složky BW výpočet náhrady za překážku s typem 

Překážka zaměstnavatel Kč PREZK 
 

a) Pro 60% náhradu - PH*HW*0.6 
b) Pro 80% náhradu - PH*HW*0.8 
c) Pro 100% náhradu - PH*HW 
 
Při zadávání numerických hodnot je nutné psát desetinnou tečku. 
Pro zobrazení na výplatní pásce je potřeba mít ve sloupci Tisk tuto položku 
zaškrtnutou. 
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A ještě vyberete dvojklikem TYP. 

 
 
Pokud nebudete mít verzi 20.1.61, nepůjdou typy zadat, ale to ničemu nevadí, dají se 
doplnit později a na výpočet nemají vliv. 
 
Pokud máte některé zaměstnance v režimu náhrady v jiné výši než 60%, použijte 
jejich osobní mzdovou složku, kam zadáte patřičný vzorec ( např. PH*HW*0.8). 
 

4) V sekci Odvody zkontrolovat, zda složka BW je přičtena v CA Hrubá mzda. 
 

 
 
 
 
5) V sekci Průměry ve druhém a čtvrtém řádku ve výpočtu mzdy pro průměry odečíst 

náhradu BW 
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Pro výpočet náhrad lze zvolit i jiné složky než výše uvedené, v případě, že tyto jsou již 
obsazené výpočty. 
 
Podklady pro výkazy programu ANTIVIRUS najdete v menu <Sestavy> – <Výkazy pro 
instituce> – Podklady pro ANTIVIRUS.  
 
 

 
 
Náhled na režim B 

 
 
Zde můžete kliknutím na ikonu pro export do Excelu (zelené X) automaticky vyplnit 
podklady pro žádost o náhradu. Před tím je potřeba mít staženou XLSX masku, kterou 
pak SB MZDY samy vyplní potřebnými údaji.  
 
 
Přejeme všem pevné zdraví. 
 
S pozdravem Zdar viru ZMAR! 
 
HaP, PaR 17.4.2020 

 


