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MZDY 2020 – ZMĚNY v programu ANTIVIRUS 
Program ochrany zaměstnanosti ANTIVIRUS ze stránek MPSV: 

https://www.mpsv.cz/antivirus 

 

K dispozici je nová verze 20.2.58 ze dne 30.10.2020. 

 

ANTIVIRUS  režim A i B jsou prodlouženy za stejných podmínek jako doposud 
do 31.12.2020 

ANTIVIRUS režim A plus 

Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen. 

Náklady je možno uplatnit až za překážky v práci vzniklé od 1.10.2020. 

Příspěvek je ve výši 100% vyplacených náhrad mezd a odvodů v maximální výši 
50000,- za zaměstnance a měsíc. 

Pro nový ANTIVIRUS A plus je potřeba si stáhnout novou masku. 

 
Co a jak nastavit pro výpočet náhrad v případě uzavření provozovny 
nebo dle druhu překážky v práci je posáno na webu SB KOMPLET na 
stránce https://www.sbkomplet.cz/mzdy-a-podpora-firem-antivirus/. 
 
 
Podklady pro výkazy programu ANTIVIRUS najdete v menu <Sestavy> – <Výkazy pro 
instituce> – Podklady pro ANTIVIRUS.  
 
 

 
 
 
 
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.  
 
 
 

https://www.mpsv.cz/antivirus
https://www.sbkomplet.cz/mzdy-a-podpora-firem-antivirus/
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V okně pro export vyberte požadovaný typ dotace. Pokud uplatňujete více typů, export 
zopakujte s dalším typem. 
 
Upozornění - v masce určené pro Antivirus A plus, nelze odeslat zaměstnance 
s karanténou – ty je potřeba posílat v masce Antivirus A.  
 
Pokud tedy vyberete Dotace A plus, budou automaticky exportováni jen zaměstnanci 
spadající pod § 208. Podobně – pokud vyberete Dotace A, budou exportování jen 
zaměstnanci s karanténou. Pokud je potřeba poslat v masce Antivirus A zaměstnance 
mimo karanténu ( a dostat na ně jen 80% ), musíte je pak vyplnit ručně. 
 
V masce pro Antivirus A plus je sloupeček nazvaný „Výpočet maxima v režimu A“. Má být 
vyplněn takto:  

Vyčíslete podporu uplatňovanou v režimu A v Kč (sloupec „Výpočet maxima“ z vyúčtování 
v režimu A), pokud podáváte ve stejném měsíci na konkrétního zaměstnance zároveň vyúčtování 
v režimu A. Jedná se o 80 % ze součtu náhrady mzdy, zdravotního pojištění a sociálního pojištění 
uvedeného ve jmenném seznamu zaměstnanců v režimu A zaokrouhlený matematicky na dvě 
platná desetinná místa, který nesmí překročit maximální výši podpory 39 000 Kč. 
 

Dle informací z úřadu práce je nejlepší nechat ho prázdný… 
 
 
Přejeme všem pevné zdraví. 
 
S pozdravem Zdar viru ZMAR! 
 
HaP, PaR 5.11.2020 


