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Hoteliéři, restauratéři a Antivirus? Preferujte režim A 

Mnozí zaměstnavatelé provozující hotely a restaurace stojí před rozhodnutím, jak vysokou náhradu 

musí zaplatit zaměstnancům, které poslali domů (neboť museli nuceně omezit či zastavit provoz 

v důsledku krizových usnesení vlády ČR) a o jakou výši mohou požádat v programu Antivirus. 

1. Určení výše náhrady mzdy 

Vzhledem k povinnosti zaměstnavatele jednat s péčí řádného hospodáře je nutno nejprve rozhodnout 

o výši náhrady mzdy v souladu se zákoníkem práce. 

Zde se jednoznačně přikláníme k názoru, že se jedná o jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele. 

Mohou mít různou povahu a příčiny, proto zákoník práce individuální případy jiných překážek v práci 

konkrétně nevymezuje a jednoduše by se dalo říci, že mezi ně patří všechny ostatní situace, které 

nebyly způsobeny prostojem či nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí. Jedná se 

tedy o situaci, kdy zaměstnavatel nepřiděluje práci zaměstnanci dle sjednaného pracovněprávního 

vztahu. 

  

Zaměstnanci u těchto překážek náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku. 

2.   Antivirus – režim A nebo B            

Pro hotely a restaurace platí režim A, protože do tohoto režimu spadají ti, kteří jsou nuceni omezit či 

zastavit provoz v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů veřejného 

zdraví. 

Závěr: nelze se ztotožnit s názorem, že hotelům i restauracím bylo v průběhu krize postupně umožněno 

vykonávat zlomek činnosti (prodej před okénko, ubytování osob na pracovních cestách), a proto by 

měly spadat do režimu B, protože podnikatel omezil či zastavil provoz nikoli proto, že mu to nařídil 

stát, ale proto, že se potýkal se souvisejícími hospodářskými problémy (mohl prodávat z okénka…) 

Prioritní riziko pro podnikatele hrozí z příslušných pracovišť Státního úřadu inspekce práce, která hájí 

práva zaměstnanců (v daném případě nárok zaměstnanců na vyplacení 100 % náhrady mzdy). Hoteliéři 

či restauratéři by se ve výše uvedených příkladech tak mohli dostat do problémů v případě, že by 

zaměstnancům v domnění, že spadají do režimu B programu Antivirus, vyplatili náhradu mzdy nižší než 

100 % průměrného výdělku.  

Podrobnější výklad k tématu naleznete na webových stránkách naší partnerské advokátní kanceláře.  
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