
 ZÁPIS Z 2. VIDEOSETKÁNÍ ČLENŮ KHK KK

na téma „„Program Antivirus v praxi““

Termín konání: 14. 4. 2020, od 13:00

V minulém týdnu byl  spuštěn cílený  program ochrany zaměstnanosti Antivirus,  který  má pomoci

firmám ochránit pracovní místa. Přijměte pozvání na setkání s odborníky z Úřadu práce a Oblastního

inspektorátu  práce  v Karlových  Varech,  kteří  jsou  připraveni  podat  vám  erudované  informace  k

programu a zodpovědět vaše dotazy:

Mgr. Dagmar Benešová - ředitelka odboru zaměstnanosti 

 Mgr. Petra Dolejšová - vedoucí oddělení trhu práce 

Ing. Markéta Mísařová – referentka oblastního inspektorátu práce

ÚČASTNÍCI:

XPříjmení a jméno účastníka Název organizace/OSVČ

Zdeněk Suchan Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Milan Čmiko CM TRANSPORT TACHOV s.r.o.

Hedvika Gabrielová CVD s.r.o.

Tomáš Musil ept connector s.r.o.

Vlachová Dana ESPRO s.r.o.

Špiler Jaroslav Frenzelit

Kateřina Peroutková Grandhotel Pupp a.s.

Helena Veselá, Miroslava Brabcová Heinz-Glas Decor s.r.o.

Lenka Králová Hexpol Compounding Lesina s.r.o.

Jan Fagoš invita s.r.o.

Michal Havelka JOB LEADER CZECH s.r.o.

Filip Dušek Kukal Uhlíř

Josef Ciglanský Lázně Františkovy Lázně a.s.

Gondášová Monika Leadership Synergy Community s.r.o.

Knop Gerhard Leadership Synergy Community s.r.o.

Borýsek Rudolf, ing. Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

Harantová Dana NELAN

Novotný Jan Sancho Panza s.r.o.

Miloš Střecha Slévárna HEUNISCH s.r.o., Krásná

Tomáš Peták STAX Metal Fibers s.r.o.

Lukáš Mikeska Strunal Schönbach s.r.o.

Peterková Radka Svatavské strojírny s.r.o.

Strupová

Matyáš Lagarde Lagarde Spedition 

Ing. Jarmila Dušková

Martina Krchová TRINITY 
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DOTAZY

1. Proč se proplácí až po proplacení mezd a ne před. To by pomohlo.
- takto byla nastavena a odsouhlasena pravidla Vládou ČR a následně schválena PS

ČR a Senátem, KHK KK toto může předat jako podnět k případnému jednání o 
přenastavení pravidel

2. Proč je potřeba uvádět do žádosti částku, o kterou chceme žádat, když ji zatím nemůžeme 
znát? 

- Tato částka je pouze orientační a slouží ke statistickým účelům, jde tedy opravdu 
pouze o hrubý odhad.

3. V podmínkách je uvedeno, že příspěvek nenáleží:v případě, že náhrada mzdy je kryta jinými 
veřejnými rozpočty. Příspěvek zároveň nenáleží zaměstnavateli v případě, čerpal by-li na 
stejný účel, tj. na tu část náhrady mzdy nebo platu, která byla kryta příspěvkem, jiné 
prostředky poskytované ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, 
vyšších územních samosprávných celků, Evropských strukturálních a investičních fondů, popř.
z jiných programů a projektů EU, ani jiných veřejných zdrojů. Vztahuje se tedy čerpání 
příspěvku i pro případ, kdy z rozhodnutí hejtmana v rámci nouzového stavu jezdí cestující v 
autobusech zdarma a my jsme tedy uzavřely přepravní kanceláře a pustili domů pokladní 
(které nemají co prodávat a počítat)? 

- Je důležité dávat si pozor na to, aby nedocházelo k dvojímu financování mezd, 

tedy nebyly dva příspěvky na mzdu konkrétnímu zaměstnanci.

4. "Dle metodiky mpsv, nemohou být do žádosti o kompenzace zařazeni ti zaměstnanci, kterým 
byla dána výpověď: ""nebyla jim ke dni podání tohoto vyúčtování dána výpověď, ani nejsou 
ve výpovědní době"". Je možné tedy do vyúčtování zahrnout zrušení prac poměru dle §50 
Výpověď ze strany zaměstnance, §66 zrušení ve zkušební době, popřípadě uplynutím doby 
určité  či  rozvázáním dohodou §49?" 

- Ano lze.

5. Pro nás je důležité, zda bude pokračovat  v měsících květen až (ideálně) červenec ?
- Bohužel toto nemůžeme zaručit, momentálně je program otevřen do konce 

dubna 2020 o případném prodloužení by musela jedna Vláda ČR.
6. Musí být Dohoda o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus s Úřadem práce i na Režim B? 

Je nutné pro Režim B mít potvrzení o bezdlužnosti od úřadů ČR? 
- Dohoda musí být pro oba dva režimy, doklad o bezdlužnosti není potřeba ani pro 

režim A ani pro režim B
7. Vztahuje se program na odměnu pro jednatele? 

- Ne, vztahuje se pouze na zaměstnance v pracovněprávním vztahu
8. Bude mít firma nárok na podporu, pokud dle §209 poskytne více než 60 % ?  

- Ano, ale je zde stanovený strop 29 000 Kč
9. Pokud nepodává žádost přímo jednatel společnosti, je třeba notářsky ověřená plná moc? 

Pokud ano, jak je to nyní řešeno v případě, že je jednatel cizinec? Je třeba i úřední překlad? 
- Plná moc nemusí být notářsky ověřená. Je nutné, aby byla v češtině, úřední 

překlad není třeba.
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10. Je možné žádost podat a následně podpory nevyužít? 
- Ano

11. Jaké doklady budou dostačovat k potvrzení o poklesu odbytu? Bude stačit výpis z výrobního 
programu a/nebo účetnictví nebo je třeba si od každého zákazníka vyžádat písemné 
prohlášení? 

- V rámci podání žádosti, ani vyúčtování není potřeba dokládat nic, pro případné 
kontroly je dobré mít doložené, co nejvíce podkladů, nicméně je to závislé od 
každého odvětví, např. dopravce nebude mít cestovní příkazy, doklady za 
tankování apod.

12. Musíme dokládat i evidenci docházky pro každého zaměstnance zvlášť? Nebo stačí souhrnně 
počet odpracovaných hodin?

-  Pro vyúčtování toto není nutné.

13. From Gerhard Knop (FC Czech a LSC) to Everyone:  01:29 PM: Pokud "60%" hrubé mzdy vyjde

méně než minimální mzda - platí se vypočtená "60%" hrubá mzda nebo minimální mzda?

- Bude doplněno úřadem práce, resp. SUIP

14. From Zuzana Blchova AKV to Everyone:  01:33 PM: Takže nebude vadit překročení částky o 

více než 100%? uvedli jsme předpoklad jen za březen 2020. 

- Ne, nebude

15. From Hedvika Gabrielová CVD s.r.o. to Everyone:  01:34 PM: Prosím náhrada mzdy pro 

zavřené restaurace je na základě usnesení 211 a zavřené hotely na základě usnesení 214? 

děkuji

- Ano, restaurace mají omezený provoz dle Usnesení Vlády České republiky ze dne 

14. března 2020 č. 211, dále pak mimořádným opatřením MZ Č. j.: MZDR 

13361/2020-1/MIN/KAN a Č. j.: MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN a dalších, tak jak 

bylo postupně prodlužováno

- Hotely byly uzavřeny na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. 

března 2020 č. 214 (tedy pro Antivirus režim A), následně se s účinností ode dne 

27. března 2020 od 6:00 hod. dle mimořádných opatření MZ Č. j.: MZDR 

13361/2020-1/MIN/ a dalších, tak jak bylo postupně prodlužováno:

a. se zakazuje prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v 

ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se 

nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:

b. osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

c. cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením 

na území České republiky a

d. osobám, kterým z důvodu předchozího pobytu v zahraničí nařídil orgán ochrany 

veřejného zdraví karanténu.

16. From Hedvika Gabrielová CVD s.r.o. to Everyone:  01:48: Prosím je možné ukázkou najet na 

stránky antivirus dokončení žádosti a ukázat tam názorně konečné dokumenty, které mají být
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odeslány a zda mají být odeslány datovou schránkou - myslím provést měsíční vyúčtování 

(zelená záložka)

- Úřad práce zašle odkaz

17. From Tomáš Peták- STAX Dasnice to Everyone:  01:53 PM: Mně ještě napadl dotaz k 

vyúčtování. Snad to bude pochopitelné. Jde o to, že mi třeba vypadnou zakázky na jeden 

produkt, tam pošlu lidi na 60% a na jiný produkt zakázky jsou resp. mění se mi skladba 

produktu (materiál, jednotková cena) tzn. v součtu mohu mít v měsíci i vyšší tržbu (tzn. 

nemám pokles. Ale práci pro všechny zaměstnance nemám. Protože jeden produkt, na 

jednom pracovišti chybí a ty lidi nemám kam umístit jinam. Zda tedy budu mít na podporu 

pro ty osoby, co jsou doma na 60% nárok ?

- Je zcela na uvážení zaměstnavatele, jak bude postupovat. Rozhodné je, zda 

dokáže poskytnout zaměstnancům práci, jak bylo smluveno v pracovní smlouvě. 

Pokud nedokáže zajistit zaměstnanci práci po celý pracovní týden, může pracovní

dobu zkrátit (částečná nezaměstnanost) nebo postavit část zaměstnanců na 

překážku.

18. From Grandhotel Pupp K. Peroutková  to Everyone:  01:55 PM: Znamená to, že uzavřený 

hotel má nárok pouze na 60% kompenzací? Tím, že bylo povoleno ubytovávat pracovní 

pobyty - spadáme tím do režimu B- i když zůstáváme uzavřeni?

- Bohužel z doposud zveřejněných materiálů MPSV, to opravdu vypadá od 

27.3.2020 na režim B, nicméně tuto informaci ještě ověříme, případně dáme jako

podnět k jednání, jelikož ani my s tímto postupem nesouhlasíme

19. .Jak mám prokázat, že mám v bance účet, když nemám smlouvu? 

- Požádat banku o potvrzení o zřízení účtu, pokud máte účet u ČSOB, můžete si 

potvrzení o vedení účtu sami vygenerovat v aplikaci CEB.

FOTO:
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Děkujeme za Vaši účast a sdílení zkušeností.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit a z hlediska aktualit sledujte náš 
web www.khkkk.cz či LinkedIn Krajská hospodářská komora karlovarského kraje.

../../../../../../../../../../C:/Users/Lucka/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z4EM885Y/www.khkkk.cz
https://www.linkedin.com/company/krajsk%C3%A1-hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1-komora-karlovarsk%C3%A9ho-kraje/

