
   

 
 

 
 

 

Praha, 22. dubna 2020 

Program Antivirus v číslech 

 
Přes 35 tisíc žádostí odeslali zaměstnavatelé v programu Antivirus od jeho 
spuštění (6. dubna 12:00 hod.). Více než tři čtvrtiny z nich je podepsaných.  
A skoro 9 tisíc firem už obdrželo, nebo v řádech dnů obdrží, peníze na své účty. 
I přesto, že běží podávání žádostí třetí týden, Úřad práce ČR i nadále řeší velké 
množství chybně vyplněných žádostí. Chyby v žádostech pak podstatně 
prodlužují dobu, než se k firmám dostanou proplacené náhrady mezd.  
  
Pokud firma dodá všechny potřebné materiály a správně vyplní formulář, je dohoda 
s ÚP ČR podepsaná do 24 hodin. Požadavek na vyplacení náhrad mezd pak ÚP ČR 
může České národní bance odeslat do 6 pracovních dní. Nekompletní žádosti prodlouží 
celou fázi až na 15 pracovních dní. 
 
Průměrná délka trvání podepsání dohody:  

 žádost kompletní – do 24 hodin 

 žádost nekompletní – 2 – 5 dní (závisí na reakci zaměstnavatele) 

 
Průměrná délka vyplacení: 5 pracovních dní od zpracování vyúčtování 
 
Průměrná délka od podání žádosti po vyplacení:  

 kompletní proces – žádost + vyúčtování – 6 pracovních dní 

 nekompletní proces – chyby v žádostech a vyúčtování – až 15 pracovních dní 

  
Pokud se zaměstnavatelům žádost vrátí, neznamená to, že byla zamítnuta. Je nutné 
ji opravit nebo doplnit. Zaměstnanci Úřadu práce ČR všechny zaměstnavatele, kteří 
nedodali kompletní žádosti, okamžitě kontaktují, aby bylo možné co nejrychleji sjednat 
nápravu. Přehled nejčastějších chyb ZDE.  
 
Chybovost žádostí v první fázi (dohoda) 

1. týden od 6. dubna – 80 % chybovost při podání žádosti 

2. týden od 13. dubna – 63% chybovost při podání žádosti 

3. týden od 20. dubna – 38 % chybovost při podání žádosti 

 
Chybovost žádostí v druhé fázi (vyúčtování) 
1. týden od 14. dubna – 82% chybovost při podání vyúčtování 

2. týden od 20. dubna – 76% chybovost při podání vyúčtování 

 
Od 6. dubna, kdy se spustil program Antivirus, k 21. dubnu dostal Úřad práce ČR 
celkem 35 293 žádostí. Se zaměstnavateli uzavřel 85,23 % dohod. Vyplaceno bylo 
k 21. dubnu 8 927 žádostí. ÚP ČR zadal ČNB pokyn k odeslání plateb pro firmy  
za celkem 253 519 361 Kč. Z Antiviru tak byly proplaceny náhrady mezd pro 76 566 
zaměstnanců.  

 
 

Tiskové oddělení MPSV 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/09_04_2020_TZ+-antivirus_chyby_AKTUALIZACE.pdf/c0c90026-ca0a-c1fd-ea04-87347e627ddd

