
Antivirus A 
Pro případ karantény zaměstnance bude zadaná normální neschopnost s označením karanténa. Tuto 

pak systém zahrne do žádosti s vyplněným sloupcem §ZP jako 192. 

Pro případ uzavření provozu nařízením vlády bude na výpisu § 208. Je vhodné založit ve mzdových 

složkách novou složku například jako kopii ze složky náhrady za svátek a dát ji jiné číslo a název např: 

 

Výpočet je dle vzorce dny * průměr * délka pracovní doby, zadávat se budou dny. 

Zaměstnancům, kterých se to týká pak zadáte tuto mzdovou složku s příslušným počtem dní a 

normálně provedete výpočet. Systém podporuje i situaci kdy si vytvoříte složek více. 

V menu Dotazy a tisky, Mzdové sestavy, Sociální pojištění vyberete volbu Vytvoření podkladu pro 

Antivirus A,B. Zobrazí se níže uvedený formulář. 



 

Zde nastavíte seznam mzdových složek pro ANTIVIRUS A a vyplníte číslo dohody. Po stisku tlačítka 

„Vytvořit podklad pro MPSV – ANTIVIRUS A“ se provede export. Nejprve se kontroluje, zda na PC je 

instalován Excel. V případě že ne provede se dotaz na cestu kam se má export uložit a provede se 

pouze jednoduchý export seznamu pracovníku určený pro další zpracování.  

V případě že na PC excel nainstalovaný je pak se vytvoří přesně podle pravidel MPSV příslušný 

formulář v excelu a ten se zobrazí. 

 

 

ANTIVIRUS B 
Vše je velice obdobné jako u verze A. Zase si nejprve nastavíte mzdové složky pro výpočet náhrad. 

1. překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u 



významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % 

průměrného výdělku 

2. omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec 

pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku 

3.omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá 

náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku 

Pouze vzorec ve výpočtu bude upraven podle výše procent např.pro 60% 

 

Pro vytvoření podkladu se postupuje stejně jen se zvolí tlačítko pro variantu B. Výsledkem opět 

může být pouze export se seznamem pracovníků nebo přímo excel s žádostí. 

 

Nastavené parametry jako je seznam mzdových složek pro výpočet podkladů nebo číslo dohody lze 

nastavit také v parametrech mezd. 



 

Pro načtení vytvořených excel souborů na web MPSV lze použít zkratku CTRL+V která automaticky 

doplní celou cestu kde je soubor uložen.  

 

 

 

 

 


