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1. Přeshraniční pohyb zemědělské techniky a osob – výjimky ze zákazu 

Společným dopisem prezidentů Asociace zemědělské a lesnické techniky a Sdružení dovozců 
zemědělské techniky jsme žádali o uvolnění režimu pro pracovníky údržby a servisu, kteří jsou 
v případě specifických oprav zajišťováni ze zahraničí nebo čeští specialisté do zahraničí 
vyjíždějí. Týká se to zemědělské a lesnické techniky, ale také specializovaných zařízení 
v živočišné výrobě (dojírny) a potravinářských technologických linek. 

Odpověď Ministerstva vnitra ČR přikládáme včetně odkazů na příslušná legislativní opatření.  

Stručný výklad odpovídajících opatření je následující: 

• Zákaz vycestování z ČR či naopak do ČR neplatí mj. pro pracovníky kritické infrastruktury 
(Usnesení vlády č. 334 ze dne 30.03.2020). 
 

• Firma se nemůže volně rozhodnout, že je prvkem kritické infrastruktury.   
 

• Kritickou infrastrukturou je prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické 
infrastruktury, jehož narušení funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, 
zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu. 
Potravinářství a zemědělství jsou taxativně zařazeny mezi odvětví kritické infrastruktury. 

 

• Subjekt, který je svou povahou označen za subjekt kritické infrastruktury, si potvrzení pro 
pracovníky kritické infrastruktury může vystavit sám, ale musí být opatřen razítkem 
subjektu a podpisem styčného bezpečnostního pracovníka. 

 

• Subjektům, které nejsou samy o sobě označeny za subjekt kritické infrastruktury, ale jejich 
činnost je významná pro fungování subjektu kritické infrastruktury, může potvrzení pro 
dotčené pracovníky vystavit subjekt kritické infrastruktury, pro který bude činnost 
zajišťována pracovníky jiného subjektu. 
➢ Pod výjimku tedy spadají ti pracovníci, jejichž přítomnost je nezbytně nutná k zajištění 

řádného chodu kritické infrastruktury. 
➢ Jde o nárazovou nepravidelnou činnost, nikoliv každodenní výkon práce, na nezbytně 

dlouhou dobu. 
➢ Nemusí se vždy nutně jednat pouze o zaměstnance, ale pod výjimku spadnou rovněž 

osoby, které pro prvky kritické infrastruktury vykonávají služby/práce, které jsou pro 
zajištění chodu této infrastruktury nezbytné. 

➢ Umožňuje se výjezd servisních pracovníků z ČR za účelem servisu v jiném státě. 
 

• Jako příklady jsou přímo uvedeni: 
➢ pracovníci opravující a servisující v nezbytně nutných případech výrobní technologie 

v zemědělské a potravinářské výrobě, 
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➢ servis poruchových stavů, servisní opravy i uvádění do provozu bioplynových stanic, 
který je prováděn servisními pracovníky přímo výrobců technologií pro bioplynové 
stanice - kogenerační jednotky, kteří mají nejbližší regionální servisní střediska v 
sousedních zemích. 

2. Program Antivirus – stručný návod 

V rámci programu Antivirus může zaměstnavatel od 06.04.2020 (za březen, v květnu za duben) 
žádat o pomoc formou příspěvku na částečnou úhradu mezd (včetně odvodů) zaměstnanců.  

Na jaké situace se program vztahuje?  

Varianta A – překážky na straně zaměstnance ve formě karantény a na straně zaměstnavatele, 
kdy kvůli opatřením v souvislosti s epidemií došlo k uzavření provozu. Zaměstnanec má 
v případě karantény nárok náhradu ve výši 60 % mzdy, v případě překážky v práci na straně 
zaměstnavatele na 100 % náhradu mzdy. V tomto režimu je zaměstnavateli vyplácen příspěvek 
ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy (včetně odvodů). Maximální výše příspěvku činí 
39 000 Kč.  

Varianta B – překážky na straně zaměstnavatele, které vznikly kvůli hospodářským potížím 
způsobeným koronavirem. Jde především o nepřítomnost významné části zaměstnanců na 
pracovišti nebo snížení odbytu produkce zaměstnavatele. V tomto režimu je zaměstnavateli 
vyplácen příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy (včetně odvodů). Maximální výše 
příspěvku činí 29 000 Kč.  

Jaké jsou podmínky podání žádosti?  

• Zaměstnavatel musí striktně dodržovat zákoník práce a skutečně vyplatit mzdu a odvést 
odvody.  

• Zaměstnanci jsou v pracovním poměru a účastní se nemocenského a důchodového 
pojištění.  

• Zaměstnanci nesmí být ve výpovědní lhůtě a ke dni vyúčtování nákladů jim nesmí být dána 
výpověď.  

Kde o příspěvek žádat?  

Podání probíhá elektronicky. Zaměstnavatel směřuje žádost na pracoviště Úřadu práce místně 
příslušné podle svého sídla prostřednictvím webové aplikace, datové schránky, nebo e-mailem 
s elektronickým podpisem.  

Jaká je povinná součást žádosti?  

Žádost musí obsahovat doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude úřad zasílat příspěvky. Po 
vyplnění žádosti se automaticky vygeneruje dohoda zaměstnavatele s Úřadem práce.  

Jak probíhá vyúčtování náhrad?  

• Zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za daný kalendářní měsíc, 
v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody 
(sociální a zdravotní pojištění).  

• Úřadu práce prostřednictvím webové aplikace předloží vyúčtování vyplacených náhrad, 
které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel, nebo evidenčních čísel 
pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek.  

• Je třeba zvlášť vyplnit žádost pro každý z režimů Antivirus (A, B) včetně čestného 
prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek 
v práci v souladu se zákoníkem práce. 


