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1. Antivirus C 

Firmy do 50 zaměstnanců si mohou snížit vyměřovací základ výpočtu pojistného za 
organizaci. 

Podmínky nároku na prominutí (snížení) pojistného 

Splnění podmínek pro prominutí pojistného se zjišťuje v každém měsíci zvlášť, je 
možné, že v některém měsíci zaměstnavatel podmínku nesplní a prominutí 
pojistného neuplatní a v jiném měsíci podmínky splní a prominutí uplatní. 

 Pojistné se promíjí za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Promíjí se jen 
pojistné, které platí zaměstnavatel jako poplatník pojistného ve výši 24,8 % ze 
svého vyměřovacího základu. Výše pojistného odváděného za jeho 
zaměstnance se nemění. 

 Snížit pojistné si může zaměstnavatel, který nezaměstnává v posledním dnu 
měsíce více než 50 zaměstnanců pracovním poměru účastných 
nemocenského pojištění. Do počtu 50 zaměstnanců se zahrnují i zaměstnanci v 
pracovním poměru, jimž zaměstnání trvá, ale nepracují, například z důvodu 
mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovního volna bez náhrady mzdy 
(neplacené dovolené) a jiných překážek v práci, a i zaměstnanci, jimž byla dána 
výpověď. 

 Počet zaměstnanců v pracovním poměru, zjištěný ke konci každého z těchto 3 
měsíců, se v porovnání se stavem takových zaměstnanců k 31. 3. 2020 
nesnížil o více než 10 %. 

 Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za jednotlivý 
měsíc (z výše tří uvedených) se v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů 
takových zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %.  

 Zaměstnavatel odvedl pojistné, které platí jeho zaměstnanci ve výši 6,5 % 
ze svých vyměřovacích základů, za každý z těchto 3 měsíců ve lhůtě splatnosti 
(do 20. dne následujícího měsíce) a ve výši uvedené na přehledu za příslušný 
měsíc. 

 V kalendářním měsíci, za který zaměstnavatel uplatňuje prominutí pojistného, 
nečerpal prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů z tzv. programu 
Antivirus, jehož platnost byla prodloužena do konce srpna. 

 Aplikace v systému WAK INTRA 

Do systému byly v této souvislosti doplněny (nová MZS) nebo upraveny 
následující mzdové složky. 
 

Kód MZS Název mzdové složky Význam MZS 

3731 Hranice VZ SP zam. pro prominutí odvodu SP 
(Antivirus-C) 

Maximální částka, kterou je možno 
uplatnit jako vyměřovací základ 

sociálního pojištění zaměstnance pro 
prominutí odvodu SP (pouze firma do 

50 zaměstnanců, Antivirus-C) 

3734 Uplatnit prominutí odvodu SP (Antivirus-C) Nastavení MZS aktivuje možnost 
uplatnění prominutí pojistného na 

sociální zabezpečení zaměstnavatelům 
do 50 zaměstnanců (Antivirus-C) 
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Kód MZS Název mzdové složky Význam MZS 

3735 NEuplatnit VZ SP zam do prominutí odvodu SP 
(Antivirus-C) 

Nastavení MZS signalizuje ve 
výpočtu zda byl/nebyl uplatněn 

vyměřovací základ sociálního 
pojištění zaměstnance do prominutí 
odvodu SP zaměstnavatele (pouze 

firma do 50 zaměstnanců, Antivirus-C). 
Možno využít ke korekci 
automatického nastavení 

7731 Částka snížení VZ SP pro odvod (Antivirus-C) Výše VZ základu zaměstnance o 
kterou bude snížen vyměřovací základ 

sociálního pojištění organizace pro 
uplatnění snížení odvodu SP 

organizace (pouze firma do 50 
zaměstnanců, Antivirus-C) 

7732 Soc. poj. - snížený VZ SP pro odvod (Antivirus-C) Výše sníženého vyměřovacího základu 
sociálního pojištění zaměstnance, který 
bude uplatněn pro snížení odvodu SP 
zaměstnavatele (pouze firma do 50 

zaměstnanců, Antivirus-C) 

7739 Soc.poj.-org za PP z částky pro snížení odvodu 
(Antivirus-C) 

Částka korekce soc. pojištění 
organizace za PP vypočítané z částky 

VZ snížení odvodu pro účetnictví v 
případě účtování SP-org (pouze firma 

do 50 zaměstnanců, Antivirus-C) 

9631 Soc. poj. - organizace Soc. poj. - organizace 

 
 
Ve výchozím nastavení výpočtu mezd NENÍ program Antivirus-C aktivován. 
Vyhodnocení počátečních podmínek uvedených v úvodu dokumentu je plně v 
kompetenci uživatele. Pokud firma splňuje definované podmínky, je možno individuálně 
v každém měsíci rozhodnout, zda výpočet sníženého pojistného uplatnit či nikoliv. 
 
Aktivace výpočtu mezd sníženého odvodu SP. 
V číselníku Hodnoty mzdových složek je nutno vyhledat a nastavit: 

MZS 3734 - Uplatnit prominutí odvodu SP (Antivirus-C) na hodnotu ANO 
 

Dále lze pokračovat standardním postupem zpracování mezd. 
 Do výpočtu mezd bude na základě nastaveni MZS 3734 automaticky zařazen 
výpočet nových mzdových složek. 

  
 

Podmínky uplatnění jednotlivých vyměřovacích základů (VZ) 
zaměstnanců do snížení odvodu. 

Pro odpočet vyměřovacích základů platí dvě výjimky. Nelze si odečíst: 

A) za zaměstnance vyšší vyměřovací základ než 52 253 Kč, tj. více než 1,5násobek 
průměrné mzdy stanovené pro účely sociálního pojištění pro rok 2020. Činí-li 
vyměřovací základ zaměstnance v červnu 100 000 Kč, sníží se úhrn vyměřovacích 
základů za tohoto zaměstnance jen o 52 253 Kč. 
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B) vyměřovací základ zaměstnance v pracovním poměru, kterému dal zaměstnavatel 
výpověď podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce. 
 

Aplikace v systému WAK INTRA 

Do částky sníženého vyměřovacího základu organizace BUDE zahrnut každý 
zaměstnanec. Výjimku tvoří zaměstnanci, kteří MAJÍ na pracovním poměru zadáno 
datum ukončení pracovního poměru shodné s obdobím aktuálního výpočtu mezd. 
 
Korekce tohoto automatického nastavení je možná zadáním MZS “3735 NEuplatnit VZ 
SP zam do prominutí odvodu SP (Antivirus-C)“ v pracovních poměrech datech. 
 
Nastavení znamená: 
NEuplatnit VZ SP zam do prominutí odvodu SP (Antivirus-C) na hodnotu - ANO 

- O vyměřovací základ daného pracovníka nebude snížen VZ organizace. 
 
NEuplatnit VZ SP zam do prominutí odvodu SP (Antivirus-C) na hodnotu - NE 

- O vyměřovací základ daného pracovníka bude snížen VZ organizace. 
 

Uplatnění nároku na prominutí pojistného 

Nárok na prominutí pojistného uplatní zaměstnavatel na tiskopise „Přehled o výši 
pojistného“. Na měsíce, za které se pojistné promíjí, bude tiskopis doplněn o snížený 
vyměřovací základ. Tiskopis se zasílá Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) 
pouze elektronicky. 

Aplikace v systému WAK INTRA 

Výsledný snížený základ a vypočítané SP za organizaci bude prezentováno v rámci 
PŘEHLEDU O VÝŠI POJISTNÉHO.  
 

2. Číselník Hodnoty mzdových složek 
V číselníku Hodnoty mzdových složek byly provedeny následující změny mzdových 
konstant: 
 

MZS “3731 Hranice VZ SP zam. pro prominutí odvodu SP (Antivirus-C)“ souvisí s 
podmínkami nároku na prominutí pojistného SP zaměstnavatele. 
 
Od 1.7. vstoupí v platnost změna konstrukce nezabavitelných částek. V této 
souvislosti bylo nutno změnit nastavení konstant mzdových složek MZS 3793 a 3794. 
 
 

Kód MZS Název mzdové složky Datum 
Ukončení / Platnosti 

 

Hodnota 

3731 Hranice VZ SP zam. pro prominutí odvodu SP 
(Antivirus-C) 

01.06.2020 52 253,- Kč 
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Kód MZS Název mzdové složky Datum 
Ukončení / Platnosti 

 

Hodnota 

3793 MZS - Procento z ŽMJ na osobu povinného 30.06.2020 66,67% 

3794 Procento z ŽMJ na vyživovanou osobu 30.06.2020 25% 

3793 MZS - Procento z ŽMJ na osobu povinného 01.07.2020 75% 

3794 Procento z ŽMJ na vyživovanou osobu 01.07.2020 33,33% 

 


