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Studie 4 / 2021 

Kdo v první vlně pandemie zachránil 
zaměstnance? 

Analýza čerpání podpory programu Antivirus B1 

DUBEN 2021 

ŠTĚPÁN JURAJDA, PAVLA DOLEŽELOVÁ, LUCIE ZAPLETALOVÁ 

Shrnutí 

• Studie srovnává strukturu využití programu Antivirus B českými firmami v druhé

čtvrtině roku 2020, tedy v průběhu první „jarní vlny“ epidemie covid-19. Srovnání je

provedeno se strukturou ekonomiky a strukturou poptávkových šoků

aproximovaných poklesem odpracovaných hodin oproti druhému kvartálu roku 2019.

Studie dává příklad, jak tento typ programů do budoucna průběžně monitorovat.

Zjištění studie lze použít při rozhodování o podobě dlouhodobého nastavení nástroje

typu kurzarbeit v českém právním řádu.

• Celkem bylo programem Antivirus B ve firmách s více než 10 zaměstnanci

ve 2. čtvrtletí 2020 podpořeno 315 tisíc zaměstnanců. Vyjádřeno plnými pracovními

úvazky to odpovídá podpoře více než 80 tisíc takových úvazků. Pro srovnání, zhruba

o tolik narostl počet registrovaných nezaměstnaných mezi březnem 2020 a 2021.

• Firmy s více než 1 000 zaměstnanci čerpaly podporu s pravděpodobností o 40 % vyšší

než malé firmy s méně než 50 zaměstnanci. Existence kolektivní smlouvy

u zaměstnavatele neměla na pravděpodobnost čerpání podpory vliv. Jednotlivá

odvětví ekonomiky se v intenzitě čerpání podpory výrazně lišila.

• Je přirozené očekávat, že firmy více zasažené epidemií, měřeno poklesem

odpracovaných hodin, čerpaly podporu častěji než ty méně postižené.

Ve „zpracovatelském průmyslu“ se odpracovaná doba ve firmách čerpajících podporu

1 Tato studie reprezentuje pouze názor autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu 
AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE). Za cenné 
komentáře a rady děkujeme Filipu Pertoldovi. Výzkum byl podpořen grantem Technologické agentury České 
republiky Éta TL02000206 „Systém hodnocení a srovnávání kvality života obyvatel České republiky 
v regionální dimenzi“. Studie vznikla ve spolupráci s firmou Trexima, spol. s r.o. a byla vydána díky podpoře 
Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV21. Veškeré případné zbývající nepřesnosti a chyby jdou 
na vrub autorů.  
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snížila o 30 %. U firem bez podpory poklesla o 10 %. Ale v odvětvích „ubytování, 

stravování a pohostinství“, „administrativní a podpůrné činnosti“ a „kulturní, zábavní 

a rekreační činnosti“ se délka odpracované doby podstatně snížila i u firem, které 

podporu nečerpaly, a které tedy zaměstnanost nebo výši úvazků významně snížily. 

• Nejintenzivněji čerpalo podporu odvětví „zpracovatelského průmyslu“. Ten z podpory

pokryl cca třetinu poklesu odpracované doby, a udržel tak relativně velkou část

pracovních úvazků. Poklesem odpracované doby podobně postižené odvětví

„administrativní a podpůrné činnosti“ z podpory pokrylo jen desetinu tohoto poklesu.

„Zpracovatelský průmysl“ čerpal v přepočtu na plné úvazky téměř tři čtvrtiny celkové

podpory z programu Antivirus B. Zpracovatelské firmy s více než 250 zaměstnanci

pokrývaly 13 % odpracovaných hodin v podnikatelském sektoru ČR ve druhém

kvartálu 2019. O rok později ale z celkové podpory programu Antivirus B získaly

celých 60 %.

• Firmy čelící poklesu poptávky již před nástupem pandemie čerpaly podporu častěji.

Pokles celkových mezd v před-pandemickém období o 10 % je asociován s růstem

pravděpodobnosti čerpání z programu Antivirus o 3 procentní body. To je zhruba

o desetinu více, než je průměrná pravděpodobnost čerpání u všech firem (31 %).
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Study 4 / 2021 

Who supported their employees during the first 

wave of the pandemic? 

An analysis of the financial support granted 

through the Antivirus B programme2 
APRIL 2021 

ŠTĚPÁN JURAJDA, PAVLA DOLEŽELOVÁ, LUCIE ZAPLETALOVÁ 

Summary 

• This study examines the structure of Czech firms’ use of the Antivirus B

programme in the second quarter of 2020, i.e. during the first “spring wave”

of the Covid-19 epidemic. We compare application of the programme benefits

with the structure of the economy and with the structure of demand shocks,

approximated by the drop in hours worked against those worked in the second

quarter of 2019. The study provides an example of how this type of programme

could be continuously monitored in the future. The study’s findings can be useful

when making long term decisions about how to set up tools such as kurzarbeit in

Czech legislation.

• In total, 315,000 employees in companies with more than 10 employees received

financial support fromthe Antivirus B programme in the second quarter of 2020.

Expressed in FTE, this translates into support for more than 80,000 full time

positions. For perspective, the number of registered unemployed individuals

increased by approximately 80,000 between March 2020 and March 2021.

2 This study represents the authors’ own views and not the official position of the Czech Academy of 
Sciences Economics Institute nor of the Charles University Centre for Economic Research and Graduate 
Education (CERGE). We are grateful to Filip Pertold, for his valuable comments and advice. This 
research was supported by a grant from the Technology Agency of the Czech Republic, Éta TL02000206 
„System of quality of life measurement and assessment in the regional dimension in the Czech 
Republic“. The study was produced in collaboration with Trexima s r.o., and was published with support 
from the Czech Academy of Sciences as part of its AV21 Strategy. Any remaining inaccuracies or errors 
are the authors’ own.  
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• Companies with more than 1,000 employees were 40 % more likely to draw on 

support from the programme than small firms with fewer than 50 employees. 

Whether the employer had a collective agreement in place or not had no impact 

on the likelihood to draw on support. There were substantial differences between 

the various branches of the economy in terms of how intensively they made use of 

available support. 

• It is natural to expect that firms which are more heavily affected by the epidemic, 

measured by reductions in hours worked, would make more frequent use of 

support than those less affected. In the manufacturing industry, time worked in 

companies that made use of the support fell by an average by 30 %. In 

manufacturing companies that did not claim support, the reduction was around 

10 %. However, in the accommodation, catering, and hospitality sector, in 

administrative and supportive activities, and culture, entertainment, and 

recreation, hours worked were also significantly reduced in companies that did 

not make use of support; those companies must have substantially reduced 

the numbers of employees or employee hours.  

• Support from the programme was used most intensively in the manufacturing 

industry, where companies were able to make up for approximately one third of 

the reduction in time worked, and thus to maintain a relatively large proportion 

of their employment contracts. Only 10 % of the reduction in time worked was 

covered by the support claimed in the similarly strongly affected administrative 

and supportive activities field. When looking at full time equivalents, the 

manufacturing industry received almost three quarters of all support paid out 

through the Antivirus B programme. Manufacturing companies with more than 

250 employees accounted for 13 % of all hours worked in the business sector in 

the Czech Republic in the second quarter of 2019. A year later, they claimed as 

much as 60 % of all support provided through the Antivirus B programme.  

• Companies that had already faced a drop in demand prior to the onset of the 

pandemic claimed support more frequently. A 10 % reduction in overall wages in 

the pre-pandemic period is associated with a 3 percentage point increase in the 

likelihood of a company drawing on funding from the Antivirus programme, 

approximately one-tenth more than the average likelihood of drawing on funding 

across all firms (31 %).  
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Úvod 

V dubnu 2020 byl v České republice poprvé v historii využit nástroj zvaný kurzarbeit. 

Ten má pomáhat zaměstnavatelům udržet pracovní místa v dobách prudkého, ale 

přechodného snížení poptávky. Programy kurzarbeit poskytují podporu firmám, které 

čelí nákladům práce spojeným s omezením odpracovaných hodin.3 Český vládní 

program Antivirus byl zaveden v reakci na ekonomický propad v důsledku pandemie 

onemocnění covid-19, a to ve dvou režimech.  

Antivirus – režim A je určen pro firmy, které musely omezit či uzavřít 

provoz jako přímý důsledek protiepidemických opatření a (do října 2020) 

poskytoval zaměstnavatelům podporu ve výši 80 % nákladů na náhrady 

mezd.  

Antivirus – režim B má obecnější zaměření a má předcházet rušení 

pracovních míst z důvodu dočasně nižší poptávky. Firmy v režimu B 

dosáhnou na 60 % podporu nákladů na náhrady mezd.  

V této studii se věnujeme primárně analýze fungování programu Antivirus v režimu B. 

Vážně se o něm diskutuje jako o základu případného budoucího trvalého ukotvení 

nástroje kurzarbeit na českém trhu práce. 

Cílem naší studie je analyzovat způsob a rozsah využití programu Antivirus českými 

firmami v druhé čtvrtině roku 2020, tedy v průběhu „jarní vlny“ epidemie covid-19. 

V tomto období čerpalo podporu v režimu A téměř 27 tisíc firem s 84 tisíci 

podpořených pracovních míst. V režimu B se podpora týkala podobného počtu firem, 

které ale byly v průměru větší a čerpaly tedy podporu na více než 340 tisíc 

zaměstnanců. Výdaje na podporu v režimu B představovaly 70 % celkových výdajů 

na program Antivirus.  

Zjištění naší analýzy odpovídají na důležité otázky ohledně fungování programu 

Antivirus B pro vhodné nastavení parametrů programů typu kurzarbeit do budoucna: 

                                                        

3 Ekonomické principy těchto programů, přehled literatury a srovnání českého kurzarbeitu 

s podobnými politikami v jiných zemích nabízí Mittag a Pertold (2020) IDEA anti COVID-19 #13.  
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1) Jaké typy firem, z hlediska velikosti, odvětví a regionu působení, 

nejvíce čerpaly podporu v programu Antivirus B? 

2) Jaká byla intenzita čerpání různých typů firem neboli na jak velkou 

část svých mzdových nákladů podporu čerpají? 

3) Jak velká část celkového propadu odpracované doby byla podpořena 

programem Antivirus B? 

4) Má na příjem podpory vliv vývoj poptávky již před propuknutím 

pandemie? 

5) Jaké typy zaměstnání byly více podpořeny? 

 

 

Antivirus B a zdroje dat 

Informace MPSV o odvětvové struktuře čerpání uvádí Tabulka 1. Firmy 

ve „zpracovatelském průmyslu“ čerpaly téměř dvě třetiny poskytnuté podpory. 

Výrazně čerpala také odvětví „obchod a doprava“ (CZ-NACE sekce G a H). Naše 

analýza hledá odpověď na otázky, nakolik se tyto rozdíly v čerpání dají vysvětlit 

odvětvovou strukturou ekonomiky, odvětvovými rozdíly ve velikosti firem či velikostí 

poptávkových šoků.  
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Tabulka 1: Odvětvové rozložení čerpání podpory Antivirus B v 2. čtvrtletí 

2020 

 

Odvětví (CZ-NACE) 

Počet 

firem 

Podíl počtu firem čerpajících 
podporu Antivirus B 

[%] 

A Zemědělství, lesnictví a rybářství 263 0,20 

B Těžba a dobývání 12 0,10 

C Zpracovatelský průmysl 5 581 65,04 

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 47 0,11 

E Zásobování vodou, činnosti související s odpady 183 0,25 

F Stavebnictví 1 518 1,35 

G Obchod, opravy motorových vozidel 6 229 8,41 

H Doprava a skladování 1 752 7,19 

I Ubytování, stravování a pohostinství 2 646 3,10 

J Informační a komunikační služby 653 1,34 

K Peněžnictví a pojišťovnictví 180 0,29 

L Činnosti v oblasti nemovitostí 718 0,58 

M Profesní, vědecké a technické činnosti 2 297 3,07 

N Administrativní a podpůrné činnosti 1 260 4,88 

O Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení 4 0,00 

P Vzdělávání 310 0,37 

Q Zdravotní a sociální péče 2 310 2,27 

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 334 0,83 

S Ostatní činnosti 575 0,60 

Celkem 26 872 100,00 

 

Primárním zdrojem údajů pro naši analýzu je Informační systém o průměrném 

výdělku (ISPV4), který propojujeme s identitou firem čerpajících podporu z programu 

Antivirus a s informacemi o ekonomické kondici firem v období před pandemií 

z databáze finančních závěrek (Albertina). Celkově zkoumáme data o 4 332 firmách 

                                                        

4 O ISPV podrobně na https://www.ispv.cz/ 
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s alespoň 10 zaměstnanci, z nichž 1 351 (31 %) čerpalo podporu z programu 

Antivirus B. Využíváme data z ISPV za 2. čtvrtletí roku 2020 a data o ekonomické 

výkonnosti firem v období před pandemií: z ISPV za 2. čtvrtletí roku 2019 a finanční 

ukazatele z databáze Albertina5 z roku 2018. 

 

Zjištění  

Při zkoumání struktury využití programu Antivirus B jsme sledovali základní 

charakteristiky firem podle toho, zda a do jaké míry z programu podporu čerpaly. 

Využili jsme informace o velikosti firem, odvětví, regionu, struktuře zaměstnanců 

z hlediska vzdělání, existenci kolektivní pracovní smlouvy a o ekonomické kondici 

firem v období před pandemií (před-epidemická produktivita práce a míra dluhového 

zatížení, před-pandemický vývoj celkových mezd). Ve světle těchto charakteristik jsme 

zkoumali celkový rozsah poklesu odpracované doby v jednotlivých skupinách firem 

a strukturu podpory z programu Antivirus B.  

Kromě jednoduchých srovnání dle jedné charakteristiky jsme pro kvantifikaci vztahů 

mezi charakteristikami firem a jejich mírou čerpání podpory v programu Antivirus B 

využili regresní analýzu. Tato metoda nám umožnila měřit velikost vztahu mezi 

čerpáním podpory a několika firemními charakteristikami současně.  

Čerpání podpory jsme v regresních modelech nahlíželi ve dvou dimenzích. První 

dimenzí je pravděpodobnost příjmu podpory, tedy jaké charakteristiky firem zvyšují 

pravděpodobnost čerpání. Druhou dimenzí je velikost podpory relativně k velikosti 

celkových firemních mzdových nákladů neboli jak velká část zaměstnanosti je 

v různých firmách podpořena. Odvětví jsou klasifikována podle standardní klasifikace 

ekonomických činností Evropské unie (CZ-NACE, viz Tabulka 1). V této studii 

uvádíme jen klíčová zjištění. Podrobné výsledky a detailní popis použitých metod jsou 

dostupné v původní analýze Jurajda a Doleželová (2021).6 

                                                        

5 Viz https://www.bisnode.cz/produkty/albertina/ 

6 Jurajda a Doleželová (2021) Antivirus B: Zkušenosti z první vlny epidemie. CERGE-EI a TREXIMA. 

https://www.trexima.cz/wp-content/uploads/antivirus-b-vyzkumna-zprava.pdf
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Struktura využití programu Antivirus  

Vhodně zacílený a efektivní program kurzarbeit by měl vést k tomu, že firmy čelící 

v důsledku pandemie větším ekonomickým propadům, budou program Antivirus 

využívat více než firmy zasažené méně. V této studii pandemický poptávkový šok 

aproximujeme pomocí propadu odpracované doby ve firmách mezi 2. čtvrtletím roku 

2020 (tedy obdobím „jarní vlny“ epidemie) a stejným obdobím roku 2019.7  

Jako správné se ve většině odvětví ukazuje naše očekávání, že postiženější firmy 

čerpaly více podpory. Například ve zpracovatelském průmyslu se odpracovaná doba 

ve firmách žádajících o podporu snížila v důsledku epidemie o 30 %, zatímco mezi 

firmami bez podpory odpracovaná doba poklesla jen o 10 %. Jsou ale i odvětví, 

ve kterých došlo k výraznému poklesu odpracované doby i mezi firmami, které 

o podporu nežádaly. Týká se to odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ (I), 

„administrativní a podpůrné činnosti“ (N) a „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ 

(R). V odvětví ubytování a pohostinství se mezi firmami nepodpořenými vykázaná 

délka odpracované doby ve 2. čtvrtletí 2020 oproti roku 2019 snížila na méně než 

polovinu úrovně z předešlého roku. V odvětvích administrativních činností a kultury 

snížily nepodpořené firmy odpracovanou dobu oproti 2. čtvrtletí 2019 o cca pětinu. 

V těchto odvětvích tedy vůči poklesům odpracované doby došlo k malému pokrytí 

programem, což může implikovat výrazný pokles zaměstnanosti či snížení úvazků.  

Pokles odpracované doby oproti roku 2019 částečně odpovídá nárůstu neodpracované 

doby (dovolených, neplaceného volna a době strávené na náhradách při překážkách 

v práci, včetně náhrad hrazených programem Antivirus). Zbývající část poklesu 

odpracované doby odpovídá snižování úvazků nebo propouštění zaměstnanců. 

V Grafech 1 a 2 vidíme strukturu poklesu odpracované doby v rozdělení podle 

odvětvové klasifikace a podle velikosti firem.  

V Grafu 1 představuje výška sloupce celkový procentuální pokles odpracovaných 

hodin mezi 2. čtvrtletím let 2019 a 2020. Největší pokles odpracované doby vidíme 

v kategorii „ubytování, stravování a pohostinství“ (kategorie I), kde bylo v roce 2020 

odpracováno o 63 % času méně. Dále mezi nejvíce postižená odvětví patří „kultura“ 

(kategorie R, pokles o 42 %), „administrativa“ (kategorie N, pokles o 25 %), „ostatní 

                                                        

7 Propad odpracované doby může nadhodnocovat skutečný negativní šok díky možnému využití programu 
Antivirus B na podporu pracovních míst, která nebyla v důsledku pandemie ohrožena. 
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činnosti“ (kategorie S, pokles o 21 %) a „zpracovatelský průmysl“ (kategorie C, 19 %). 

Zároveň v grafu vidíme, jaká část celkového poklesu odpracované doby měla formu 

snižování úvazků a zaměstnanosti (tmavě červená barva), nárůstu absencí 

(pokračující zaměstnanecký poměr bez odpracované doby) nebo podpořených 

absencí z obou režimů programu Antivirus (šedá barva).  

Graf 1:  Struktura poklesu odpracované doby v odvětví v %

Pozn.: Odvětvová klasifikace viz Tabulka 1.

Ve „zpracovatelském průmyslu“ byl zachován vyšší podíl pracovních úvazků než 

v jiných odvětvích, také negativně postižených pandemií covid-19. V nejhůře 

postižené kategorii „ubytování, stravování a pohostinství“ (I) bylo z celkového

63% poklesu odpracované doby podpořeno 15 procentních bodů (p.b.) v režimu 

Antivirus A a pouze 3 p.b. v režimu Antivirus B.  

„Zpracovatelský průmysl“ (C) čerpal podporu na celou třetinu poklesu odpracované 

doby. U „dopravy a skladování“ (H) a „ostatních činností“ (S) to byla zhruba pětina 

celkového poklesu odpracované doby. Mezi odvětví pokrytá programem Antivirus 

nejméně se  pokles  odpracované  doby  nejvíce  promítl  do snížení  celkových úvazků 
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a snížení zaměstnanosti. Jde zejména o „administrativní a podpůrné činnosti“ (N), ale 

také odvětví „těžba a dobývání“ (B), „činnosti v oblasti nemovitostí“ (L) a v „profesní, 

vědecké a technické činnosti“ (M).  

Graf 2 znázorňuje strukturu poklesu odpracované doby pro vybraná odvětví (s vyšším 

zastoupením podpory v režimu B) podle velikosti ekonomických subjektů. Vidíme, že 

Antivirus B podpořil největší podíl zaměstnanců ve „zpracovatelském průmyslu“ 

(kategorie C), ve firmách s více než 1 000 zaměstnanci. U firem s méně než 250 

zaměstnanci tvořila podpora z programu Antivirus B jen zanedbatelnou část celkového 

snížení odpracované doby. 

 
Graf 2: Pokles odpracované doby dle velikosti firem–vybraná odvětví 
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nekauzálního vztahu mezi firemními charakteristikami a pravděpodobností, že firma 

čerpá podporu z Antivirus B. Zjištění potvrzují výraznou roli velikosti firmy. 

Při zohlednění ostatních charakteristik (tedy srovnáváme-li firmy ze stejných odvětví, 

regionů, s podobnou strukturou vzdělání zaměstnanců a před-epidemickou 

výkonností) firmy s více než 1 000 zaměstnanci získávaly podporu s pravděpodobností 

zhruba o 40 % vyšší, než firmy s méně než 50 zaměstnanci. Roli zde mohou hrát 

administrativní náklady podání žádosti, vliv programu Antivirus C, nebo větší 

flexibilita malých firem při snižování úvazků. Výrazná role firemní velikosti byl 

potvrzen i samostatnou analýzou firem pouze uvnitř zpracovatelského průmyslu 

při členění firem do skupin podle velikosti.  

Podobně regresní analýza potvrdila, že nelze vysvětlit celé odvětvové rozdíly v čerpání 

pomocí rozdílné velikostní struktury odvětví nebo pomocí rozdílného poklesu 

celkových odpracovaných hodin na firemní úrovni. Nejčastějšími příjemci podpory 

ve srovnání se strukturou ekonomiky i podmíněně na poklesu odpracovaných hodin 

byly firmy ve zpracovatelském průmyslu. V rámci zpracovatelského průmyslu to pak 

byly automobilové firmy. Roli zde mohou hrát rozdílné náklady při zaškolení nově 

najatých zaměstnanců přes odvětví (tj. rozdílná obava zaměstnavatelů z dlouhodobé 

ztráty vyškolených zaměstnanců) nebo rozdílné zkušenosti při čerpání vládních 

podpor obecně.   

Region, kde firma působí, ani existence kolektivní pracovní smlouvy nemá 

na pravděpodobnost čerpání podpory vliv. Pravděpodobnost, že bude firma 

příjemcem podpory, ale statisticky významně klesá s vyšším podílem zaměstnanců 

s vysokoškolským vzděláním i s vyšší před-epidemickou úrovní produktivity práce. 

Zatímco obecně produktivnější firmy čerpají podporu méně často, pak firmy vystavené 

negativnímu trendu v předešlém roce čerpají častěji. Tento závěr je založen na vlivu 

vysvětlující proměnné „Vývoj mezd do 1. čtvrtletí 2020“, která poskytuje informaci 

o vývoji celkových mezd (tj. násobku celkových firemních odpracovaných hodin 

a průměrné hodinové mzdy) ve firmách před vypuknutím epidemie. Díky této 

proměnné založené na ISPV datech jsme schopni se podívat na to, zda firmy, které už 

v před-pandemickém období zažívaly pokles celkových mezd (ať už z důvodu poklesu 

odpracované doby, nebo poklesu výše mezd), byly častěji příjemci dotací z programu 

Antivirus B. Touto otázkou se zabýváme i proto, že často zmiňovanou obavou je, zda 



KDO V 1. VLNĚ PANDEMIE ZACHRÁNIL ZAMĚSTNANCE?  

ANALÝZA ČERPÁNÍ PODPORY PROGRAMU ANTIVIRUS B                                                                                                    IDEA 2021 

 

13 

programy podpory zaměstnanosti nejsou jen nástrojem pro udržení na trhu pro firmy, 

které by i bez příchodu pandemie covid-19 čelily poklesu poptávky a snižovaly 

odpracovanou dobu svých zaměstnanců. Program Antivirus by potom jen zpomaloval 

přirozenou realokaci v ekonomice. Regresní analýzou jsme identifikovali statisticky 

významný negativní vztah mezi nedávným vývojem mezd a pravděpodobností 

participace v programu Antivirus B. V datech vidíme, že pokles mezd v před-

pandemickém období o 10 % je spojený s růstem pravděpodobnosti čerpání 

z programu Antivirus o 3 procentní body, čili asi o desetinu více, než je průměrná 

pravděpodobnost čerpání u všech firem (31 %). Vzhledem k tomu, že větší problémy 

a pokles zaměstnanosti v roce 2019 se týkal více velkých než malých firem, snižuje se 

při této specifikaci regresní analýzy vztah mezi velikostí firmy a čerpáním podpory 

o zhruba 10 procentních bodů. 

 

Intenzita čerpání podpory v programu Antivirus B 

Kromě struktury čerpání programu Antivirus z hlediska odvětví, velikosti firem 

a počtu podpořených zaměstnanců je dalším důležitým aspektem počet podpořených 

tzv. člověko-dnů, tedy přepočet podpory na plné úvazky tak, abychom uměli srovnat 

intenzitu čerpané podpory v různých odvětvích. Pro identifikaci zaměstnanců, jejichž 

úvazky byly podpořeny z programu Antivirus B, jsme použili data z ISPV a spočítali 

rozdíl v neodpracovaných hodinách podpořených z Antivirus B náhradou mzdy mezi 

2. čtvrtletím roku 2019 a 2020.8  

Ve většině odvětví se průměrný úvazek, podpořený z programu Antivirus B pohybuje 

mezi 20–30 %. Celkem bylo v kategorii firem nad 10 zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2020 

podpořeno 315,2 tisíc zaměstnanců, což při převedení na plné úvazky odpovídá 

podpoře více než 80 tisíc pracovních úvazků. Největší část úvazků byla podpořena 

ve středních a velkých firmách „zpracovatelského průmyslu“ (C). Ačkoli tyto firmy 

v roce 2019 vytvářely jen 13 % celkové pracovní doby ve mzdové sféře, čerpaly 

v měřítku plných pracovních úvazků vysoce nadproporční podporu ve výši zhruba 

60 % celkové podpory z programu Antivirus B. Zpracovatelský průmysl jako celek, 

                                                        

8 Pracujeme s předpokladem, že tyto neodpracované placené hodiny, netypické pro sledované čtvrtletí, představují 
hodiny placené z podpory programu Antivirus B. Na úrovni celých ekonomických subjektů odpovídají takto 
vypočtené mzdové náklady celkovým příspěvkům z režimu B. 



KDO V 1. VLNĚ PANDEMIE ZACHRÁNIL ZAMĚSTNANCE?  

ANALÝZA ČERPÁNÍ PODPORY PROGRAMU ANTIVIRUS B                                                                                                    IDEA 2021 

 

14 

včetně firem do 250 zaměstnanců pak v přepočtu na plné úvazky čerpal 74 % celkové 

podpory z programu.  

Pomocí regresní analýzy dále studujeme podíl celkových před-epidemických 

mzdových nákladů, které byli příjemci schopni z programu Antivirus B podpořit, tj. 

podporu vztaženou k velikosti ekonomického subjektu. Firmy s negativním před-

pandemickým trendem mezd získávaly podporu pro větší část svých zaměstnanců. 

Pokud vezmeme tento trend v potaz, rozdíly v intenzitě čerpání mezi velkými a malými 

firmami již vidět nejsou. Stále platí, že firmy ve zpracovatelském průmyslu čerpaly 

podporu intenzivněji a na větší část své zaměstnanosti než firmy ve většině ostatních 

odvětvích. Firmy, ve kterých je vyšší podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, 

jsou nejen méně častým příjemcem podpory, ale čerpají také podporu na menší část 

celkových mzdových nákladů než firmy s méně vzdělanými zaměstnanci.  

 

Analýza na úrovni jednotlivých zaměstnanců 

Výše jsme zkoumali, jaké jsou charakteristiky firem čerpajících podporu z programu 

Antivirus B. V poslední části analýzy využíváme informace o jednotlivých 

zaměstnancích. Zaměstnance sledujeme podle následujících charakteristik: profese 

(třída zaměstnání CZ- ISCO), pohlaví, státní občanství, věk a doba zaměstnání 

ve firmě.  

V prvním modelu na úrovni zaměstnanců zkoumáme změnu v čerpání náhrad 

v 1. pololetí 2020 oproti stejnému období roku 2019. Zatímco mezi příjemci podpory 

z programu Antivirus B se změna náhrad pracovní doby mezi jednotlivými profesemi 

nelišila, u firem podporu nečerpající byly v objemu náhrad mezi profesemi významné 

rozdíly. 

Dále jsme analyzovali změnu v objemu odpracované doby mezi 1. pololetím 2020 

oproti stejnému období roku 2019. Struktura poklesu odpracované doby mezi 

jednotlivými profesemi nebo národností zaměstnanců se významně neliší mezi 

firmami s a bez podpory programu Antivirus B. Je možné, že firmy s podporou 

Antivirus B rozprostřely podporu napříč profesemi plošně, ale vedle toho udělaly 

strukturálně podobné úpravy úvazků jako firmy bez podpory.   
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Závěr 

Tato studie odhaluje, jak české firmy různých charakteristik čerpaly podporu 

zaměstnanosti z programu kurzarbeit Antivirus B, který se má stát základem 

pro trvalé zakotvení kurzarbeitu v českém právním řádu. Analýza: 

• Ukazuje na nízké pokrytí pandemického propadu v odpracované době 

v několika odvětvích.  

• Odhaluje disproporční využití programu Antivirus B velkými firmami 

ve zpracovatelském průmyslu. 

• Nabízí a diskutuje testovatelné hypotézy, které mohou zjištěné rozdíly 

vysvětlovat.  

 

Naše analýza vychází ze srovnání firem na základě jejich účasti v programu Antivirus 

B a její závěry jsou čistě popisné. Na základě dostupných dat a při současném 

nastavení programu, kdy podporu získají prakticky všichni žadatelé, nelze na otázky 

ohledně kauzálních dopadů této podpory zaměstnanosti věrohodně odpovědět.  
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