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Kdo je mezi největšími příjemci podpory 
Antivirus: Škoda, obchodníci i kasina

C elkem 3,3 miliardy korun se 
rozdělilo mezi dvacítku firem, 
které dostaly největší peněž-

ní podporu ze státního programu 
Antivirus. Z něj se vyplácela náhrada 
za vyplacené mzdy zaměstnancům, 
pro které podniky buď neměly kvůli 
covidu práci, nebo je byly nuceny po-
slat domů. Mezi největšími příjem-
ci podpory jsou i dvě velká kasina. 
Společnost Paradise Casino Admi-
ral je dokonce tím, kdo čerpal třetí 
největší obnos – 226 milionů korun. 
Na osmém místě žebříčku s podpo-
rou vyšší než 132 milionů je pak další 
provozovatel kasin a hotelu – Trans 
World Hotels & Entertainment.

Podobná situace není novinkou. 
Nastala už při vyčíslení podpory 
z programu ministerstva průmyslu 
a obchodu Covid 2021 a Covid nepo-
kryté náklady. Tam se mezi třicítku 
největších příjemců dostalo pět fi-
rem provozujících herny a kasina. 
Celkem získaly 404 milionů korun.

V programu Antivirus, který spadá 
pod ministerstvo práce a sociálních 
věcí, vede žebříček automobilka Ško-
da Auto s 1,33 miliardy a společnost 
HP Tronic provozující síť prodejen 
s elektronikou Datart, která dosta-
la čtvrt miliardy. Další na řadě už je 
Paradise Casino Admiral. „Celý rok 
negativně ovlivnila fungování spo-
lečnosti celosvětová pandemie ko-
ronaviru. V březnu vláda uzavřela 
všechna střediska. Díky těmto sku-
tečnostem zaznamenala společnost 
pokles obratu o 39 procent,“ uvádí 
firma ve výroční zprávě za rok 2020.

Ze zprávy však také vyplývá, že tře-
tí největší příjemce náhrad za vypla-

cené mzdy zvýšil v uvedeném roce 
spolu s dalšími ovládanými firmami 
svůj zisk. Ten se v porovnání s rokem 
2019 zvýšil o 62 procent na 307 milio-
nů korun. HN se snažily kontaktovat 
vedení firmy, to se však nepodařilo 
s tím, že předseda představenstva je 
na dovolené.

K pobíraným náhradám se vyjá-
dřila druhá firma, která se dostala 
do první desítky. „Zaměstnáváme 
spoustu lidí a chtěli jsme jejich mís-
ta udržet,“ sdělila HN finanční kont-
rolorka společnosti Trans World Ho-
tels & Entertainment Jana Vítková.

Firma podle ní zaměstnává 400 lidí 
a po uzavření všech heren hrozilo, 
že skončí na ulici. „Máme náklady 
na mzdy kolem 20 milionů měsíč-
ně, musíme platit i sociální a zdra-
votní pojištění a až zpětně můžeme 
požádat o příspěvek z programu An-
tivirus,“ popsala Vítková. Zároveň 
upozornila, že i po vyplacení mezd 
se firmě z různých typu Antiviru 
vrátí v průměru 60 procent vyplace-
ných nákladů. V případě Trans World 
Hotels tak může jít o ztrátu kolem 
80 milionů korun.

Předseda představenstva společ-
nosti Pavel Maršík připomíná, že 
státní podpora byla až čtvrtým způ-
sobem v pořadí, jak po nuceném uza-
vření zachránit firmu před krachem. 
„Byly to hlavně rezervy z minulosti, 
drastická úsporná opatření, sjed-
nané splátkové kalendáře na daně 
a až potom státní podpora,“ řekl HN 
Maršík.

Současně tvrdí, že stát nemusel 
kasinům vůbec žádné prostředky 
vyplácet, kdyby vyslechl jejich rady. 

Provozovatelé kasin a heren opako-
vaně upozorňovali, že zavírání jejich 
provozoven je zbytečné, protože se 
jedná o dobře sledované a hlídané 
prostředí. „Každý u vstupu se musí 
registrovat, všude jsou kamery. Tra-
sování nebo dohled na nošení roušek 
by proto nebyly problém. Stát ale ra-
ději vyhazoval peníze,“ míní Maršík.

Mezi dalšími významnými pří-
jemci z programu Antivirus je také 
pracovní agentura ManpowerGroup 
s necelými sto miliony. Firma za-
městnává osm tisíc agenturních 
zaměstnanců a patří mezi desítku 
největších zaměstnavatelů v Česku. 

Lidé se do práce vrací po pěti dnech pozitivní, hlásí firmy 

Potvrzuje se to, před čím odbor-
níci od počátku ministerstvo 
zdravotnictví varovali. Tedy že 

pětidenní izolace je pro odeznění co-
vidu krátká. Upozorňují na to i sami 
zaměstnavatelé, kterým se vracejí 
lidé z izolace do práce ještě pozitiv-
ní na covid. Po testování antigenním 
testem tak musí znovu do izolace, 
mezitím ale mohou nakazit další lidi.

Pětačtyřicetileté Martině přišla 
zpráva o pozitivním testu na covid 
v pátek, až do úterý tedy zůstala v do-
mácí izolaci. Cítila se už dobře, proto 
hned ráno vyrazila do práce. Na recep-
ci v auditorské firmě si ale pro jistotu 
udělala antigenní test. A byla pozitiv-
ní, rychle se tedy obrátila a jela domů.

Podobných případů jsou v Česku 
tisíce. „Ano, tyto případy zazname-
náváme stále častěji. Zaměstnavatelé 
nám hlásí spoustu případů, kdy si za-
městnanec udělá po příchodu do prá-
ce test a je bohužel pozitivní,“ říká Jiří 
Horecký, prezident Unie zaměstna-
vatelských svazů ČR.

Podle odborníků se ukazuje, že 
pravidlo pětidenní izolace jednoduše 
selhává. „My k tomu přesná data ne-
máme, protože nikdo nedělá lidem 
po pěti dnech PCR test, ani neznáme 
přesně první den nákazy, ale ze za-
hraniční literatury je zřejmé, že ten 
interval je poměrně krátký a odváž-
ný,“ říká šéfka Národní referenční 
laboratoře pro chřipku pod Státním 
zdravotním ústavem Helena Jiřin-
cová. 

To ostatně ukazují i nejnovější data 
z Japonska, podle nichž lidé s varian-

tou covidu omikron mají nejvíce vi-
rové nálože třetí až šestý den od dia-
gnózy nemoci. Tedy v době, kdy se 
v Česku už vrací do společnosti. „Ne-
máme k tomu statistiky, ale v mém 
okolí je většina testovaných pátý den 
po diagnóze stále pozitivních,“ říká 
k tomu třeba někdejší národní koor-
dinátor testování a současný ředitel 
Ústavu molekulární a translační me-
dicíny Univerzity Palackého Marián 

Hajdúch. Podle něj by měla být covi-
dová izolace prodloužena minimálně 
na sedm dní.

S tím souhlasí i biochemik Jan 
Konvalinka. Ten zase míní, že by 
měly být izolace i karanténa ukonče-
ny testem. Doporučuje to také Cen-
trum pro modelování biologických 
a společenských procesů. „Zkráce-
ná karanténa musí být podmíněná 
negativním testem na jejím konci,“ 
míní odborníci.

Jestli ministerstvo zdravotnictví 
zvažuje systém změnit, není jasné, 
na dotazy redakce neodpovědělo. 
Zkrácenou karanténu ale vysvětlo-
valo tím, že takové doporučení na-
vrhlo americké Centrum pro kont-
rolu a prevenci nemocí (CDC). Jenže 
málokteré státy v našem okolí tak 
krátkou karanténu skutečně zavedly. 
V těchto dnech se k nám přidává na-

příklad Slovensko, jinak státy častěji 
volí sedmidenní karanténu. 

Podle odborníků jsme v tuto chvíli 
na rostoucí křivce, očekávají, že den-
ní počty nakažených se ještě prudce 
zvýší. Vrchol by podle odhadů měl při-
jít zhruba za dva týdny. „V tuto chvíli 
se u nás omikron vyskytuje v devade-
sáti procentech, regionálně to může 
být ještě více,“ říká Jiřincová.

I když firmy musí řešit prodlou-
žené izolace či výpadky zaměstnan-
ců kvůli ošetřování dětí v karanté-
ně, výroba zatím ohrožena není. Ho-
recký podle svých slov nemá zatím 
informace o tom, že by některá zdra-
votnická či sociální zařízení využíva-
la pracovní karanténu, která už je po-
volena. Znamená to, že zaměstnanci, 
kteří měli pozitivní antigenní test, 
ale mají covid bez příznaků, mohou 
dál chodit do práce.

Odvážná lhůta: 
podle odborníků se 
ukazuje, že pravidlo 
pětidenní izolace 
jednoduše selhává. 

Martin Ťopek 
martin.topek@hn.cz

Michaela Ryšavá
michaela.rysava@hn.cz

Státní pomoc

Boj s koronavirem

„Agenturní zaměstnanci pracují pře-
vážně v průmyslu, který byl pande-
mií velmi ovlivněn, a to jak z důvodu 
odstávek výroby, tak i v důsledku ka-
rantén zaměstnanců. Stovky našich 
zaměstnanců tak nemohly každý 
měsíc chodit do zaměstnání,“ uvedl 
manažer náboru a marketingu Jiří 
Halbrštát.

Jak to bude s Antivirem do bu-
doucna, není jasné. Ministr práce 
a sociálních věcí Marian Jurečka 
(KDU-ČSL) na dotaz HN nereago-
val. Koncem loňského roku uvedl, 
že vláda chce nejdříve zhodnotit jeho 
efektivitu.

Program, který měl několik mo-
delů, začal 12. března roku 2020. Do-
posud se z něj proplácel příspěvek 
A pro pracovníky v karanténě, který 
firmám pokrývá 80 procent náhrady 
mzdy do 39 tisíc korun. Před tím stát 
poskytoval ještě příspěvek A+, jímž 
hradil celé mzdy s odvody do 50 tisíc 
korun v provozech. Antivirus B, kte-
rý už nová vláda zrušila, dorovnával 
60 procent náhrady mzdy do 29 ti-
síc korun.

Od spuštění do konce minulého 
roku dosáhlo na peníze z Antiviru 
přes 70 tisíc firem. Celkem se rozdě-
lilo zhruba 50 miliard korun.

Covidová pomoc firmám
Největší příjemci příspěvků v rámci 
programu Antivirus (údaje v Kč)

Výběr největších příjemců peněz z programů 
ministerstva průmyslu a obchodu (údaje v Kč)

Zdroj: MPSV, MPO

ŠKODA AUTO a.s. 1 333 062 487

HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. 252 791 936

Paradise Casino Admiral, a.s. 226 462 052

AURES Holdings a.s. 181 585 563

České dráhy, a.s. 163 974 839

PEPCO Czech Republic s.r.o. 139 678 849

Continental Barum s.r.o. 135 354 522

Trans World Hotels & Entertainment, a.s. 132 545 716

FAST ČR, a.s. 114 735 883

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 114 167 267

AmRest s.r.o. 113 133 161

XLMX obchodní s.r.o. 109 240 257

Smartwings, a.s. 104 368 467

CCC CZECH, s.r.o. 103 479 239

CPI Hotels, a.s. 103 241 422

H & M Hennes & Mauritz CZ, s.r.o. 101 644 980

Tipsport.net a.s. 99 233 290

ManpowerGroup s.r.o. 97 396 611

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 95 214 017

Letiště Praha, a. s. 95 138 556

Bestsport, a.s.  109 932 876

Lagardere Travel Retail, a.s.  108 323 254

NEW YORKER CZ, s.r.o.  102 283 120

CCC Czech, s.r.o.  101 003 680

C&A Moda, s.r.o.  93 629 920

Takko Fashion, s.r.o. 93 507 640

MERKUR CASINO, a.s. 90 576 877

Paradise Casino Admiral, a.s. 90 248 400

KiK textil a Non-Food, spol. s r.o. 88 408 000

ORDICZECH, s.r.o.  85 779 105

H & M Hennes & Mauritz CZ, s.r.o.  84 640 974

A3 SPORT, s.r.o. 83 778 840

CineStar, s.r.o. 82 424 100

Lucky Money, a.s. 80 883 485

Cinema City Czech, s.r.o. 80 694 371

DEICHMANN-OBUV, s.r.o. 79 794 632

Hoffmann Czech Republic, spol. s r.o.  77 292 040

NEOLUXOR, s.r.o.  74 617 867

BONVER WIN, a.s.  72 900 466

NET and GAMES, a.s. 70 079 604

kasina a herny


