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PAM & ANTIVIRUS C 
Prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti 
 
Minimální verze programu 2020.6.30. 

Uplatnění nároku na prominutí pojistného 

Nárok na prominutí pojistného uplatní zaměstnavatel na tiskopise „Přehled o výši pojistného“. Na 
měsíce, za které se pojistné promíjí, byl tiskopis doplněn o snížený vyměřovací základ. Tiskopis se 
zasílá Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) pouze elektronicky. Zaměstnavatel si sám 
posoudí, zda splňuje podmínky nároku na prominutí pojistného, a případně si aktivuje výpočet  

prominutí pojistného zaměstnavatele. 

Aktivace výpočtu prominutí pojistného 

Parametry programu byly rozšířeny o nastavení, zda počítat snížení vyměřovacího základu 
zaměstnavatele (prominutí pojistného) - tzv. "Antivirus C". V případě, že chcete prominutí počítat, 
zaškrtněte příslušnou volbu. 
 

 
 

Umístění: Služby > Parametry > Parametry programu > OSSZ > 1 
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Vzhledem k tomu, že výpočet snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele program provádí 
u zaměstnanců v pracovním poměru s nárokem automaticky, je nutné nastavit, který druh p.p. 

představuje pracovní poměr (tj. na které druhy p.p. bude snížení uplatňováno). Pro tento účel bylo 
nastavení programu rozšířeno o číselníkovou vazbu „Kódy pracovních poměrů - PP“. Předvyplněné 
hodnoty zkontrolujte a případně proveďte jejich opravu. 

Vyměřovací základ zaměstnavatele nelze snížit o vyměřovací základy zaměstnanců, kterým byla dána 
výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce (z organizačních důvodů). Pokud 
tento způsob ukončení pracovního poměru používáte, nezapomeňte současně nastavit číselníkovou 
vazbu „Kódy ukončení p.p. z org. důvodů - § 52 písm. a) až c)“. V ostatních případech nevyplňujte. 

 

Umístění: Služby > Parametry > Parametry programu > Čísel. vazby 2 

Výpočet prominutí pojistného 

Prominutí pojistného se uskutečňuje prostřednictvím snižování vyměřovacího základu 
zaměstnavatele, které se provádí automaticky během výpočtu mezd. Uživatel má možnost 
předvypočtené snížení vyměřovacího základu za každého zaměstnance zkontrolovat a případně 
upravit ve formuláři, který se nabídne v průběhu výpočtu mzdy - viz obrázek níže. 
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Kontrola nároku na prominutí pojistného 

Zaměstnavatel uplatňující snížení pojistného musí splňovat podmínky definované zákonem 
o prominutí pojistného na sociální zabezpečení ze dne 16. června 2020. 

Na formulář pro tisk přehledu o výši pojistného doplněna možnost zobrazení informativního okna 
s přehledem a orientačním vyhodnocením některých podmínek dle § 2 odst. 1 zákona o prominutí 
pojistného na sociální zabezpečení. 

 

Úpravy tiskových sestav 

Přehled o výši pojistného 

Zpřístupněna verze tiskopisu platná po dobu možnosti snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele 
v rámci programu "Antivirus C",  tj. od 6/2020 do 8/2020. 

Položkový přehled vyměřovacích základů sociálního pojištění 

Sestava byla rozšířena o možnost seskupování podle druhu PP. 

Položkový přehled o výši pojistného a náhradách za nemoc 

Sestava byla rozšířena o zobrazení dílčích snížení vyměřovacího základu u jednotlivých zaměstnanců 
a o podrobnou rekapitulaci s vyměřovacím základem zaměstnavatele před a po jeho snížení. V této 
sestavě je zobrazována výše vypočteného snížení pojistného zaměstnavatele jak orientačně za 
jednotlivé zaměstnance tak celkově. 


