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Respektujeme rozhodnutí vlády,  
hledáme však cesty k zachování podnikání po skončení krizové situace 

 
 
Praha 17. března 2020 – Česká eventová asociace dnes vydala stanovisko ke 
krizové situaci a karanténě v ČR a žádá po vládě odklad plateb DPH a osvobození 
od odvodů na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavateli. Dále 
upozorňuje, že by nemělo docházet ke zdanění práce v době, kdy tato práce 
nemůže být vykonávána z důvodu nařízených opatření. 
  
„Krizová situace a karanténa nás dostávají do tíživé situace,“ řekl Jan Kubinec předseda 
České eventové asociace. „Díky předcházejícím a současným opatřením jsme museli zastavit 
své veškeré podnikatelské aktivity. To se týká jak nás a našich zaměstnanců, tak i našich 
dodavatelů, to je více než 50 tisíc osob,“ dodal Kubinec.  
 
Asociace žádá po vládě, aby s okamžitou platností rozhodla o odložení plateb DPH na dobu 
nejméně tří měsíců po skončení krizových opatření a o osvobození od odvodů na sociální 
a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem. Veškeré podnikání členů je ochromené, 
nejenom že nemohou vykonávat nyní svou činnosti, ale nemohou ani aktivně pracovat na 
přípravě dalších akcí po skončení krizových opatření. Pokud klienti neví, jak se bude další 
situace vyvíjet, nejsou schopní plánovat a ani členové asociace nemohou pracovat. 
  
„Cílem navrženého přístupu je vytvoření podmínek pro zachování zaměstnaneckého poměru 
a nevytváření řady nezaměstnaných, kteří zatíží svou agendou úřady práce a budou 
znamenat další růst nákladové stránky státního rozpočtu,“ uvádí Jan Kubinec. 
  
Asociace očekává aktivní přístup vlády a jejích úředníků a je plně k dispozici pro konkrétní 
jednání. Vážnou situaci a krizový stav plně akceptuje, ale právě i proto se chce aktivně 
podílet na vytváření podmínek, které znamenají zachování pracovních míst po skončení 
krizové situace a vyhlášené karantény.   
 
Členové profesního sdružení zároveň vyzývají i další dotčené společnosti a živnostníky, aby 
se k výzvě a návrhu na řešení připojili tak, aby vláda respektovala závažnost situace v plném 
rozsahu. Česká eventová asociace vnímá dosavadní řešení vyhlášená vládou, jako jsou 
například bezúročné půjčky, ale očekává ještě další opatření, která zamezí zdanění práce, 
aniž by byla vykonána.  
 
„Nechceme jenom stát, ale jsem připravení i vládě či dalším institucím aktivně pomoci. Rádi 
se zapojíme do spolupráce tam, kde bude naše pomoc potřeba,“ dodal na závěr Kubinec.   
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Poznámky pro editory 
 
Česká eventová asociace vznikla v roce 2017 a je dobrovolným zájmovým spolkem 
právnických a fyzických osob v oblasti event marketingu a sales promotion v ČR. Asociace se 
podílí na nastavování profesních evropských standardů v oblasti event marketingu. 
V současné době sdružuje 24 členských subjektů, které reprezentují největší a 
nejvýznamnější představitele oboru. Celkový obrat členských eventových subjektů za rok 
2019 činí 4 105 mil. Kč.  
 
 

 

 
 


