
 

 

 
Návrh řešení České eventové asociace  

ve spojitosti s opatřeními souvisejícími s minimalizací šíření virového onemocnění 
COVID-19 a vyhlášenou karanténou 

 
Profesní sdružení Česká eventová asociace vnímá současnou situaci jako velice vážnou a plně 
respektuje a chápe vyhlášená opatření vlády, která mají minimalizovat šíření viru vedoucího 
k onemocnění COVID-19.  
 
Vyhlášená opatření plně akceptujeme a své pracovní i osobní chování jim podřizujeme. 
Zároveň však upozorňujeme, že veškerá tato nařízení mají významný dopad na naše 
podnikatelské aktivity a ohrožují životaschopnost nejenom našich agentur, ale především 
mají významný dopad i na život našich zaměstnanců. Pro udržení pracovních míst po 
skončení krizové situace  
 
 navrhujeme, aby vláda urychleně zvážila a přijala následující opatření 
 
− odložení plateb DPH s okamžitou platností na dobu nejméně tří měsíců po 

skončení krizových opatření  

− okamžité osvobození od odvodů na sociální a zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem  

Naším cílem je zachovat zaměstnanost, tedy nekončit svou podnikatelskou činnost 
a nevytvářet nezaměstnané, kteří zatíží státní rozpočet. Zároveň očekáváme od vlády 
a dalších orgánů jasná závazná rozhodnutí, která budou minimalizovat či plně odstraní 
finanční zatížení společností v době, kdy naše agentury a zaměstnanci nemohou vykonávat 
svou práci. Chceme zabránit zdanění práce, která není a nemůže být vzhledem k situaci 
vykonána.  
 
Vyzýváme všechny další dotčené podnikatele a živnostníky, aby se k naší výzvě přidali 
a apelovali na vládu, aby okamžitě přijala potřebná rozhodnutí. Očekáváme otevřená jednání 
s vládou a dalšími státními orgány.  
 
Pozitivně vnímáme dosavadní rozhodnutí vlády ve prospěch podnikatelského sektoru, jako je 
například dostupnost bezúročných půjček. Zároveň však i nadále upozorňujeme, že je nutné 
vnímat pozici podnikatelů a živnostníků nejenom z jejich podnikatelské perspektivy, ale 
především z hlediska jejich zaměstnanců a navazujících profesí, a to i v době po skončení 
krizového období.  
 
Věříme, že díky nastaveným opatřením se minimalizuje možnost nákazy a že se svým 
přístupem podílíme na co nejmenších dopadech krizové situace na zdraví občanů. Zároveň 
chceme a jsme připraveni nabídnout svou pomoc při řešení této situace. Jsme připraveni 
pomáhat! 
  
 
Jan Kubinec, předseda České eventové asociace 

 
 


