
Stanowisko czeskiej branży targowej i eventowej wobec rządu Czech 
 
 
Stowarzyszenie Przemysłu Targowego oraz organizatorzy kongresów i imprez firmowych – Czeskie Stowarzyszenie 
Eventów, Stowarzyszenie Organizatorów Targów i Wystaw, Stowarzyszenie Firm Wystawienniczych (AVF) oraz 
Targi Brno z zadowoleniem przyjmują rządowe środki pomocowe, które mają na celu załagodzenie skutków kryzysu 
koronawirusa i częściowo związane są z ograniczeniami w zakresie działalności gospodarczej w tym sektorze usług. 
 
W związku z zakazem organizowania imprez masowych, na podstawie nadzwyczajnego rozporządzenia 
Ministerstwa Zdrowia nr MZDR 10666 / 2020-1 / MIN / KAN z dnia 10 marca 2020 r. oraz ustawą nr 194 z 12 marca 
2020 r. o wprowadzeniu stanu wyjątkowego z dniem 11 marca 2020 r., branże targowa i eventowa znalazły się  
w bezprecedensowej sytuacji, w której działalność gospodarcza w zakresie organizacji targów, wystaw, kongresów, 
imprez firmowych i  innych imprez masowych została wstrzymana i odwołana.  
 
Branża targowa i eventowa były pierwszymi i najbardziej dotkniętymi w sektorze usług, którym całkowicie 
zakazano prowadzenia działalności gospodarczej. To branże, w których działają tysiące małych i średnich 
przedsiębiorstw, które dają tysiące miejsc pracy, w tym osobom samozatrudnionym, i które obsługują obiekty 
turystyczne. Branża targowa i eventowa odnotowują łączne przychody rzędu 8 do 10 miliardów CZK rocznie. 
Dziesiątki targów, kongresów i imprez firmowych będących na etapie przygotowania zostało odwołanych, bez 
możliwości odzyskania poniesionych środków, inne zaś zostały przełożone, przy braku pewności co do możliwości 
ich realizacji w przyszłości. Udaremnione zostały znaczne nakłady pracy i nakłady finansowe poczynione przy 
realizacji tych projektów, które powinny zostać zrekompensowane przez Państwo.  
 

Odwoływanie wszystkich działań i projektów biznesowych mających podstawę w zawartych już umowach, dotyczy 
obecnie całej pierwszej połowy 2020 r, a więc okresu dłuższego, niż spodziewany czas trwania stanu wyjątkowego. 
Programy wsparcia zatrudnienia oraz inne środki wsparcia dla osób prowadzących  działalność na własny rachunek 
i firm, które straciły umowy i miejsca pracy dla swoich pracowników w wyniku rządowego zakazu prowadzenia 
działań masowych i innych środków, nie mogą zatem ograniczać się jedynie do chwili zakończenia stanu 
wyjątkowego. W przypadku naszej branży należy wziąć pod uwagę dłuższy okres zakłóceń mający miejsce  
w obszarze organizacji targów oraz imprez masowych, ponieważ wznowienie regularnych działań i projektów 
zajmie miesiące po wygaśnięciu zakazu organizacji imprez masowych. To rozwiązanie powinno dotyczyć zarówno 
przedsiębiorstw, jak i osób prowadzących działalność na własny rachunek działających w branży targowej  
i eventowej, które obecnie otrzymały wsparcie tylko na okres marca i kwietnia.  
 

Program wsparcia w związku z epidemią koronawirusa ma zastosowanie tylko dla niektórych wiodących 
podmiotów branży targowej i eventowej. Program w swoim założeniu najwidoczniej miał służyć jedynie 
krótkoterminowemu wsparciu zatrudnienia. Jednakże w dłuższej perspektywie program ten jest niestabilny, 
ponieważ nie jest możliwe, aby zatrudnionym wypłacano 100%-owe wynagrodzenie przy braku lub minimalnej 
wydajności pracy. Zatem konieczne jest wprowadzenie systemu skróconego wymiaru czasu pracy na kolejny okres 
pomiędzy momentem zniesieniem zakazu, a pełnym wznowieniem działalności.  

Właściciele budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych dla organizacji imprez masowych (np. centra 
kongresowe, hale targowe, tereny targowe, hale wielofunkcyjne) powinni zostać zwolnieni z podatku od 
nieruchomości, ponieważ przez znaczną część roku nie będą mogli ich wykorzystywać dla prowadzenia swojej 
działalności biznesowej.  
 
Eksport usług wystawienniczych za granicę jest specyficzny. Przykładowo stanowi on znaczącą część działalności 
firmy Trade Fairs Brno Co., która ma swój oddział w Niemczech, a także działalności kolejnych 110 profesjonalnych 
firm, których działalność polega także na dostarczaniu sprzętu technicznego i realizacji usług dla klientów 
krajowych i zagranicznych targów i kongresów za granicą. Ze względu na europejski zasięg (epidemii) i zamknięcie 
granic państw, odwołano ponad 1000 targów w Europie, co w sposób druzgocący wpłynęło na eksport usług 
wystawienniczych za granicę. 
 

Większość z odwołanych imprez ma międzynarodowych charakter z uwagi na uczestników. Innym czynnikiem 
ograniczającym prowadzenie działalności, w tym, w zakresie eksportu usług, jest zakaz przemieszczania się osób, 
zakaz podróży i zamknięcie granic państw w obrębie strefy Schengen, co jest sprzeczne z zasadami jednolitego 
rynku Unii Europejskiej.   



Przypominamy o potrzebie wspierania odnowy branży targowej i eventowej po zniesieniu ograniczeń, podobnie 
jak w przypadku segmentu turystyki. Skutki zamknięcia granicy mogą zostać zminimalizowane poprzez wsparcie 
państwa dla imprez krajowych, takich jak festiwale, wydarzenia kulturalne, kongresy, w tym wsparcie dla udziału 
w targach krajowych. 
 
Wznowienie naszej działalności gospodarczej jest możliwe przy założeniu zniesienia zakazu organizacji imprez 
masowych, zniesienia stanu wyjątkowego, w tym otwarcia granic i przywrócenia swobodnego przepływu osób. 
Oficjalne stanowiska w sprawie zniesienia zakazu organizowania imprez masowych jako ostatniego kroku  
w kierunku normalizacji sytuacji, prowadzą do dalszej niepewności i zagrożenia dla dalszego bytu branży targów  
i branży wydarzeń, gdyż z tego powodu klienci anulują obecnie udział w imprezach zaplanowanych na drugą 
połowę 2020 r. 
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