AKCE 2020

Analýza vlivu pandemie COVID-19
na konání hromadných akcí na území ČR

Cílem analýzy je kvantifikovat modelové dopady světové pandemie COVID-19 na odvětví konání hromadných
akcí na území ČR, které významně ovlivnily restriktivní opatření zásadním způsobem omezující možnost jejich konání. Mezi
hromadné akce patří široká škála akcí různých typů, které lze rozdělit např. následovně: kongresy a konference, veletrhy
a business akce, sportovní akce a kulturní akce. Výpočet modelových dopadů je proveden jako expertní propočet na
základě informací o současném stavu realizovaných restriktivních opatření a vývoji světové pandemie ke dni 25. 8. 2020
a kombinaci dat jednotlivých eventech.

Za účelem identifikovat dopady v roce 2020 jsou porovnány modelové varianty „2020 bez COVID-19“ (modelový
výpočet předpokládaných hodnot pro rok 2020, pokud by nebyl zasažen pandemií COVID-19, vycházející z hodnot roku 2019
s přihlédnutím k plánovaným hromadným akcím v roce 2020) a „2020“ (modelový výpočet předpokládaných hodnot
vycházející z aktuálního reálného vývoje možnosti pořádání hromadných akcí v ČR k 25. 8. 2020). Následně je analyzována
i modelová varianta „2021“, která vychází z předpokladu, že v příštím roce bude možné pořádat hromadné akce, avšak
s většími či menšími omezeními vzhledem k platnosti restriktivních opatřeních v oblasti shromažďování osob a jejich pohybu
a přetrvávající sníženou ochotou lidí účastnit se akcí s vyšším počtem účastníků.

Hlavní restriktivní opatření v souvislosti s COVID-19 ovlivňující konání hromadných akcí na území ČR

▪
▪
▪
▪

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12.3.2020 byl vyhlášen pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru označovaný jako SARS CoV-2 nouzový stav.
Vláda ČR s účinností ode dne 16.3.2020 od 00:00 hod. zakázala volný pohyb osob na území celé ČR, tento volný
pohyb uvolnila od 24.4.2020. Vláda ČR 13.3.2020 rozhodla o úplném uzavření hranic a zákazu vycestovat mimo
území ČR s platností od pondělí 16.3.2020. Od 24.4.2020 je možnost vycestovat částečně uvolněna, avšak stále
platí omezení pro cestování do a z jednotlivých oblastí dle průběžného posouzení jejich rizikovosti.
Vláda ČR dne 16.3.2020 rozhodla o přijetí krizového opatření: zákaz prodeje ubytovacích služeb. Prodej
ubytovacích služeb uvolnila 25.5.2020.
Vláda ČR rozhodla s účinností od 13.3.2020 o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí nad
30 osob. Od 25.5.2020 byly povoleny hromadné akce nejvýše pro 300 osob a od 8.6.2020 nejvýše pro 500 osob.
Vláda ČR rozhodla s účinností od 27.7.2020 od 0:00 hod. do odvolání o zákazu zmíněných akcí s účastí přesahující ve stejný
čas 1000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve
vnitřních prostorech staveb. Tento zákaz se nevztahuje na akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní
stadion, veletržní areál apod.). Zde je povolena účast ve stejný čas až 1 000 osob v každém z oddělených sektorů
areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů (tedy max. 5 000 osob).

Předpoklady modelů pro analýzu dopadů vyplývajících z konání hromadných akcí v ČR
Varianta „2020 bez COVID-19“ – Je založena na datech o hromadných akcích různých typů za rok 2019 s přihlédnutím ke
struktuře plánovaných akcí na rok 2020 a analýzách zaměřených na hromadné akce v ČR. Ekonomické dopady pro tuto variantu
byly kalkulovány odborným týmem Economic Impact, který vycházel mj. ze zkušeností získaných při přípravě desítek studií.
Např.: Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu v ČR (KPMG, 2011), Analýza kongresového průmyslu a jeho dopadů v Praze
(KPMG, 2017), Multizdrojové financování kultury v ČR – analýza potenciálních zdrojů (KPMG, 2016), Dopady a přínosy vyplývajících z konání hudebních
festivalů v ČR (KPMG, 2016), Koncepce financování sportu v ČR (KPMG, 2018), Posouzení ekonomického dopadu mezinárodních sportovních akcí v ČR
(KPMG, 2016), Metodika evaluace přínosů sportovních a kulturních akcí (O.Špaček, 2018), Analýza potenciálu vyplývající z regionálních akcí konaných v
České republice (CE-Traffic, 2018), Ekonomické přínosy podnikatelské činnosti společnosti Veletrhy Brno, a.s (Cyrrus, 2017), Analýza multiplikačních
efektů a dopadů z hudebních festivalů populární hudby (Economic Impact, 2018), Dopady pandemie COVID-19 na cestovní ruch v ČR (Economic Impact,
2020), Dopady pandemie COVID-19 na sport v ČR (Economic Impact, 2020), Dopady pandemie COVID-19 na kulturu v Praze (Economic Impact, 2020),
Dopady pandemie COVID-19 na MICE sektor v Praze (Economic Impact, 2020), atd.
KONGRESY, KONFERENCE
Varianta „2020“ – Varianta zohledňuje reálný vývoj v oblasti
konání hromadných akcí různých typů, který byl zcela zásadně
Kongresy a konference
organizované soukromým,
ovlivněn pandemií COVID-19 a restriktivními opatřeními
neziskovým (asociace),
zásadním způsobem omezujícími možnost jejich konání. Jednotlivé
veřejným sektorem
akce jsou rušeny, přesouvány na pozdější termíny nebo
(instituce, pol. strany), atd.
realizovány za výrazně omezených podmínek (zásadní omezení
počtu účastníků, významné změny původně plánovaného
Divácké akce (šampionáty,
programu do podoby splňující aktuálně platné opatření, atd.)
turnaje, ligy, závody), akce
Varianta „2021“ – Varianta vychází z předpokladu konání
pro veřejnost (běžecké
hromadných akcí, avšak stále ve velmi omezeném režimu
závody, rekreační sport,
vycházejícím z aktuální situace. Restriktivní opatření a snížená
fanzóny), atd.
ochota lidí účastnit se akcí s vyšším počtem účastníků.
SPORTOVNÍ AKCE

VELETRHY, BUSINESS
Veletrhy, výstavy, firemní
akce (prezentační,
společenské), kampaně,
atd.

Hudební koncerty
a festivaly, performance,
film, divadlo (činohra,
opera, balet, loutky), atd.

KULTURNÍ AKCE
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Spotřeba spojená s konáním hromadných akcí v ČR v době COVID-19
Spotřeba spojená s konáním
hromadných akcí na území ČR
(v mld. Kč)

Varianta
2020 bez
COVID-19

Varianta
2020

Propad kvůli
COVID-19

Varianta
2021

Propad kvůli
COVID-19

Celková spotřeba spojená
s konáním hromadných akcí

99,0 – 131,5

27,1 – 39,3

-71,3 %

73,1 – 103,6

-23,7 %

z toho Kongresy a konference

27,5 – 37,5

6,9 – 10,3

-73,8 %

17,2 – 25,3

-35,0 %

z toho Veletrhy a business akce

10,0 – 13,0

2,5 – 3,6

-73,8 %

6,7 – 9,4

-30,0 %

z toho Sportovní akce

33,5 – 45,5

10,1 – 14,8

-68,8 %

26,8 – 38,7

-17,5 %

z toho Kulturní akce

28,0 – 35,5

7,7 – 10,6

-71,3 %

22,4 – 30,2

-17,5 %

Ekonomické dopady vyplývající z konání hromadných akcí v ČR v době COVID-19
Ekonomické dopady vyplývající
z konání hromadných akcí na
území ČR

Varianta
2020 bez
COVID-19

Varianta
2020

Propad kvůli
COVID-19

Varianta
2021

Propad kvůli
COVID-19

Celková spotřeba spojená
s konáním hromadných akcí
(mld. Kč)

99,0 – 131,5

27,1 – 39,3

-71,3 %

73,1 – 103,6

-23,7 %

Tržby v multiplikaci (mld. Kč)

196,5 – 260,5

52,9 – 77,2

-71,7 %

146,7 – 206,4

-23,1 %

Dopady na veřejné rozpočty
(mld. Kč)

38,9 – 51,4

10,1 – 14,7

-72,7 %

28,9 – 40,3

-23,6 %

Nenahraditelné přínosy pro
veřejné rozpočty (mld. Kč)

5,1 – 7,6

0,2 – 0,6

-94,1 %

2,9 – 4,0

-45,4 %

17,9 – 23,8

2,0 – 3,8

-86,4 %

12,1 – 17,5

-29,3 %

118,0 – 159,8

33,1 – 48,1

-70,9 %

87,7 – 126,9

-23,1 %

Ziskové marže ekonomických
subjektů (mld. Kč)
Objem práce (tis. FTE)

Model struktury spotřeby spojené s hromadnými akcemi na území ČR
Konání hromadných akcí (kongresy a konference,
veletrhy a business akce, sportovní akce a kulturní akce)
iniciuje spotřebu, ze které následně plynou tržby
v multiplikaci a příjmy pro veřejné rozpočty.
Spotřeba je realizována za pronájem místa konání akce,
za zajištění organizace akce, za zajištění cateringu
a gastronomie přímo na akci a další doprovodné služby
přímo v místě konání akcí. Nejvýznamnější část
spotřeby je však realizována za ubytování, dopravu a další
služby mimo samotné místo konání akcí, z čehož plynou
významné přínosy pro ekonomiku ČR.

8,5%
7,0%
6,5%
5,5%

místa / prostory konání
(pronajímatelé)
profesionální organizátoři
catering
doprovodné služby v místě akce
ostatní

72,5%
Pozn.: FTE – ekvivalent přepočtených
plných ročních pracovních úvazků

