
Role fitness v českém podnikatelském 
prostředí, fitness byznys vytváří 

podmínky pro další odvětví národního 
hospodářství, trh práce

Mgr. Irena Bartoňová Pálková

vicepresidentka Hospodářské komory ČR 



Hospodářská komora 

České republiky

Florentinum, vchod A

Na Florenci 2116/15

110 00  Praha 1



KDO JSME
❖ Největší zástupce podnikatelů v České 

republice

naši členové vytváří přes 60% HDP

máme téměř 15 000 členů od 

živnostníků až po nadnárodní 

společnosti

❖ Jsme připomínkovým místem 

legislativních návrhů vlády

připomínkujeme všechny legislativní 

návrhy vlády týkající se 

podnikatelského prostředí

❖ Prosazujeme zájmy podnikatelů u státní 

správy a samosprávy

naši zástupci se účastní pracovních 

skupin, odborných komisí apod. 

❖ Jsme Ti, co propojují podnikatele a 

snaží se vytvářet vhodné podnikatelské 

prostředí



❖ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR je rozdělena na regionální 

komory (68) a oborová společenstva (98)

❖ Regionální složky:

Krajské hospodářské komory

Okresní hospodářské komory

❖ Oborová společenstva:

Obchod a cestovní ruch

Průmysl a doprava

Služby pro podnikání

Stavební a technická řemesla



Jsme Ti, kteří Vám pomáhají

V LEGISLATIVĚ:

❖ připomínkování legislativních návrhů vlády týkajících se 

podnikatelského prostředí

❖ nyní právě pracujeme na připomínkách k veřejným 

zakázkám, odpadovému hospodářství, ke karenční lhůtě, k 

práci o státních svátcích, ke stavebnímu zákonu a mnohé 

další

❖ pořádáme odborné semináře na aktuální témata



ODBORNÉ SEKCE 

❖ Hospodářská politika

❖ Energetická

❖ Dopravní

❖ Životního prostředí

❖ Stavebnictví

❖ Pro vědu, výzkum a inovace

❖ Územního a regionálního rozvoje

❖ Zahraniční 

❖ Průmyslová

❖ Vzdělávání

❖ Zaměstnanosti a práce

❖ Zdravotnictví

❖ Pro eliminaci byrokracie

❖ Legislativy

❖ IT a telekomunikací

❖ Živnostenská

❖ Pro obchod a služby

❖ Bezpečnostní

❖ Kvality

❖ Pro vyhrazená technická zařízení

❖ Tvůrčí činností pro podnikání



❖pořádáme doprovodné podnikatelské mise do zahraničí, 

krajské exportní konference, kulaté stoly, semináře a 

setkání vedoucí k navázání přeshraniční spolupráce

V ZAHRANIČNÍ OBLASTI



❖ oceňujeme nejlepší absolventy (podpora učňovského vzdělávání), 

❖ soutěžíme v technických oborech T- Profi/Talenty pro firmy (podpora 

technického vzdělávání)

❖ tvoříme profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací

VE VZDĚLÁVÁNÍ



V PROJEKTECH

❖ projekty čerpání dotací z EU, Průmysl 4.0., EET 

(elektronická evidence tržeb), Erasmus pro mladé



❖ Czech POINT, Karnet ATA (osvědčení pro ty, kteří chtějí 

snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat 

své zboží v zahraničí), projekt Elektronické fakturace, 

podpora projektu E-výzva (snadné vymáhání pohledávek)

USNADŇOVÁNÍ OBCHODU A SLUŽEB



CO DĚLÁME

❖ POMÁHÁME podnikatelům s navázáním nových 

obchodních vztahů

❖ PŘIPOMÍNKUJEME legislativní návrhy vlády týkající 

se podnikatelského prostředí

❖ SPOLUPRACUJEME s představiteli státní správy a 

samosprávy

❖ PODPORUJEME podnikání
pořádáme konference a semináře na různá témata, máme 

poradnu pro podnikatele, fungujeme jako administrativní 

podpora podnikatelů

❖ PODPORUJEME export a usnadňujeme vstup na 

zahraniční trhy
doprovodné podnikatelské mise, spolupráce se zahraničními komorami, 

poradna pro začínající exportéry, semináře

❖ PODPORUJEME učňovské vzdělávání a technické obory
propojujeme firmy a školy a to především na úrovni regionů, oceňujeme 

nejlepší absolventy a intenzivně lobujeme za podporu technického 

vzdělávání



KDE NÁS NAJDETE
❖ FLORENTINUM, vchod A

Na Florenci 2116/15

110 00  Praha 1

❖ office@komora.cz

❖ a na dalších 70 místech České republiky



Mladé, ale uznávané 
začleněné společenstvo

❖ Členem Hospodářské komory 
České republiky se stala Česká 
komora fitness v lednu 2013

❖ V srpnu 2013 byla autorizována 
jako autorizované společenstvo

❖ V květnu 2014 se stala 
presidentka Vaší komory členkou 
smírčí komise 

❖ V lednu 2016 byla kooptována 
presidentka Komory fitness –
paní Jana Havrdová - členkou 
představenstva



Co společně HK ČR a ČKF 
může dokázat ?

❖ Změnu pohledu na tento obor a 

snahu o uznání  oboru ve smyslu 

pojmu aktivní odpočinek jako 

zdravotní prevence

❖ Ovlivnění legislativy, která s 

oborem souvisí už v přípravné 

fázi pracovních skupin 

příslušných resortů

❖ Profesně zarámovat Váš obor 

systémem kvalifikací 

prokazujících odbornost

❖ Přinášet členům aktuální 

informace jak pomocí 

zvýhodněných seminářů, tak 

tiskovými zprávami

❖ Zastání našich společných zájmů 

a prosazování rovných pravidel 

ve vašem oboru

❖ Zvýšit povědomí o vašem oboru a 

popularizovat ho mezi širokou 

veřejností



Fitness byznys vytváří 
podmínky pro další odvětví 

národního hospodářství
❖ Aktivní odpočinek a fitness pomáhá lidem v jejich profesním i osobním 

životě a je součástí zdravotní prevence. Je v přímém propojení se 
zdravotnickým a sociálním odvětvím. Ale je podpůrným oborem pro celé 
národní hospodářství.  

❖ Je to obor, který provází člověka od dětských let, přes aktivní život až po 
seniorská léta: Děti, které nebaví závodit, ale chtějí se pohybovat. 
Zaměstnaní lidé, kteří potřebují být bez bolesti a mít svůj stálý výkon, 
aby mohli na plno pracovat. A senioři, kteří ztrácí své síly a kondici si 
udržují, aby byli co nejdéle být samostatní a vychutnávat si podzim 
života.

❖ Chápeme ho jako pomoc lidem všech věkových kategorií a schopností s 
cílem zlepšit jejich zdraví, svaly a kardiovaskulární činnost, koordinaci, 
rovnováhu, pružnost a flexibilitu. Kondiční programy vytváří pocit 
pohody e a pomáhají udržovat zdravou rovnováhu mysli, těla a ducha.



Fitness – potřeba nebo 
nutnost

❖ Fitness a aktivní odpočinek je nedílnou součástí podnikání a strategie 
EU2020. 

❖ Akčního plán podpory pohybové aktivity v rámci Zdraví 2020 – Národní 
strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí: Pohybová 
aktivita se za posledních 25 let vytrácí z životního stylu dětí i dospělých 
v České republice. Z životního stylu jako celku. Ve zvýšené míře tak 
trpíme tzv. civilizačními onemocněními, která jsou ve většině případů 
preventabilní, a právě pasivní životní styl je jedna z hlavních příčin vniku 
těchto onemocnění. Problém nedostatečné úrovně pohybové aktivity a 
nezdravého způsobu života tak nemá jednoduché řešení například 
formou jednorázové investice do sportovní infrastruktury nebo televizní 
kampaně. Nemá ani řešení rychlé.

❖ V oblasti podpory pohybové aktivity jsou klíčovými principy meziresortní 
přístup, spolupráce a dlouhodobá strategie



Komora i sportuje – štafeta 
pražského maratonu


