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našim členům
Vážení majitelé fitness center, školicích center, individuální fitness profesionálové
i dodavatelé a výrobci fitness vybavení,
Česká komora fitness je na českém trhu již více než čtyři roky. Na podzim roku 2011 vznikla
za účelem zastupování a jednání jménem fitness sektoru. Podnětů k jejímu založení bylo hned
několik. Všechny k nám přišly ze zahraničí, kde se v té době intenzivně řešily následující tři
oblasti:
● Kampaně pro podporu pravidelné fyzické aktivity
● Standardy fitness kvalifikací
● Národní i mezinárodní registry fitness profesionálů
Kampaně pro podporu pravidelné fyzické aktivity reagují na alarmující data o stavu světové
populace. Enormně vzrostl počet civilizačních onemocnění v přímé souvislosti s nízkým
množstvím pravidelné fyzické aktivity. A to jak mezi dospělými, tak i mezi dětmi. Pokud trpí
každé páté dítě nadváhou nebo dokonce obezitou a množství pravidelné fyzické aktivity je nižší
než jedna hodina denně, je něco velmi špatně. A to nejen na úrovni rodiny, ale také na úrovni
školství a celkového společenského nastavení.
Fitness sektor je hospodářská oblast, která jen v Evropě generuje roční obrat téměř
27 miliard Euro. Zahrnuje více než 48 000 fitness a sportovních center, jejíchž členy je přes
50 milionů lidí. Má zásadní nástroje, znalosti, dovednosti a vybavení k tomu, aby naučil populaci
správně se hýbat. K tomu, aby jeho služby byly funkční a přinesly požadovaný efekt, musí mít
respekt společnosti a jejího nastavení na úrovni státu.

Pokud fitness sektor dokáže prokázat minimální standardy znalostí a dovedností svých
profesionálů, má výraznou šanci získat jasnou pozici v systému zdravotně preventivní péče.
Má šanci, že lékaři zapojí fitness služby do katalogu svých léčebných doporučení a zdravotní
pojišťovny na takovou péči přispějí.
Fakt, že jedna koruna (jedno euro) investované do pohybové prevence se za rok vrátí
čtyřikrát v úsporách na zdravotně preventivní péči, je již chronicky znám. Proto každá země
i její vyšší správní celek (pro nás Evropská unie) potřebují standardy fitness profesí. A z čistě
praktického hlediska každá země potřebuje i svůj oficiální registr fitness profesionálů, který
kromě lokace
a specializace daného instruktora či trenéra zajistí také jeho odpovědnostní pojistku a důkaz o
jeho vzdělání.
V České republice se nám od roku 2011 podařilo výrazně proniknout do všech výše
uvedených oblastí. Za všemi stojí Česká komora fitness, a to s významnou pomocí silných
partnerů, jako je Hospodářská komora ČR, jejíž jsme členem, nebo Český svaz aerobiku a fitness
FISAF.cz. Právě díky jeho kampani Česko se hýbe se daří pronikat stále větší měrou do médií
a hlásat ono „pohybové evangelium“.
Možná i díky takovým kampaním se téma pravidelné fyzické aktivity dostalo do předních
námětů posledních komunálních voleb a pravidelně se přetřásá na nejvyšších státních úrovních.
Zdálo by se, že tato fakta nahrávají sportovnímu průmyslu a zejména fitness sektoru, který patří
k těm nejvyužívanějším i nejoblíbenějším z hlediska veřejnosti sportující v nevýkonnostních
sportech.
Česká komora fitness stojí také za úspěšným zahájením zkoušek z profesních kvalifikací.
Nezáleží na tom, jak daný trenér či instruktor nabyl své zkušenosti a znalosti. Důležité je, že
je má, a právě to prověří zkouška. V roce 2015 jich již několik proběhlo a zdaleka ne všichni
uchazeči prošli. Zkouška není snadná, ale to je v pořádku. Ať se širokou veřejností pracují jen ti,
kteří k tomu jsou odborně i prakticky vybaveni.
V Českém registru fitness profesionálů je nyní registrováno přes 2500 fitness subjektů
tříděných do kategorií fitness center, školicích center a individuálních fitness profesionálů.
Celkový počet registrovaných je ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi vysoký.
Bez spolupráce to nepůjde
V České republice máme vybudováno relativně dost silných stavebních prvků pro opravdový
rozvoj celého sektoru a získání respektu důležitých orgánů státu. To, co zatím nemáme, je
respekt sektoru jako takového. Jen pár osvícených hráčů vnímá potřebu spolupráce a rozumí
jí, protože jen společně jsme schopni jak prosadit své služby do systému zdravotně preventivní
péče, tak řešit každodenní témata, která nás trápí.
Patří sem poplatky za hudební díla, DPH, silný vliv šedé ekonomiky a nedodržování základních
podnikatelských pravidel. Stačí se podívat na řadu tělocvičen, kde bez dostatečného vzdělání
a vybavení, natož korektního ekonomického chování, cvičí spousta rádoby instruktorů. Ten,
který podniká poctivě, je pak vlastně znevýhodněn.
Držíte v rukou Výroční zprávu České komory fitness za rok 2015, která vás informuje
o nejdůležitějších událostech loňského roku z pohledu ČKF. Můžete v ní najít i plný přehled
našich členů, tedy těch, co vnímají příslušnost k určitě zájmové skupině jako silnou hodnotu.
Za jejich podporu jim děkujeme a pevně věříme, že v dalších letech dojde k výraznému nárůstu
takových hráčů a že díky nim budeme schopni na svých silných základních kamenech vybudovat
kvalitní stavbu, která přinese jasné výhody celému českému fitness sektoru.
Za tým České komory fitness
Jana Havrdová
prezidentka
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Naše cíle
●

 R
 eprezentace českého fitness sektoru jako výjimečného odvětví

národního hospodářství
●  Nastavení standardů fitness profesí
●  Organizace zkoušek z profesních kvalifikací
●  P
 řípomínkování zákonů, které ovlivňují podnikatelské prostředí v oboru
fitness v České republice
●  O
 rganizace konferencí a setkání přinášejících cenné informace a jejich
vzájemnou výměnu všem hráčům českého fitness sektoru
●  J
 ednání jménem fitness sektoru se třetími subjekty včetně orgánů
státní správy a samosprávy
●  Správa Českého registru fitness profesionálů
●  Sdílení informací se zahraničním fitness sektorem

Výsledky ČKF
v bodech
2011 Organizace 1. kulatého stolu českého fitness sektoru
2011 Založení České komory fitness
2011 Podpis Sektorové dohody fitness
2012
2012
2012
2012

Schválení prvních standardů fitness profesí
Realizace Sektorové dohody fitness
Založení Českého registru fitness profesionálů
Z
 ahájení spolupráce s kampaní Česko se hýbe – Den otevřených dveří
českého fitness

2013 Č
 lenství v Hospodářské komoře ČR jako autorizované živnostenské společenstvo
2013 Č
 lenství v IHRSA a EHFA/Europe Active
2014 S
 polupráce s Hospodářskou komorou ČR při zkouškách z profesních kvalifikací
2014 S
 polupráce s odborem sportu MŠMT při úpravách seznamu odborností
akreditovaných školicích center
2014 O
 rganizace konference Česko se hýbe, aneb Kam míří české fitness
2014 Z
 apojení do evropských projektů zaměřených na sociální dialog
2014 U
 končení projektu EU grantu v programu Partnerství projektu Leonardo da Vinci
2014 S
 estavení 1. analýzy trhu fitness center v ČR za rok 2013
2015
2015
2015
2015

O
 rganizace Konference českého fitness sektoru
P
 řevzetí vydávání časopisu Fitness Business, jediného časopisu o fitness podnikání
Z
 měna stanov, ČKF se stala zaměstnavatelskou organizací
Z
 ahájení projektu Fitness k snídani, networkingového projektu sdílení zkušeností
mezi provozovateli na trhu (zúčastnilo se jej 30 provozovatelů z Brna, Prahy a okolí)
2015 Ú
 čast na všech významných mezinárodních akcích: IHRSA, FIBO, Rimini Wellness,
Europe Active Standards Meeting
2015 P
 rvní realizované zkoušky z profesních kvalifikací z Pilates, Power jógy a Indoor
Cyclingu
2015 N
 avázání spolupráce s organizátory veletrhu FIBO v rámci výměny informací
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Výsledky průzkumu
trhu fitness 2014
V roce 2015 Česká komora uskutečnila druhý ročník průzkumu, založený
na bází dotazníku evropské asociace Europe Active. Zúčastnilo se 72
provozovatelů fitness z celé ČR z řad majitelů a provozovatelů fitness
a sportovních center. Výzkum znovu odhalil zajímavá data, která
přinášíme ve zjednodušené formě. Členové ČKF a účastníci průzkumu
mají bezplatný přístup ke kompletním datům tohoto průzkumu.

Téměř 17 % fitness center je provozováno na bázi čistého klubového členství
Oproti předchozímu roku se jedná o vzestup o 7 %
Provozovatelé
ryze na členství 17 %

Využívající vstupy, permanentky,
kombinace 83 %

Více než 30 % center má příjmy mezi 1 a 10 mil. Kč ročně
Meziročně se necelých 10 % center přesunulo do vyšší kategorie 5-10 mil. Kč
25,00 %

25 %
20,83 %

19,44 %

20 %

20,83 %

15 %

5–10 mil. Kč

1–5 mil. Kč

2,78 %

1,39 %
více než 50 mil. Kč

10–50 mil. Kč

0

500–1 mil. Kč

5%

9,72 %

100–500. tis. Kč

0–100. tis. Kč

10 %

87 % center nabízí skupinové lekce, 58 % kardio stroje a 54 % funkční zónu
Roste kardio i funkční zóna, významné zastoupení má z 64 % procent i výživové poradenství
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Více než 68 % center v ČR je o velikosti do 500 m2
Oproti předchozímu roku však vzrostl významně počet center nad 1000 m2
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Přehled příjmů
a výdajů 2015
		
Data
Manažerský popis	Poznámka	Součet s náklady	Součet s příjmy
bankovní poplatky
bankovní poplatky
6464
vrácený poplatek
-849
bankovní poplatky celkem		
5615
členství Premium registr
členský poplatek individuální		
490000
členství Premium registr celkem			
490000
členství v dalších organizacích
členství v HKČR
10700
platba 500 USD členství v IHRSA
12887,15
členství v dalších organizacích celkem		
23587,15
členství v komoře
členský poplatek		
170000
členství v komoře celkem			
170000
Dny Fitness 2015
grafické práce
9680
PR Dny Fitness
36300
produkce webu
24200
účast na DF		
24375
výroba samolepek
4664,55
0
letáky „Dny fitness“
18815,5
0
grant hl. m. Praha
0
80000
výroba reklamní spotů na „Dny fitness“
5000
0
Dny Fitness 2015 celkem		
98660,05
104383,26
domény a hosting
doména
302
doména fitnessbyznys.cz
125
doména komorafitness.cz
151
hosting
1452
internetové služby
2999
webhosting
363
domény a hosting celkem		
5391,75
Fitness Business
časopis
36905
elektronické předplatné		
1005,85
fotografické služby
700
grafický návrh a zpracování
18000
haléřové vyrovnání		
0,5
inzerce v časopise		
180167,01
korektury
6300
prezentace		50000
předplatné		1234,6
rozesílání časopisu
3086,6
vydavatelská činnost
124684,82
zprostředkování inzerce
13950,41
zveřejnění časopisu v el. podobě
4743,34
Fitness Business celkem		
208369,95
232407,96
Fitness k snídani
občerstvení - Fitness k snídani
1316
Partnerství Fitness k snídani v Praze		
9000
pronájem prostor
7650,62
storno pronájemu zasedací místnosti
184,3
Poplatek za Fitness k snídani		
3450
Fitness k snídani celkem		
9151,92
12450
kancelář - překlady
překlady materiálů
6890

kancelář - překlady celkem		
6890
kancelář - různé
obálky
60
občerstvení schůzka
220
poštovné
381
přeúčtování DPH
151,21
smart emailing
5470,25
tisk
7893,77
úprava webu
5750
pronájem prostor k jednání
10000
účastnický poplatek školení HK
351
správní poplatky
3137
služby spojené s umístěním sídla
1210
kancelář - různé celkem		
34624,23
kancelář - server housing
paušální služby
51020
kancelář - server housing celkem		
51020
kancelář - telefony
neuhrazeno z min. období
86,31
platební transakce
1833
poplatky telefon
5057,09
kancelář - telefony celkem		
6976,4
konference duben 2015
účast na konferenci		
partnerství konference		
pronájem prostor na konferenci
51328
konference duben 2015 celkem		
51328
mezinárodní vztahy
letenka Praha - Kolín nad Rýnem a zpět
7300
letenka Praha - Milano
2900
přefakturace dopravy
1800
mezinárodní vztahy celkem		
12000
mzdy
hrubá mzda
48692
mzdy celkem		
48692
pojištění odpovědnosti
pojištění odpovědnosti
182759
pojištění odpovědnosti celkem		
182759
právní služby
právní služby
52852,8
právní služby celkem		
52852,8
reklama Facebook
reklama Facebook
10835,22
reklama Facebook celkem		
10835,22
účetnictví vše
pronájem systému
19360
vedení účetnictví
54450
účetnictví vše celkem		
73810
vůz Škoda
mytí vozu
190,08
nájem vozu
38993,58
parkovné
765
PHM
21187
vůz Škoda celkem		
61135,66
zkouška PK
nájem sportoviště
1209
zkouška profesní kvalifikace		
zkouška PK celkem		
1209
celkový součet		
944908,13

24555,96
42500
67055,96

680
680
1076977,18
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Naše plány

pro rok 2016

Fitness k snídani

Koncept Fitness k snídani, pomocí nějž se potkávají jednotliví provozovatelé fitness
zařízení v regionu nad společným tématem, měl v roce 2015 největší úspěch
v Brně a v Praze. Proto budou vypsány pro rok 2016 další termíny pro členy
i nečleny komory nad tématy:
●
●
●
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 Z
 ískání nových klientů

 R
 etence: jak motivovat klienta, aby zůstal
 K
 do a co dělá prodej

Konference
Zdravé fitness pro zdravé Česko

22. 4. 2016, TOP Hotel v Praze

Plánovaný program Kongresový sál II:
9:30-13:00 Dopolední blok: Fitness jako součást zdravotně preventivní péče
9:30-9:45	
Potenciál fitness sektoru v českém sportovním i podnikatelském prostředí
– Mgr. Jana Havrdová, prezidentka komory
9:50-10:25 Výživa stále jinak – prof. Libor Vítek
10:30-10:55 	Fitness sektor jako součást zdravotní péče – zkušenosti ze zahraničí
– Peter Řehoř
11:00-11:15
Partnerská prezentace Miha Bodytec
11:20-11:45	
Přínosy Rozhodčího soudu a Národní soustavy kvalifikací pro fitness sektor
– RNDr. Zdeněk Somr
11:50-12:10	
Fungující příklad preventivní kampaně v ČR – Česko se hýbe ve školách,
Děti na startu – tým Česko se hýbe
12:15-12:40	
Pohyb jako prevence civilizačních onemocnění – PhDr. Karel Kovář FTVS UK
12:45-13:00	
Partnerská prezentace Les Mills
13:00-14:00 Oběd formou tematických kulatých stolů v Restauraci Praha
(témata budou upřesněna těsně před konferencí a účastníci si budou moci vybrat téma na
místě při registraci)
Druhá část konference je věnována lepší orientaci odborné fitness veřejnosti a lepšímu
přizpůsobení nabídky pro zvýšení penetrace ve fitness oblasti. Provozovatelé stále tápou,
kterým směrem se vydat, aby jejich úsilí naplnilo co nejvíce očekávání široké veřejnosti.
Pro snazší orientaci konference nabídne zajímavá témata i pro ně:
14:00-17:00	
Odpolední blok: Fitness business pro zdraví a motivaci
14:00-14:45	
Odemkněte svůj potenciál – Jan Mühlfeit
14:50-15:30	
Role fitness v českém podnikatelském prostředí, fitness byznys vytváří
podmínky pro další odvětví národního hospodářství, trh práce
– Irena Bartoňová Pálková
15:35-16:10 PR a media pro lepší obraz o fitness službách – Zuzana Rybářová
16:15-17:00	
Desatero úspěšného fitness centra v České republice – Karel Jarušek
Sál EXPERT (sál specializovaného programu):
10:30-11:00	
Výsledky výzkumu českého trhu fitness za rok 2014
– Karel Jarušek
14:30-15:30	
Workshop Group Effect – klíč k úspěchu skupinových lekcí
(Katarina Zell & Michaela Kay, Les Mills Nordic)

Naši členové
3D FITNESS
Pardubický kraj
info@3dfitness.cz
www.3dfitness.cz
ACTIVE LIFE ACADEMY
Praha
info@alacademy.cz
www.alacademy.cz
AC FITNESS ACADEMY
Jihomoravský kraj
hana@hanatoufarova.cz
www.acfa.cz, www.acfitness.cz
ARGENT, VZDĚLÁVACÍ
AGENTURA
Moravskoslezský kraj
hana.mihulova@argent.cz
www.argent.cz
ATVA VZDĚLÁVACÍ
CENTRUM
Praha
info@atva.cz
www.atva.cz

BALANCE CLUB
BRUMLOVKA
Praha 4
info@balanceclub.cz
www.balanceclub.cz

ČESKÝ SVAZ POLE
DANCE & FITNESS
Praha
info@cspdf.cz
www.cspdf.cz

BODY EXPRESS
Jihomoravský kraj
info@bodyexpress.cz
www.bodyexpress.cz

ČESKÝ SVAZ TANEČNÍHO
SPORTU
Praha
sekretariat@csts.cz
www.csts.cz

CENTRUM
SPORTOVNÍCH AKTIVIT
VUT
Jihomoravský kraj
lepkova@cesa.vutbr.cz
www.cesa.vutbr.cz
CZECH FITNESS GROUP
Praha
tomas@lifefitness.cz
www.lifefitness.cz
ČESKÝ SVAZ AEROBIKU A
FITNESS FISAF.CZ
Praha
info@fisaf.cz
www.fisaf.cz

CLUBSPIRE
Jihomoravský kraj
jakub.hencl@inspire.cz
www.clubspire.cz
CZECH DANCE
ORGANIZATION
Praha
spravniusek@czechdance.org
www.czechdance.org
EXPRESKA
Praha
info@expreska.cz
www.expreska.cz

FACE CZECH
Praha
kamil@facefitness.cz
www.facefitness.cz

LES MILLS
Praha
michaela@lesmills.net
www.lesmills.net

STUDIO FASCINACE
Praha
info@studiofascinace.cz
www.studiofascinace.cz

FACTORY PRO PRAGUE
Praha
lada.viesnerova@factorypro.cz
www.factorypro.cz

MILON CIRCLE
Praha
info@miloncircle.com
www.miloncircle.com

STUDIO SILUETA
Moravskoslezský kraj
info@studio-silueta.cz
www.studio-silueta.cz

FITBAU
Středočeský kraj
roman.klvana@fitbau.cz
www.domafit.cz, www.fitbau.cz

MYPILATES
Praha
monika@mypilates.cz
http://academy.mypilates.cz

FITNESS PRO
Olomoucký kraj
info@fitness-pro.cz
www.fitness-pro.cz

NOVÉ FITNESS
Jihomoravský kraj
info@novefitness.cz
www.novefitness.cz

ŠKOLICÍ STŘEDISKO
PHDR. OLGY HUSPEKOVÉ
Praha
instuktor-pilates@email.cz
www.pilates-instruktor.cz

FITNESS PERFORMANCE
Praha
info@tptherapy.cz
www.tptherapy.cz

POWER YOGA AKADEMIE
Praha
vzdelavani@bmsa.cz
www.bmsa.cz

FITMAMI
Praha
info@fitmami.cz
www.fitmami.cz

QUINTON CZECH
REPUBLIC
Praha
info@quinton.cz
www.quinton.cz

FITTSPORT
Zlínský kraj
fittsport@seznam.cz
www.fitsport.cz
H.E.A.T. PROGRAM
Olomoucký kraj
michalpietrak@yahoo.com
www.heatprogram.cz

SPORT KLUB RB
Jihočeský kraj
info@romanaberanova.cz
www.sportklubrb.cz
STATERA FITNESS
Praha
iveta.vondrakova@statera.cz
www.statera.cz

TRENÉRSKÁ ŠKOLA
OLYMPIA
Praha
info@skolatreneru.cz
www.skolatreneru.cz
VITA SANA CLUB
Zlínský kraj
pravda@vitasana.cz
www.vitasana.cz
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
ING. BLANKY JANÍČKOVÉ
Středočeský kraj
janickova.natalie@gmail.com
www.yogahostivice.cz
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Informace o společnosti
Česká komora fitness, o. s.
Ohradské nám. 1628/7a
155 00 Praha 5
Telefon: +420 602 777 654
E-mail: info@ceskakomorafitness.cz
Web: www.komorafitness.cz

