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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení členové České komory fitness,
Máme za sebou velmi náročné období. Fitness centra i další vnitřní 

sportoviště, bazény i sauny prošly těžkou zkouškou mnohaměsíčního 
lockdownu. Navíc jen naivní blázen by mohl věřit, že pandemie skončila. 
Nikdo z nás se zatím ve svém životě neocitl v tak zoufalé a současně 
paradoxní situaci. Jak může být sektor, který dlouhodobě pečuje o lidské 
zdraví, uzavírán v době ohrožení zdraví mezi prvními? Jak může být zjevně 
společensky prospěšná činnost na dlouhé měsíce zcela paralyzována? 
Odpovědí se pravděpodobně nikdy nedočkáme a můžeme jen doufat, že 
na stejný obětní oltář nebudeme v horizontu letošního podzimu položeni 
znovu. 
Na všem zlém je vždy i něco dobrého. Na dlouhodobém uzavření provozů 

se dobré hledá těžko. 
Když jsme v roce 2011 zakládali Českou komoru fitness, nikdo z nás 

netušil, jakým výzvám budeme jednoho dne čelit. Na novou situaci jsme 
nebyli připraveni.  Doslova z hodiny na hodinu jsme byli postaveni do čela 
boje nejen za fitness, ale i za sauny a bazény, lezecké stěny, trampolínová  
a bowlingová centra nebo taneční studia a solária. Přesně tak se totiž 
rozrostla naše členská základna. Na konci roku 2019 jsme měli 63 členů. 
Na jaře 2021 jich máme 115. To nám dává nejen velmi silný mandát s 
obrovskou zodpovědností, ale současně i podporu a potvrzení smyslu naší 
práce. Tým České komory fitness tvoří jen pár lidí. Ve výkonné roli je to 

doslova pár, dvojice Jana 
a Klára, kterou podporuje 
jak náš IT Kristián, nástupce 
Dany Novákové, tak 
zejména Zuzana Rybářová 
z Amaze Media. Zuzka 
stojí za obrovským množstvím 
mediálních výstupů, kterých jsme 
za poslední měsíce dosáhli. A velmi cennou pomoc 
a podporu jsme trvale měli i od řady z vás, kteří s námi konzultovali ve dne 
v noci, kteří se za nás postavili v prostředí sociálních sítí a kteří se prostě 
nevzdali a bojovali doslova o život.
Je tedy i něco dobrého, co přinesla pandemie? My v komoře vidíme dobré 

právě ve vás a ve vaší nezdolné vášni, úsilí a statečnosti, které musí stále 
zůstat v pohotovosti. Přes všechna objektivní a zlá fakta proto pojďme 
společně dál. Práce máme před sebou spoustu. Tým České komory fitness 
je zde pro vás a ať budou naše další kroky stále spojené s pandemií, nebo 
budeme mít konečně možnost věnovat se i „necovidovým“ tématům, věřte, 
že nás to s vámi baví a jsme na vás nesmírně hrdí!

Mgr. Jana Havrdová
Prezidentka České komory fitness
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Česká komora fitness již od roku 2011 jedná jménem a ve prospěch členského fitness sektoru. Tento náš cíl jsme 
potvrdili zejména v období pandemie COVID-19, kdy jsme byli součástí nejužšího pracovního týmu Hospodářské 
komory ČR pro vyjednávání o podmínkách otevření provozů i kompenzačních programů.
Ke dni konání Valné hromady zastupujeme 115 členů z řad fitness center, školicích center, bazénů a saun, lezeckých, 
trampolínových a bowlingových center,  sportovních svazů a dodavatelů fitness vybavení.
Jsme zakladateli a provozovateli Českého registru fitness profesionálů – členům registru zajišťujeme pojištění 
odpovědnosti pro výkon jejich trenérské a instruktorské činnosti v oblasti fitness. V registru je aktuálně necelých 500 
aktivních členů.
Jsme autorizovaným živnostenským společenstvem Hospodářské komory ČR pro oblast tělovýchovných a sportovních 
služeb. Prostřednictvím našeho členství můžeme připomínkovat zákony, které se našeho oboru, podnikání v oboru
fitness, týkají.
V rámci organizační struktury Hospodářské komory jsme založili Sekci pro podnikání v oblasti sportu a aktivního 
životního stylu, která je aktivní platformou pro spolupráci českého sportovního podnikatelského i neziskového prostředí 
Sekce a pracovní skupiny | Hospodářská komora ČR
Jsme členem Europe Active, největší evropské asociace provozovatelů fitness, školicích organizací i národních asociací 
www.europeactive.eu
Díky členství v Europe Active jsme partnery v mezinárodních projektech z programu Erasmus+, které podporují 
pravidelnou fyzickou aktivitu v každodenním životě.
Jsme hlavním iniciátorem tvorby standardů profesních kvalifikací pro oblast fitness v rámci projektu Národní soustavy 
kvalifikací.
Jsme součástí českého programu Evropského týdne sportu, jehož hlavním koordinátorem pro Českou republiku je 
Český olympijský výbor.
Organizujeme odborné konference a vzdělávací workshopy pro oblast pohybových aktivit osob s civilizačními 
onemocněními.JS
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https://www.komora.cz/sekce/
http://www.europeactive.eu
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VÝHODY ČLENSTVÍ

PRO ČLENY ČKF PRO PREMIUM ČLENY ČESKÉHO REGISTRU 
FITNESS PROFESIONÁLŮ

fitness centrum, sportovní klub, vzdělávací zařízení nebo dodavatel fitness

Zvýhodněné vstupné na vybrané české 
i zahraniční akce

Přístup k aktuálním informacím a 
datům týkající se fitness trhu

Automatická registrace do členství v 
Hospodářské komoře ČR

Možnost aktivně pracovat na zlepšení 
českého fitness prostředí

Informační servis a poradenství

Zapojení do našich evropských 
projektů (Let’s #BEACTIVE, Active 
Aging Communities)

Pojištění odpovědnosti fitness 
profesionálů

Prezentace Vás i Vašich služeb (PR 
podpora, SoMe podpora)

Profil v Českém registru fitness 
profesionálů

Vstupenky na akce ČKF zdarma či 
se slevou

Informační servis a poradenství  

Zařazení termínů školicích kurzů a 
dalších akcí do našeho kalendáře

20% sleva z poplatků za užití hudby, 
administrativní servis a možnost platit 
poplatky zpětně za uplynulé čtvrtletí

osobní trenér, lektor skupinových lekcí, fyzioterapeut, nutriční terapeut,
choreograf nebo tanečník

https://komorafitness.cz/crfp/
https://komorafitness.cz/crfp/
https://komorafitness.cz/fitness-kalendar/


7

VÝSLEDKY V BODECH

2019

2020

LEDEN

LEDEN

SRPEN

ÚNOR

BŘEZEN

ZÁŘÍ

DUBEN

KVĚTEN

ŘÍJEN

V LÉTĚ

ČERVEN

LISTOPAD

ZÁŘÍ

ČERVENEC

PROSINEC

- odstartoval rok, kdy naši členové 

mohou čerpat 20% slevu na 

poplatcích za užití hudby ve fitness, 

a to včetně možnosti čtvrtletních 

plateb zpětně

- Odborný workshop – Základy 

preskripce pohybové aktivity u osob 

s civilizačními onemocněními

- Průzkum trhu fitness za 

1. pololetí 2020

- dosáhli jsme úspěšného 

schválení a zveřejnění PK Trenér 

sportovního aerobiku

- První uzavření fitness center

- Průzkum trhu fitness před podzimním 

uzavřením

- Odborný workshop Základy preskripce 

pohybové aktivity u osob s civilizačními 

nemocněními

- Evropský týden sportu – Zahájení 3. 

ročníku Let’s #BEACTIVE

- aktivně jsme se zúčastnili konference 

European Health and Fitness Forum, 

organizované při veletrhu FIBO společnosti 

Europe Active

- proběhl již 7. ročník konference Zdravé 

fitness pro zdravé Česko

- První vydání Manuálu pro provoz vnitřních 

sportovišť

- Celoevropská kampaň Let’s #BEACTIVE Hour

- Opětovné uzavření fitness center

- Průzkum trhu fitness: Fitness sektor 

v krizi

- Výzva českému fitness sektoru 

#fittodame

- proběhl rozsáhlý průzkum 

trhu fitness (zapojilo se 70 

fitness center z celé ČR)

- Průzkum trhu po jarní vlně 

pandemie https://komorafitness.

cz/vysledky-pruzkumu-covid/

- Evropská studie SafeACTIVE fitness 

provozy jsou bezpečné!

- Virtuální konference Tělovýchovné 

lékařství 2020

- Druhý podzimní průzkum fitness trhu

- opět jsme se stali partnery konference k Evropskému 

týdnu sportu, tentokrát pod názvem Pohyb na předpis

- ve spolupráci s týmem doc. Martina Matoulka 

proběhl 1. workshop Základy preskripce pohybové 

aktivity pro osoby s civilizačními onemocněními

- odstartoval 2. ročník evropského projektu 

Let’sBeActive, opět s 12 zapojenými fitness centry

- Snížení sazby DPH pro použití krytých i 

nekrytých sportovních zařízení na 10%

- Vnitřní sportoviště mohou otevřít své provozy

- Reálné ztráty za druhou vlnu pandemie  

- Další uzavření fitness center

- Tisková konference „Na Dně“ Aquapalace Praha

- Založili jsme Sekci pro podnikání v oblasti sportu 

a aktivního životního stylu, která působí v rámci 

Hospodářské komory ČR

https://komorafitness.cz/vysledky-pruzkumu-1-pololeti-2020/
https://komorafitness.cz/vysledky-pruzkumu-1-pololeti-2020/
https://komorafitness.cz/pruzkum-polovine-fitness-center-klesl-prijem-o-50/
https://komorafitness.cz/pruzkum-polovine-fitness-center-klesl-prijem-o-50/
https://komorafitness.cz/odborny-workshop-civilizacni-onemocneni-2021/?fbclid=IwAR0MQuxrqvnIqHE8RYcwmV_FH5Jm3jGT1f3l-rCKqhwhAmR8A3LfOx1WFt4
https://komorafitness.cz/odborny-workshop-civilizacni-onemocneni-2021/?fbclid=IwAR0MQuxrqvnIqHE8RYcwmV_FH5Jm3jGT1f3l-rCKqhwhAmR8A3LfOx1WFt4
https://komorafitness.cz/odborny-workshop-civilizacni-onemocneni-2021/?fbclid=IwAR0MQuxrqvnIqHE8RYcwmV_FH5Jm3jGT1f3l-rCKqhwhAmR8A3LfOx1WFt4
https://komorafitness.cz/beactive-hour/
https://komorafitness.cz/vnitrni-sportoviste-musi-od-pulnoci-zavrit/
https://komorafitness.cz/fitness-sektor-v-krizi/
https://komorafitness.cz/my-to-dame-fittodame/
https://komorafitness.cz/vysledky-pruzkumu-covid/
https://komorafitness.cz/vysledky-pruzkumu-covid/
https://komorafitness.cz/evropska-studie-riziko-nakazy-ve-fitness/
https://komorafitness.cz/vysledky-druheho-podzimniho-pruzkumu-ckf/
https://komorafitness.cz/desetiprocentni-sazba-dph/
https://komorafitness.cz/aktualni-pruzkum-ceske-komory-fitness/
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PARTNEŘI 

GOLD ČLENOVÉ

https://komorafitness.cz/fitness-je-videt/
https://komorafitness.cz/fitness-je-videt/
https://cnn.iprima.cz/porady/k-veci/27112020?fbclid=IwAR1fxzriUlQKSLNoNA3CJPs4wPMou9nH48ph4UWrQqOaMUJpWiJzF1BE0Lk
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AKCE A PROJEKTY

V roce 2020 proběhl poslední ročník Evropského projektu 
Let’s #BEACTIVE. Byl velmi dobře připravený, do projektu se 
zapojilo 13 fitness center a 9 osobních trenérů, kteří chtěli 
prostřednictvím svých služeb zlepšit životní styl Čechů.

Vzhledem k epidemické situaci spojené s COVID-19, omezenými 
nebo zcela uzavřenými sportovišti ale nebylo možné projekt v 
roce 2020 zrealizovat. Vyhodnocení tříletého projektu společně 
s doporučeními pro tvorbu politiky v oblasti sportu a aktivního 
životního stylu lze najít v oficiální zprávě EuropeActive.

LET’S#BEACTIVE

Česká komora fitness ve spolupráci s 
Českou společností tělovýchovné lékařství 
uspořádala v roce 2020 dva Odborné 
workshopy – Základy preskripce pohybové 
aktivity u osob s civilizačními onemocněními.

ODBORNÝ WORSHOP
CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ Ihned po vypuknutí pandemie COVID-19 

vytvořila Česká komora fitness na svých 
webových stránkách COVID portál, kde stále 
informujeme o aktuálních opatřeních týkajících 
se omezení provozu fitness center v důsledku 
pandemie COVID-19. Na téma koronavirus jsme 
vydali 89 článků a zveřejnili 236 příspěvků na 
Facebooku. Podpořili jsme výzvy Klik za fair 
play nebo Vánoční podnikatelskou výzvu.

COVID PORTÁL

ČKF: Fitness je vidět! Děkujeme za mediální smršť a 
nečekanou podporu!  Forbes Česko, Seznam Zprávy, Česká 
televize, Mladá Fronta DNES, Lidovky a další média po 
celé České republice, veškeré online deníky i printy píší o 
fitness. O finančních problémech, o navrhovaných řešeních, 
ale i o poslání, které náš sektor má. Podívejte se na ty 
nejvýznamější výstupy v českých médiích. Děkujeme za 
podporu! 

Seznam.cz Podzimní vlna pandemie stála fitness centra jako 
obor 750 milionů korun Jedno fitness centrum přišlo na 
podzim v průměru o 620 tisíc korun. Státní pomoc pokryla 
podzimní ztráty fitness center jen z pětiny, spočítala Česká 
komora fitness. 

CNN Prima News: Jana Havrdová, prezidentka 
Českého svazu aerobiku a fitness FISAP.cz: Zavřená 
fitness centra 

Seznam.cz: Fitness centra měla jen 23 nakažených za půl roku. Přesto 
je vláda zavírá od pátku 18. prosince nezbývá Čechům nic jiného než 
cvičit doma. Jinde to, alespoň v amatérské podobě, nebude možné. 
Všechna sportoviště opět zavírají, kompenzace jim přitom pomůžou 
jen s pětinou nákladů. 

Seznam.cz: „Fitka“ vypočítala, kolik stojí dva týdny bez 
práce. Účet vystaví státu. Podívejte se, co požadují po vládě 
fitness, jógová studia a další sportovní centra. 

ČTK: Opětovné uzavření vnitřních sportovišť je fatální zpráva Praha 
- Opětovné uzavření vnitřních sportovišť je pro celé odvětví fatální 
zpráva. Sotva provozovatelé mohli provoz obnovit a začít částečně 
pokrývat ztráty, hrozí jim zákaz fungování. Ani současný třetí stupeň 
protiepidemického systému (PES), kdy je provoz částečně umožněn, 
nebyl řešením pro všechny. Vůbec neotevřela zhruba pětina fitness 
center. Pravděpodobnost, že vláda připraví rychlou a účinnou pomoc, 
je velmi nízká. Mezi provozovateli roste frustrace, zákaz otevření 
nebudou někteří chtít respektovat. ČTK to dnes řekla prezidentka 
České komory fitness Jana Havrdová. Forbes: Fitness centrům padají tržby až o 80 procent. 

Zrovna v době, kdy Češi potřebují cvičit nejvíc                                                                                                                                          
Právě teď bychom se měli hýbat, abychom v nouzovém režimu netloustli 
a nepropadali pandemickým chmurám. Jenže namísto toho se právě teď 
ve velkém stahujeme z fitness center - a tak tloustneme a propadáme 
chmurám, protože posilovny jsou protijedem proti fyzické a psychické 
degradaci. Je to obří paradox covidové doby, úplný otesánek všech 
paradoxů. Z aktuálního průzkumu České komory fitness vyplývá, že 
tuzemská fitka se meziročně propadla na 50% v návštěvnosti, potažmo 
v tržbách. 

Seznam.cz: Fitness centrům klesl příjem, kvůli strachu i práci z domu. V březnu byla 
uzavřena, po znovuotevření fitness centrům klesla návštěvnost. Podepsalo se to i 
na jejich příjmech, které se oproti loňsku pohybují na polovině. Tělocvičny se teď 
bojí, co přijde dál.  Příjmy 50 procent a méně ve srovnání s loňským rokem eviduje 
polovina tuzemských fitness center. Hlavními důvody jsou strach klientů z nákazy, 
ale také velké procento lidí pracujících z domu. Přitom zhruba třetině provozovatelů 
fitness vzrostly kvůli hygienickým a bezpečnostním opatřením náklady. Současné 
restrikce omezují minimum fitness center, obávají se ale zpřísnění. Znovuzavedení 
roušek by pro ně mohlo být likvidační. Vyplývá to z aktuálního průzkumu České 
komory fitness mezi 679 respondenty. Výsledky komora zveřejnila dnes v tiskové 
zprávě. 

NEJLEPŠÍ MEDIÁLNÍ VÝSTUPY 

https://komorafitness.cz/fitness-je-videt/
https://komorafitness.cz/fitness-je-videt/
https://komorafitness.cz/fitness-je-videt/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jedno-fitness-centrum-prislo-na-podzim-v-prumeru-o-620-tisic-korun-133585?fbclid=IwAR21AGOPJBf-IyU__xkRJroDS_1r_dYYlbbM2vf1r-7A_ViHuc7lCb6po9w
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jedno-fitness-centrum-prislo-na-podzim-v-prumeru-o-620-tisic-korun-133585?fbclid=IwAR21AGOPJBf-IyU__xkRJroDS_1r_dYYlbbM2vf1r-7A_ViHuc7lCb6po9w
https://cnn.iprima.cz/porady/k-veci/27112020?fbclid=IwAR1fxzriUlQKSLNoNA3CJPs4wPMou9nH48ph4UWrQqOaMUJpWiJzF1BE0Lk
https://cnn.iprima.cz/porady/k-veci/27112020?fbclid=IwAR1fxzriUlQKSLNoNA3CJPs4wPMou9nH48ph4UWrQqOaMUJpWiJzF1BE0Lk
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/sportem-ku-zdravi-podle-vlady-neplati-fitka-mely-pritom-jen-23-nakazenych-133893?fbclid=IwAR0zD0aH3F-yd_bx8Lp_Qt8Dp9IV0H1LmtIz8rorqz3__srSriwUySCEvjc#utm_content=ribbonnews&utm_term=Fitness%20centra&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/sportem-ku-zdravi-podle-vlady-neplati-fitka-mely-pritom-jen-23-nakazenych-133893?fbclid=IwAR0zD0aH3F-yd_bx8Lp_Qt8Dp9IV0H1LmtIz8rorqz3__srSriwUySCEvjc#utm_content=ribbonnews&utm_term=Fitness%20centra&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fitka-vypocitala-kolik-stoji-dva-tydny-bez-prace-ucet-vystavi-statu-123952?fbclid=IwAR0DqQkH4Yy7kiMv99NlrPawyizEOFMTx-esh2jDZlSbhgbOlV5ssT2CNjU
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fitka-vypocitala-kolik-stoji-dva-tydny-bez-prace-ucet-vystavi-statu-123952?fbclid=IwAR0DqQkH4Yy7kiMv99NlrPawyizEOFMTx-esh2jDZlSbhgbOlV5ssT2CNjU
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/komora-opetovne-uzavreni-vnitrnich-sportovist-je-fatalni-zprava/1969971?fbclid=IwAR0VNRrQuYRXPD4Bdu2Z9HbPrOF2fGhPR4-PTtJF_FGao5LGxC9HYnOHG7M
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/komora-opetovne-uzavreni-vnitrnich-sportovist-je-fatalni-zprava/1969971?fbclid=IwAR0VNRrQuYRXPD4Bdu2Z9HbPrOF2fGhPR4-PTtJF_FGao5LGxC9HYnOHG7M
Forbes: Fitness centrům padají tržby až o 80 procent. Zrovna v době, kdy Češi potřebují cvičit nejvíc                                                                                                                                                   Právě teď bychom se měli hýbat, abychom v nouzovém režimu netloustli a nepropadali pandemickým chmurám. Jenže namísto toho se právě teď ve velkém stahujeme z fitness center - a tak tloustneme a propadáme chmurám, protože posilovny jsou protijedem proti fyzické a psychické degradaci. Je to obří paradox covidové doby, úplný otesánek všech paradoxů. Z aktuálního průzkumu České komory fitness vyplývá, že tuzemská fitka se meziročně propadla na 50% v návštěvnosti, potažmo v tržbách. 
Forbes: Fitness centrům padají tržby až o 80 procent. Zrovna v době, kdy Češi potřebují cvičit nejvíc                                                                                                                                                   Právě teď bychom se měli hýbat, abychom v nouzovém režimu netloustli a nepropadali pandemickým chmurám. Jenže namísto toho se právě teď ve velkém stahujeme z fitness center - a tak tloustneme a propadáme chmurám, protože posilovny jsou protijedem proti fyzické a psychické degradaci. Je to obří paradox covidové doby, úplný otesánek všech paradoxů. Z aktuálního průzkumu České komory fitness vyplývá, že tuzemská fitka se meziročně propadla na 50% v návštěvnosti, potažmo v tržbách. 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fitness-centrum-klesl-prijem-kvuli-strachu-i-praci-z-domu-121774?fbclid=IwAR2n7kvLBZqRrXtvbIEWJ7OZS_hrdQcJUENTB-jaKAmofP1n299noHdE-p4#dop_ab_variant=0&dop_req_id=P1bQZSOaQgF-202009291449&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fitness-centrum-klesl-prijem-kvuli-strachu-i-praci-z-domu-121774?fbclid=IwAR2n7kvLBZqRrXtvbIEWJ7OZS_hrdQcJUENTB-jaKAmofP1n299noHdE-p4#dop_ab_variant=0&dop_req_id=P1bQZSOaQgF-202009291449&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
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PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 
ZA ROKY 2019 A 2020

20
19

20
20

Data
manažerský popis Poznámka Součet z náklady Součet z příjmy celkem

Erasmus + LBA cestovní náklady 13883,63 11450,5
úhrada nákladů projektu Erasmus 0 7284,22
LBA partnerství 0 200849,92

EErraassmmuuss  ++  LLBBAA  CCeellkkeemm 1133888833,,6633 221199558844,,6644 221199  558844,,6644
HK ČR členství Členský poplatek 5974 0

HHKK  ČČRR  ččlleennssttvvíí  CCeellkkeemm 55997744 00 --55997744
kancelář administrativní činnost 77410 0

Bankovní poplatky 5304 3953,29
cestovní náklady 1180 0
drobné výdaje 8541,25 0
FAPI účetnictví 9185 0
grafické práce 57016 0
marketing, IT služby 252500 0
provize pojištění 0 61764
správa e-kalkulačky 6664 0
telefon 12097,86 0
tisk propagačních materiálů 11294,25 0
účetnictví 122210 0
vzdělávání team komora 13638 0
DPP 178600 0

kkaanncceelláářř  CCeellkkeemm 775555664400,,3366 6655771177,,2299 --668899992233,,0077
Komora členství Členský poplatek 8000 299000

KKoommoorraa  ččlleennssttvvíí  CCeellkkeemm 88000000 229999000000 229911000000
konference fotografické práce 6534 0

podklady konference 2370,39 0
pronájem prostor na konferenci 40000 0
tech. zajištění konzultačního stánku 0 15000
tech. zajištění přednášky 0 10000
vstupné na konferenci 0 22057
pronájem prostor 64000 0

kkoonnffeerreennccee  CCeellkkeemm 111122990044,,3399 4477005577 --6655884477,,3399
odborný workshop odborný workshop 0 20880

realizace workshopu 21800 0
ooddbboorrnnýý  wwoorrkksshhoopp  CCeellkkeemm 2211880000 2200888800 --992200

poplatky za užití hudby poplatek za užití hudby OSA 773884,5 951344
zaokrouhlení 0,2 0

ppooppllaattkkyy  zzaa  uužžiittíí  hhuuddbbyy  CCeellkkeemm 777733888844,,77 995511334444 117777445599,,33
web/domény + IT služby doména ceskakomorafitness.cz 1017,61 0

doména crfp.cz 175,45 0
doména dnyfitness.cz 175,45 0
domená fitnessbusiness.cz 360 0
domená fitnessbusiness.eu 145 0
doména kalkulacka-komorafitness.cz 97 0
doména komorafitness.cz 891,77 0
poplatky IT služby 20108,17 321,49
předplatné grafického programu 1804,19 0
reklama Facebook 13671,44 0
SmartEmailing 5990 0
webhosting dnyfitness.cz 479 0
zaokr. DPH 0,51 0

wweebb//ddoomméénnyy  ++  IITT  sslluužžbbyy  CCeellkkeemm 4444991155,,5599 332211,,4499 --4444559944,,11
zkoušky PK pronájem prostor pro zkoušky 22031 0

zkouška profesní kvalifikace 0 21320
zzkkoouušškkyy  PPKK  CCeellkkeemm 2222003311 2211332200 --771111

Podpora partnerů reklama a propagace 0 126000
pronájem prostor konference 0 64000

PPooddppoorraa  ppaarrttnneerrůů  CCeellkkeemm 00 119900000000 119900000000
Ceský registr fitness profesionálů Členský poplatek 0 388400

pojištění odpovědnosti 244763 0
CCeesskkýý  rreeggiissttrr  ffiittnneessss  pprrooffeessiioonnáállůů  CCeellkkeemm 224444776633 338888440000 114433663377
CCeellkkoovvýý  ssoouuččeett 22000033779966,,6677 22220033662244,,4422 119999882277,,7755

Data
manažerský popis Poznámka Součet z náklady Součet z příjmy Celkem

Erasmus+ LBA poštovné LBA 627 0
tisk materiálů 18184 0
náklady LBA různé 2566,05 0

EErraassmmuuss++  LLBBAA  CCeellkkeemm 2211337777,,0055 00 --2211337777,,0055
HK ČR členství členské příspěvky HKČR 24450 0

HHKK  ČČRR  ččlleennssttvvíí  CCeellkkeemm 2244445500 00 --2244445500
kancelář Bankovní poplatky 5120,06 1,47

DPP 240000 0
grafické práce 13860 0
konzultační služby 181500 142000
marketing, IT služby 131000 0
monitoring PR aktivit 3000 0
organizační a administrativní práce 200000 0
pojištění platebních karet 468 0
poštovné 685,28 0
právní služby 3025 0
telefon 7103,05 0
účetnictví FAPI 10020 0
účetnictví vedení 121000 0
kancelář různé 4446 0

kkaanncceelláářř  CCeellkkeemm 992211222277,,3399 114422000011,,4477 --777799222255,,9922
komora členství Členský poplatek 8000 268000

GOLD členství 0 190000
malé fitness 0 87000

kkoommoorraa  ččlleennssttvvíí  CCeellkkeemm 88000000 554455000000 553377000000
konference registrace konference 0 37686

registrace konference-sleva 0 -7689
kkoonnffeerreennccee  CCeellkkeemm 00 2299999977 2299999977

mezinárodní vztahy členství Europe Active 24825 0
mmeezziinnáárrooddnníí  vvzzttaahhyy  CCeellkkeemm 2244882255 00 --2244882255

odborný worskhop lektorné + pronájem 36200 0
poplatek seminář 4235 14609

ooddbboorrnnýý  wwoorrsskkhhoopp  CCeellkkeemm 4400443355 1144660099 --2255882266
podpora partnerů konzultační služby 0 100000

reklama a propagace 0 80000
ppooddppoorraa  ppaarrttnneerrůů  CCeellkkeemm 00 118800000000 118800000000

poplatky za užití hudby poplatek za užití hudby OSA 0 691969,48
poplatky OSA 693926,1 0
úprava kalkulačky 1500 0

ppooppllaattkkyy  zzaa  uužžiittíí  hhuuddbbyy  CCeellkkeemm 669955442266,,11 669911996699,,4488 --33445566,,6622
registr členství Členský poplatek 0 422400

pojištění odpovědnosti 250451 0
rreeggiissttrr  ččlleennssttvvíí  CCeellkkeemm 225500445511 442222440000 117711994499

web/domény + IT služby doména ceskakomorafitness.cz 175,45 0
doména dnyfitness.cz 175,45 0
domená fitnessbusiness.cz 180,29 0
domená fitnessbyznys.cz 180,29 0
domená kalkulacka-komorafitness.cz 277,09 0
doména komorafitness.cz 891,77 0
mailová služba 3084,22 0
mioweb 3630 0
nákup kreditů ve fotobance 2782,39 0
online kalendář 2612,63 0
předplatné grafického programu 2405,69 0
reklama Facebook 2499,04 0
webhosting ceskakomorafitness.cz 1205,16 0
webhosting dnyfitness.cz 479,16 0
ostatní náklady 639,52 0

wweebb//ddoomméénnyy  ++  IITT  sslluužžbbyy  CCeellkkeemm 2211221188,,1155 00 --2211221188,,1155
zkoušky PK pronájem prostor 23792,25 0

zkouška profesní kvalifikace 0 29460
zzkkoouušškkyy  PPKK  CCeellkkeemm 2233779922,,2255 2299446600 55666677,,7755
CCeellkkoovvýý  ssoouuččeett 22003311220011,,9944 22005555443366,,9955 2244223355,,0011
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LIDÉ ČESKÉ KOMORY FITNESS

Jana Havrdová

Jitka Literová Pavel SuchýHana Bartošová

PREZIDENTKA

ČLEN DOZORČÍ RADY ČLEN DOZORČÍ RADYČLEN DOZORČÍ RADY

Filip Rata
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

Miroslav Jirčík
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

Jan Cacha
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

Klára Benešová
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

František Berka
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA



ČESKÁ KOMORA FITNESS

info@ceskakomorafitness.cz

Ohradské náměstí 1628/7A
155 00  Praha 5
IČO: 22766383

www.komorafitness.cz

mailto:info@ceskakomorafitness.cz
http://www.komorafitness.cz

