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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení členové České komory fitness,

Výroční zpráva za rok 2021 by měla zhodnotit proběhlý rok, který rozhodně patří mezi 
nejhorší období českého i mezinárodního fitness sektoru. Řada měsíců lockdownu a jen 
pozvolný návrat klientů zpět do našich provozů jsou doprovázeny výrazným nárůstem cen 
energií. Čelíme tedy další náročné době, která bohužel nutí řadu provozovatelů uvažovat 
nad základní otázkou, zda se vůbec vyplatí provozovat fitness centra a další sportoviště a 
poskytovat tělovýchovné služby. Dovolte mi ale využít této příležitosti a otevřít pomyslné 
dveře obrovským možnostem, které  před naším sektorem jsou a možná nabídnout jiný 
úhel pohledu pro přemýšlení co dál. Pandemie  jen potvrdila, že cena nedostatku pohybu 
a s ním souvisejících dopadů na lidské zdraví je obrovská. Ztrát na životech pacientů, kteří 
trpěli civilizačními onemocněními jako je nadváha, obezita, vysoký krevní tlak či diabetes, 
by určitě nemuselo být tolik, kdyby se tito pacienti pravidelně hýbali a byli tak v mnohem 
lepší fyzické a psychické kondici.

 Aktuální útlum pandemie však nevrací svět do roku 2019. Změnili jsme se my, změnily se 
podmínky podnikání a změnila se i společnost. V kombinaci s válkou na Ukrajině a jejími 
ekonomickými dopady je těžké vidět světlo na konci tunelu. Pojďme se na věci podívat 
trochu jinak, pojďme „překreslit hřiště“. Výchozím bodem uvažování u spousty z nás je, 
že by pro nás státní správa na nejvyšší úrovni měla něco udělat. Přece není možné, aby 
nikdo neviděl dopady nedostatku pohybu a byl tak krátkozraký, že dlouhodobě ignoruje 
obrovské úspory na zdravotní péči přímo související s tím, že se lidé více hýbou. Z pozice 
vedení České komory fitness jsem došla k závěru, že jsme zcela mimo rozlišovací schopnost 
politiků ve Vládě i v Parlamentu. A to nejen my, fitness, ale i celé české sportovní prostředí. 
Podpora zdraví je sice polické téma, ale je vnímáno optikou farmaceutického průmyslu a 
inovativních technologií. Pokud budeme čekat, že se nám v prostředí čtyřletých volebních 
mandátů podaří změnit myšlení vrcholných politiků, bude to čekání na Godota.

 Fitness i klasické sportovní prostředí jsou rozhodně hlavními strategickými partnery 
v tolik potřebném systému podpory pohybových aktivit ve společnosti. Dalšími jsou 
rodina, škola, lékaři, zdravotní pojišťovny, zaměstnavatelský sektor, cestovní ruch a státní 
samospráva na úrovni krajů, měst a obcí. Ve všech těchto sektorech je dost lidí, kteří vidí 
svět tak jako my. Je hodně aktivních rodin, kde rodiče dávají skvělý příklad dětem. Tyto 
rodiny potkáváme na cyklostezkách, na sjezdovkách, ve sportovních centrech. Jsou školy, 
kde se děti hýbou hodně a rády. Pomáhají jim báječné projekty jako jsou např. Děti na 
startu nebo Trenéři do škol. Jsou lékaři, kteří by opravdu rádi posílali své pacienty cvičit. 
A jsou zaměstnavatelé, kteří na cvičení rádi přispějí a jejich zájmem není jen vydělávat 

peníze, ale také starat se o své lidi a podporovat 
je. Ze všech uvedených skupin je však právě pro 
nás, pro fitness, téma podpory pohybu v široké 
populaci tématem hlavním. Prodávat vstupy, 
členství a služby našich trenérů a instruktorů  
je náš hlavní business. Pokud se lidé budou 
chtít více hýbat, vyděláme na tom. A můžeme 
to klidně říct nahlas. A neprodáváme ani 
drahou energii nebo benzín, nenabízíme drahé 
hypotéky. My dáváme lidem prostřednictvím 
pohybu šanci na dlouhý a kvalitní život ve zdraví!

 Tou nejcennější komoditou pro náš sektor jste vy 
všichni, majitelé a provozovatelé sportovišť, trenéři a 
instruktoři! Pokud chceme vrátit lidem pohyb do života, 
musí být spojen s dobrou emocí a pozitivním zážitkem. Ten 
začíná vstupem do fitness centra a milou recepcí, uklizenou a voňavou 
šatnou, pokračuje k pohodovým trenérům a instruktorům a končí velkým úsměvem 
recepce při odchodu a pozvánkou k další návštěvě. Naše práce je především perfektní 
služba a péče, kterou můžeme a musíme nabídnout všem bez ohledu na věk a kondici. 
Lékaři nemají čas cvičit se svými pacienty, školy nemají dost kvalitních pedagogů a 
zaměstnavatelé nemají ani tělocvičnu, ani trenéry. To všechno máme my! To je ta 
příležitost, která se před námi otevřela. Naši kolegové v zahraničí tak přemýšlí. Důkazem 
může být např. Sectoral Manifesto for EuropeActive’s Horizon 2025 | www.europeactive.eu.

 Česká komora fitness je zde pro vás jako platforma, kde můžeme velmi dobře 
spolupracovat a vytvářet synergie. Synergie stručně znamená, že 1+1 je více než 2. Máme 
báječná školicí centra, máme skvělé trenéry a instruktory, máme špičkově vybavená 
sportoviště, jsme připraveni! A my v České komoře fitness to budeme za vás velmi rádi 
křičet dál do světa! Tak pamatujte 1+1 může být mnohem více než 2 :).

Přeji vám hodně energie a víry, že svět se ještě může točit správně i díky nám!

Jana Havrdová
Prezidentka České komory fitness

https://www.europeactive.eu/sectoral-manifesto-horizon-2025
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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

M
E 

TU
 P

RO
 V

Á
S

https://www.komora.cz/sekce/
http://www.europeactive.eu
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VÝHODY ČLENSTVÍ

ČLEN ČESKÉ KOMORY FITNESS ČLEN 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/
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VÝSLEDKY V BODECH

LEDEN

DUBEN

ZÁŘÍ

ÚNOR

KVĚTEN

ŘÍJEN

BŘEZEN

ČERVEN

LISTOPAD

Spolupráce s lékaři – MediSpo akademie začíná připravovat 
zájemce na profesní zkoušku Instruktor pohybových aktivit 
osob s civilizačními onemocněními.

Otevření vnitřních sportovišť

Aktuální průzkum ČKF: Klienti se do fitness 
center vracejí velmi pomalu

Politici přislíbili pomoc v 
podpoře pohybu a sportu

Studie IHRSA - Vnitřní sportoviště nepatří mezi 
vysoce riziková prostředí pro přenos COVID-19

Průzkum Hospodářské komory – Pětina podnikatelů 
v uzavřených nebo omezených sektorech 
hospodářství za měsíc zkrachuje!

Nejvyšší správní soud uznal, že 
uzavření vnitřních sportovišť bylo 
nezákonné.

Průzkum trhu – Fitness centra hlásí až 
o 50 % nižší návštěvnost.

Vydání DESATERA pro bezpečný provoz

Předžalobní výzva České komory fitness pro nezákonnost Opatření MZd

ČKF společně s Advokátní kanceláří Urban & Hejduk v zastoupení pěti 
provozovatelů vnitřních sportovišť podala Nejvyššímu správnímu soudu 
návrh na zrušení části opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým byl 
omezen maloobchod a služby. 

#BEACTIVEDAY – Den otevřených dveří českého fitness sektoru. Zapojilo se přes 60 fitness 
center z celé ČR!
Kulatý stůl #BEACTIVE – ČKF zorganizovala na půdě Hospodářské komory odbornou debatu 
na téma „Jak změnit společenské paradigma aktivního pohybu jako volnočasové aktivity a jak 
zapojit pravidelný pohyb do zdravotně preventivní strategie ČR?“
Výzva pro aktivní Česko 2021

https://narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1677-Instruktorinstruktorka_pohybovych_aktivit_osob_s_civilizacnimi_onemocnenimi
https://narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1677-Instruktorinstruktorka_pohybovych_aktivit_osob_s_civilizacnimi_onemocnenimi
https://komorafitness.cz/aktualni-pruzkum-ckf-obavy-provozovatelu-se-naplnuji/?fbclid=IwAR38YBM2LES65lw2_QGmT40CcvzcKyDCIEUvNwjX20pKVR_nVCdkwVWPhtg
https://komorafitness.cz/politici-prislibili-pomoc-v-podpore-pohybu-a-sportu-v-cr/ 
https://komorafitness.cz/politici-prislibili-pomoc-v-podpore-pohybu-a-sportu-v-cr/ 
https://komorafitness.cz/fitness-centra-nejsou-rizikovym-prostredim/    
https://komorafitness.cz/vysledky-ankety-hkcr/?fbclid=IwAR35pyBxNVnSsuHmcXVYBzylawnVJlN8c3svLuAqDaezQ2DFUNqjzsprp5A
https://komorafitness.cz/nss-uzavreni-fitness-center-bylo-nezakonne/ 
https://komorafitness.cz/nss-uzavreni-fitness-center-bylo-nezakonne/ 
https://komorafitness.cz/pruzkum-fitka-o-50-procent-nizsi-navstevnost/ 
https://komorafitness.cz/pruzkum-fitka-o-50-procent-nizsi-navstevnost/ 
https://komorafitness.cz/desatero-pravidel-bezpecneho-provozu/
https://komorafitness.cz/predzalobni-vyzva-ckf/   
http://návrh na zrušení části opatření
https://komorafitness.cz/vyzva/ 
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PARTNEŘI 

GOLD ČLENOVÉ

https://komorafitness.cz/fitness-je-videt/
https://komorafitness.cz/fitness-je-videt/
https://komorafitness.cz/fitness-je-videt/
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AKCE A PROJEKTY

Evropská kampaň #BEACTIVEDAY byla inspirována 
projektem "Národní dny fitness", jeho evropským 
organizátorem je EuropeActive a tradičně probíhá v 
první dny Evropského týdne sportu. Cílem je zejména 
propagace zdravého životního stylu, upozornění na 
důležitost pravidelného pohybu a jehopozitivní dopady 
na naše duševní i fyzické zdraví. Je to také příležitost 
představit široké veřejnosti služby českého fitness 
sektoru a získat nové členy! V roce 2021 se zapojilo 
více než 60 fitness center z celé České republiky.

#BEACTIVEDAY
Česká komora fitness i v roce 2021 
intenzivně monitorovala veškerá opatření 
týkající se omezení provozu fitness center 
v důsledku pandemie COVID-19. Nastalou 
situaci jsme nepřetržitě sledovali a všechna 
omezení vycházející z nařízení Vlády ČR 
nebo Ministerstva zdravotnictví konzultovali 
s Hospodářskou komorou ČR, Národní 
sportovní agenturou i Českou unií sportu.

COVID PORTÁL
Česká komora fitness se stala partnerem projektu 
Active Ageing Communities aneb Aktivní i ve 
zralém věku. Jedná se o celoevropskou iniciativu, 
jejíž ambicí je vytvářet ve fitness centrech aktivní 
komunity lidí starších 60 let a prostřednictvím 
specializovaného programu aktivit je motivovat k 
pravidelnému pohybu a zdravému životnímu stylu!

Z České republiky byly na základě geografických, 
komunitních a dalších kritérií vybrána 3 fitness centra, 
Fitness Studio Hofmannovi, Fitness Ural a Daflex Studio. 

ACTIVE AGEING COMMUNITIES

NEJLEPŠÍ MEDIÁLNÍ VÝSTUPY 
Devět procent. Posilovna vypočítala, 
kolik dostala na kompenzacích
Seznam Zprávy

Lidé se do posiloven nevrací, cvičí doma. 
Fitness nejsou jen stroje, varují trenéři
Aktuálně.cz

Soud odmítl žalobu fitness komory na 
vládní opatření. Podala ji znovu
Seznam Zprávy

Podnikatelé chtějí podnikat, ne žádat o 
podpory, vzkazuje vládě Dlouhý
Seznam Zprávy

Jak nás změnil rok 
s covidem-19
Česká televize

Jana Havrdová, 
předsedkyně, Česká 
komora fitness
Česká televize

Fitness centra se bojí vlny krachů. Pomohly 
by lepší kompenzace nebo odklad splátek
Forbes

Havrdová: Stát musí pomoct tomu, aby se 
začal brát pohyb jako zdravotní prevence. 
Zatím se to neděje
Radiožurnál Sport

Havrdová: Stát už nesmí zakazovat, 
opatření jsou za hranou, brání lidem zlepšit 
si zdraví. Ať nás hned otevřou
Reflex

Opatření přicházejí opět v tu nejhorší 
možnou dobu, říká majitel posilovny
Seznam Zprávy

Legrace skončila, přišli jsme o miliardy. 
„Fitka“ žádají okamžité otevření
Seznam Zprávy

Dejme tlouštíkům peníze za zhubnutí, 
vyplatí se to. Příští epidemie bude levnější
Hospodářské noviny

JANA HAVRDOVÁ: PANDEMIE SE NA STAVU ČESKÉ 
I SVĚTOVÉ POPULACE FATÁLNĚ PODEPSALA
Ekonomický magazín

https://komorafitness.cz/beactive-day-2022/
https://komorafitness.cz/active-ageing-communities/
https://komorafitness.cz/fitness-je-videt/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/devet-procent-posilovna-vypocitala-kolik-dostala-na-kompenzacich-138132?fbclid=IwAR37Hlnb0KH3Yqw8nh590ZKi49QN2pjjtdB4MzvZY8MwmfOKMXhrnFLx-JM
https://komorafitness.cz/fitness-je-videt/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/posilovny/r~90cafa16dff811eb9106ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR3kLZ1Y-2wxiPMlELaw9rHS7hZ3vAcalFVih5ffHB_cJXMlAVfk5KLfC9o
https://komorafitness.cz/fitness-je-videt/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soud-odmitl-zalobu-fitness-komory-na-vladni-opatreni-podala-ji-znovu-152548
https://komorafitness.cz/fitness-je-videt/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/bazeny-a-posilovny-slavi-a-zvazuji-zaloby-podle-soudu-zavrely-protipravne-151731?fbclid=IwAR2BjsIs1hnoqQURAxX70PsmklOYIA-oS9BrVhtbuiBKYgsvXlHaVVbTVQM
https://komorafitness.cz/fitness-je-videt/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/221411058130205/
https://komorafitness.cz/fitness-je-videt/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/221411058300215/
https://komorafitness.cz/fitness-je-videt/
https://forbes.cz/fitness-centra-se-boji-vlny-krachu-pomohly-by-lepsi-kompenzace-nebo-odklad-splatek/
https://komorafitness.cz/fitness-je-videt/
https://sport.rozhlas.cz/havrdova-stat-musi-pomoct-tomu-aby-se-zacal-brat-pohyb-jako-zdravotni-prevence-8608057
https://komorafitness.cz/fitness-je-videt/
https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/106734/havrdova-stat-uz-nesmi-zakazovat-opatreni-jsou-za-hranou-brani-lidem-zlepsit-si-zdravi-at-nas-hned-otevrou.html?fbclid=IwAR3Ka2nM3AV4DiuDlqHUxB1XYrSH6NvB3DaCse-v50DHYnjL-J1_-uC9s7s
https://komorafitness.cz/fitness-je-videt/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/navstevnost-muze-klesnout-na-polovinu-obava-se-majitel-posilovny-181067?fbclid=IwAR01BiQGjLpc6u5BUX0_VeNJIZPHTk8G7ZpQcLXYi56wXs0FFYyzKpoFKdo#source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://komorafitness.cz/fitness-je-videt/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/legrace-skoncila-prisli-jsme-o-miliardy-fitka-zadaji-okamzite-otevreni-149695?fbclid=IwAR07D3fTnCTTMwq2b_vOFZwAtZVYwXEKgsnxiTqmbgm8XHUQkCtYkE8XaYw
https://komorafitness.cz/fitness-je-videt/
https://archiv.hn.cz/c1-66893610-dejme-tloustikum-penize-za-zhubnuti-a-pristi-epidemie-bude-levnejsi
https://komorafitness.cz/fitness-je-videt/
https://e-news.cz/2022/03/jana-havrdova-pandemie-se-na-stavu-ceske-i-svetove-populace-fatalne-podepsala/?fbclid=IwAR2BjsIs1hnoqQURAxX70PsmklOYIA-oS9BrVhtbuiBKYgsvXlHaVVbTVQM
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PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2021

Data Total
Manažerský popis Poznámka Součet z náklady Součet z příjmy

členství v dalších organizacích EuropeActive 25740 0
Hospodářská komora 52000 0

členství v dalších organizacích Celkem 77740 0 -77740
Erasmus+ Bankovní poplatky 836,4 0

náklady mezinárodní jednání 12487,02 0
organizační práce 36300 0
přijatá dotace 0 208932,13
úhrada cestovních nákladů 0 9790,08

Erasmus+ Celkem 49623,42 218722,21 169098,79
Kampaň Parlament kampaň 0 140000

Kampaň Parlament Celkem 0 140000 140000
kancelář Bankovní poplatky 3306,7 0,84

dárkové předměty 5616,6 0
hrubá mzda 240000 0
konzultační služby 108900 65000
monitoring PR aktivit 14520 0
organizační a administrativní práce 274640 0
poštovné 11400 0
pronájem prostor 13630 0
telefon 6576 0
účetní systém FAPI 10020 0
mezinárodní cestovní náklady 2215,65 0
mezinárodní jednání ubytování 5850,93 0
tisk materiálů 4628 0
vrácení poplatku za konferenci 0 -899
vedení účetnictví 121000 0

kancelář Celkem 822303,88 64101,84 -758202,04
Kulatý stůl BEACTIVE catering Kulatý stůl 13640 0

dárky Kulatý stůl 2150 0
moderování konference 4860 0
organizační práce 0 50900
přenos ČTK - BeActive 30250 0

Kulatý stůl BEACTIVE Celkem 50900 50900 0
poplatky za užití hudby poplatek za užití hudby OSA 935008,7 711339,75

úprava kalkulačky 3500 0
poplatky za užití hudby Celkem 938508,7 711339,75 -227168,95

web/domény + IT služby Bankovní poplatky 636,96 101,16
Google mapy 856,27 0
kredity do fotobanky 2295 0
mailová služba 12711,32 0
online kalendář 2510,99 0
služby Microsoft 1428,64 0
webové služby 17856,7 0
domény + webhosting 2131,12 0

web/domény + IT služby Celkem 40427 101,16 -40325,84
Zkoušky PK pronájem prostor pro zkoušky 15459,25 0

zkouška profesní kvalifikace 0 16860
Zkoušky PK Celkem 15459,25 16860 1400,75

Žaloba stát právní služby 192644,62 0
přefakturace právních služeb 0 187000

Žaloba stát Celkem 192644,62 187000 -5644,62
členství registr Členský poplatek 0 396400

pojištění odpovědnosti 251070 0
členství registr Celkem 251070 396400 145330

členství komora barter členství CAMIC 8000 8000
členství 5.000,- Kč 0 315000
GOLD člen 0 200168
malé fitness do 150 m2 0 96000

členství komora Celkem 8000 619168 611168
Celkový součet 2446676,87 2404592,96 -42083,91



11

TÝM 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 CAHA
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

