
Vítejte na VIII. Valné 

hromadě 

České komory fitness

Praha Florentinum 24.5.2022

Náhradní termín



1. Zahájení jednání a schválení programu Valné hromady

1. Zahájení jednání a schválení programu

2. Schválení sčitatelů

3. Schválení Výroční zprávy předkládané představenstvem

4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady

5. Schválení rozpočtu pro rok 2022

6. Prezentace aktivit ČKF pro rok 2022

7. Diskuze nad aktuálními tématy fitness sektoru

8. Závěr jednání
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2. Schválení Volební komise

Představenstvo České komory fitness o.s.

navrhuje následující členy Volební komise pro VIII. VH:

Pavla Křečanová, Jan Caha

Volební komise je zodpovědná za sčítání hlasů při hlasování. Výsledky 
hlasování budou předány do zápisu z VH.

Zápis vyhotovuje: Klára Benešová
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FITNESS EKOSYSTÉM 2021
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European Health & Fitness Market report 2022

Evropa

• 56,3 milionu členů

• 63 173 klubů

• Penetrace 7% (8,4% pro věkovou kategorii 15+)

• Celkový obrat 17,1 miliardy Euro
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European Health & Fitness Market report 2022

Česká republika

• V roce 2021 činily celkové výnosy 2,6 miliardy. Rok 2021 se tak 
pohyboval na 62 % roku předchozího

• Průměrný počet návštěv na jednu provozovnu za jeden měsíc v roce 
2021 byl 624 osob. V porovnání s rokem 2020 (843 osob) se jednalo 
o více než čtvrtinový pokles.

• Nejčastěji poskytovanou službou byly skupinové lekce
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3. 

Schválení Výroční zprávy 

předkládané představenstvem
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4. 

Seznámení s výsledky kontrolní činnosti 

dozorčí rady
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5. 

Schválení rozpočtu ČKF 

pro rok 2022
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6. Prezentace aktivit ČKF pro rok 2022

• Active Aging Communities – Erasmus+ projekt

• BEACTIVE DAY – Erasmus+ projekt září 2022

• European Week of Sport - konference

• CZ PREZ spolupráce s NSA

• EuropeActive – International Standards meeting Praha 3.-4. 11.2022

• Central European Fitness Summit 2.11.2022

• Hospodářská komora – sekce pro podnikání v oblasti sportu a aktivního životního stylu kampaň Den s pohybem 

pro členy Parlamentu ČR 
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Active Aging Communities

• Česká komora fitness se stala národním partnerem projektu AAC, vedeným 
organizací EuropeActive v rámci programu Erasmus+ 

• Stárnutí populace je nejen evropským problémem, ale hlavně příležitostí pro 
fitness sektor! 

• Ambicí tohoto projektu je vytvořit metodiku, kterou pak budou moci využít 
další fitness centra po celé Evropě, přimět starší populaci k aktivnímu 
životnímu stylu, a tím zlepšit jejich kvalitu života. 
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3 fitness centra v ČR
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https://www.fitnessural.cz/
http://www.fitnesshofmannovi.com/
https://www.daflex.cz/
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BEACTIVE DAY 2022 
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BEACTIVE DAY 2022 
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https://komorafitness.cz/beactive-day-2022/


BEACTIVE DAY 2022 
• Evropská kampaň #BEACTIVEDAY byla inspirována projektem

"Národní dny fitness“

• Cílem je zejména propagace zdravého životního stylu, upozornění 
na důležitost pravidelného pohybu a jeho pozitivní dopady na naše 
duševní i fyzické zdraví. 

• Je to také příležitost představit široké veřejnosti služby Vašeho fitness 
centra a získat nové členy!

• Vstupy zdarma, ukázky pohybových aktivit a představení dalších služeb 
Vašeho fitness centra, konkrétní podoba #BEACTIVEDAY záleží jen 
na Vás!
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https://www.beactiveday.eu/


Kampaň
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• 2 VLNY – NÁBOR DO KONCE ČERVENCE, V ZÁŘÍ VEŘEJNOST

• Sociální sítě Facebook + Instagram 

DŮLEŽITÉ JE DODRŽET HASHTAG:
• MEZINÁRODNÍ #BEACTIVEDAY

• NÁRODNÍ #DNYFITNESS

• Influenceři, propagace na Instagramu, pozvánka ve stories, možná 
účast ve vybraném fitness?



EuropeActive International Standards meeting 2022 

2912th International Standards Meeting (ISM) | www.europeactive.eu

https://www.europeactive.eu/event/ISM21


7. 
Diskuze nad aktuálními tématy 

fitness sektoru 
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8. Závěr jednání

Děkujeme za pozornost

Jsme zde stále pro Vás

Jana a Klára

info@ceskakomorafitness.cz

www.komorafitness.cz
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