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KDO
My, zástupci sportovních a fitness profesionálů, provozovatelů sportovních a fitness 
zařízení, sportovní vzdělávací zařízení, osobní trenéři, instruktoři skupinových lekcí, 
tanečníci, instruktoři lyžování, horští průvodci, horští vůdci a instruktoři ostatních 
outdoorových a dalších sportovních disciplín
S PODPOROU
Hospodářské komory České republiky
České společnosti tělovýchovného lékařství
I VELKÝCH SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ
České unie sportu, České asociace Sport pro všechny, 
Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, Unie horských povolání České republiky 
a Nadace sportující mládeže
POD ZÁŠTITOU
Europe Active – největší evropské organizace zastupující fitness sektor v návaznosti 
na její Deklaraci podpory evropského fitness sektoru ze dne 26. 3. 2020 (v příloze)
S PLNÝM RESPEKTEM
k nutnosti uzavření provozu našich zařízení i činnosti našich profesionálů, stejně jako 
k omezení dalších odvětví národního hospodářství na dobu nezbytnou pro omezení 
šíření nákazy koronavirem
ZCELA V SOULADU
s naplňováním cílů státní politiky v oblasti sportu, dané vládou a přijatou koncepcí 
Sport 2025
TÍMTO SPOLEČNĚ NABÍZÍME
svůj profesní kapitál, tedy znalosti, dovednosti, dlouholeté zkušenosti a materiální 
zázemí pro maximální propagaci a realizaci programů podpory pravidelné fyzické 
aktivity v každodenním životě občanů České republiky.
PROČ
Nejen aktuálně probíhající světová pandemie koronaviru COVID 19, ale i dlouhodobě 
vzrůstající výskyt celé řady onemocnění přímo souvisejících s klesajícím množstvím 
fyzické aktivity v každodenním životě zásadním způsobem poukazují na to, že právě 
pravidelný pohyb zásadně pozitivně ovlivňuje fyzickou i psychickou kondici populace, 
a to pro všechny věkové kategorie včetně seniorů, u kterých představuje základní 
předpoklad pro aktivní a nezávislý život.
Zároveň je vědecky prokázáno, že pohybová aktivita ve spojení s kvalitní výživou 
může na přímých i nepřímých nákladech ušetřit až 1/3 nákladů na zdravotní péči 
České republiky!

CO NAVRHUJEME V KRÁTKODOBÉM HORIZONTU
Maximální státní podporu všech podnikatelských subjektů zasažených restriktivními 
opatřeními proti šíření koronaviru v České republice, a to na všech úrovních podnikání, 
tedy jak pro osoby samostatně výdělečně činné, tak i pro malé a střední společnosti, 
spolky s vedlejší hospodářskou činností, vzdělávací společnosti i dodavatele 
sportovního zařízení a služeb.
CO NYNÍ NEZBYTNĚ POTŘEBUJEME 
Při dodržení maximálních hygienických a bezpečnostních opatření co nejrychleji 
znovu otevřít naše provozovny a sportoviště a umožnit široké veřejnosti využívat 
našich služeb, a to postupně od individuálních osobních tréninků a outdoorových 
aktivit v přírodě, přes malé skupiny do 10 lidí, k větším skupinám do 30 lidí až k 
úplnému otevření našich provozů bez omezení.
CO ŽÁDÁME V DLOUHODOBÉM HORIZONTU

Zařazení pravidelné pohybové aktivity a zdravého životního stylu mezi hlavní 
politické i společenské a vzdělávací priority v ČR.
Jednoznačný statut veřejné prospěšnosti pro všechny aktivity provozování 
i poskytování tělovýchovných služeb, které vnímáme jako zdraví prospěšné 
pohybové a sportovní aktivity!
Systémové zařazení pravidelné fyzické aktivity nejen mezi preventivní, ale i léčebné 
metody péče o zdraví občanů České republiky, a to jak na úrovni efektivní spolupráce 
sportovních profesionálů s lékaři, tak i spolupráce se zdravotními pojišťovnami.
Zařazení našich služeb do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %.

Pro realizaci výše uvedených požadavků jsme připraveni k maximální spolupráci, 
veřejné diskuzi, poskytnutí nejen odborníků z praxe, ale i z vědeckých kruhů. Současně 
jsme připraveni k intenzivnímu zvyšování kvality našich služeb jak na úrovni lidských 
zdrojů, tak i materiální, abychom společně dosáhli hlavního cíle:

KVALITNÍHO A DLOUHODOBÉHO ŽIVOTA VE ZDRAVÍ 
A AKTIVITY I OSOBNÍ NEZÁVISLOSTI VŠECH VĚKOVÝCH 
SKUPIN OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 7. 4. 2020

Mgr. Jana Havrdová
Prezidentka České komory fitness z.s., 
členka představenstva Hospodářské komory ČR
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Příloha:

Deklarace podpory evropského fitness sektoru:

více informací včetně seznamu našich podporovatelů:

https://komorafitness.cz/deklarace-nejen-fitness-sektoru/

DEKLARACE PODPORY 
EVROPSKÉHO FITNESS SEKTORU 

EuropeActive
House of Sport, Avenue des Arts / Kunstlaan 43, B-1040 Brussels, Belgium

W: www.europeactive.eu

David Stalker 
Acting Executive Director

V Bruselu 26. března 2020

Andreas Paulsen 
Acting President

Evropský fitness sektor má jedinečné předpoklady a schopnosti podporovat naše občany a 
pomáhat jim chránit jejich fyzické, sociální a duševní zdraví i za bezprecedentních okolností 
kolem krize Covid-19

Naše fitness centra, trenéři a odborníci přizpůsobují své přístupy a prostředky a dokážou 
reagovat na potřeby všech občanů – mladých, starých, izolovaných, vystresovaných a 
vyčerpaných – aby mohli cvičit (doma) bezpečně, efektivně, a tak si udržovali své fyzické, 
sociální a duševní zdraví. Jsme inovativní sektor, plně využívající možností, které nabízí 
digitalizace, dokážeme tedy oslovit lidi v jejich domovech v době, kdy jsou naše kluby a zařízení 
uzavřena. Jak se krize prohlubuje, je nezbytné si uvědomit význam fitness sektoru a podporovat 
ho tak, aby mohl plně a zásadně přispívat k co nejrychlejšímu zotavení celé Evropy.

Vyzýváme proto evropské instituce, národní vlády a jejich agentury, aby zvážily a uznaly zásadní 
úlohu tohoto sektoru, abychom mohli plně podporovat občany Evropy v době, kdy je to velmi 
zapotřebí, a žádáme aby:

Poskytly fiskální a strukturální systémy a další podpůrné mechanismy k zajištění životně důležité 
infrastruktury našich zařízení, aby byly v průběhu krize a po krizi zajištěny zdroje pro činnost 
osobních trenérů a instruktorů, aby se umožnilo co nejrychlejší zotavení naší ekonomiky a 
návrat k našim evropským hodnotám.

Vzaly na vědomí, že evropský fitness sektor se svými 62 000 fitness centry a 750 000 osobních 
trenérů a instruktorů může hrát zásadní roli při působení na občany v oblastech jejich 
působnosti především prostřednictvím poskytování nápaditých řešení a služeb, které představují 
rozhodující podporu všem občanům, napomáhající ochraně jejich fyzického, sociálního a 

duševního zdraví.


