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V Praze, dne 30. března 2020 

 

 

Otevřený dopis soukromých provozovatelů veřejných bazénů, wellness center, saunových provozů, 
sportovních center, fitness a jiných sportovních aktivit a partnery společnosti MultiSport Benefit,s.r.o. a také 
skupinu wellness hotelů. 

 

Vážený pane premiére, vážené ministryně a vážení ministři vlády, 

 

oslovujeme Vás za sdružení provozovatelů veřejných bazénů, wellness center, saunových provozů, sportovních 
center, fitness a jiných sportovních aktivit a partnery společnosti MultiSport Benefit,s.r.o. a také skupinu wellness 
hotelů. Celkově toto seskupení zastřešuje desetitisíce zaměstnanců. 

Naší snahou je to, jak alespoň částečně zachovat zaměstnanost v následujících měsících, a to především v měsíci 
dubnu a květnu a zároveň udržet možnosti znovu otevřít naše provozovny po skončení pandemie. Vládou 
navrhovaná podpora zaměstnanců v programu Antivirus (náhrada 100% mzdy zaměstnanci a z toho státní 
podpora 80 % jako příspěvek pro zaměstnavatele) je sice skvělá, ale neřeší hlavní problém. Většina firem se totiž 
už po měsíci březnu vyčerpala z peněz díky doplacení mezd a ostatních dobíhajících plateb z předešlých období. 
Tedy většina firem už jen stěží dá dohromady prostředky na výplaty za březen, byť s částečnou státní podporou. 
A vůbec není reálné, aby firmy platily 20 až 30 % nákladů na mzdy, když už k 10. květnu to bude 60 dní, co nemají 
žádné příjmy. Už dnes se děje, že firmy musí k 31. březnu ukončovat pracovní poměry dohodou nebo vyhlásit 
úpadek společnosti. Kde má firma vzít například 160.000 Kč na 20 % mzdových nákladů dvaceti zaměstnanců, 
když má 0 % příjmů a veškeré prostředky již vyčerpala během března a začátkem dubna? 

Navíc je problém, že lidé, co jsou doma a nepracují, mají 100% mzdy a lidé co udržují chod firmy mají stejný plat. 
Proto navrhujeme u lidí na překážkách z důvodů uzavřených provozoven snížit mzdu na 70%. 

Naším návrhem je od 1. dubna zachovat zaměstnancům 70 až 80 % mzdy, kterou by z celé části hradil stát 
včetně odvodů. Náklady společností od 1. dubna musí být na mzdy nulové.  Pro stát by toto řešení mohlo být 
levnější a firmy mohou zachovat zaměstnance. V opačném případě v oboru asi zaměstnanci žádní nezůstanou.  

Toto rozhodnutí je potřeba udělat velice rychle. Je důležité již před začátkem dubna vědět, zda jsou firmy schopny 
zaměstnance udržet alespoň na daný měsíc. Předpokladem je, že provozovny v oboru wellness a fitness budou 
minimálně v měsících dubnu a pravděpodobně i květnu zavřené.  

Myslíme, že v úplně podobné situaci je většina hotelů a firem v cestovním ruchu, a že je to jediná cesta, jak 
zaměstnanost udržet. Krom mezd mají firmy i jiné režijní náklady. 

 

 

 



Předem velice děkujeme za projednání našeho návrhu. 

S pozdravem  

Za soukromé provozovatelé veřejných bazénů, wellness center, saunových provozů a sportovních center, fitness, 
a jiných sportovních aktivit. 

 

 

 

 

___________________ 

Vlastislav Novotný  

jednatel  

Infinit s.r.o. 

 

 

Na vědomí:  

Hospodářská komora ČR 

Asociace malých a středních podniků 

Svaz obchodu a cestovního ruchu 

Asociace hotelů a restaurací České republiky 

Národní sportovní agentura 


