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Vyjádření Viceprezidenta pro Sport Michala Drhy ve věci
„Kompenzace soutěžní nečinnosti formou navýšení bodů“
Vážení členové, tanečníci, funkcionáři, porotci a trenéři.
Vzhledem k bouřlivým diskusím na sociálních sítích se pokusím vysvětlit důvod vytvoření tohoto bodu,
jelikož spadá pod moji oblast.

Proč se to vůbec začalo řešit?
Především je nutno říct, že tento návrh přišel na VR z členské základny od pana Pavla Kodytka (můžete
si ho přečíst zde). Tento návrh byl podstatně progresivnější ve fázi přidávání bodů, nicméně měl dle
Soutěžní komise jednu slabinu. Návrh chtěl přidávat 100 bodů a 2 finále, ale nikdy se nezíská nová
třída. Bodové ohodnocení se zastaví na 199 bodech. Problém je, že pokud někdo má například 190
bodů, tak vzhledem k tomu, že nemůže získat vyšší třídu, tak dostane pouze bodů 9, kdežto někdo, kdo
nemá žádné body dostane bodů 100. Tím by vznikla dle nás určitá diskriminace těch, kteří jsou již těsně
před získáním vyšší třídy. Proto jsme začali řešit, zda vůbec něco dělat a pokud ano, tak jak?

Soutěžní komise
Pro tyto účely jsem svolal Soutěžní komisi a zde převládly 2 hlavní směry na kompenzaci bodů. První
měl kompenzovat nesoutěžní činnost formou přidání bodů a finálí. Bylo však na diskusi kolik bodů a
finálí přidávat a jak systém upravit, aby se ke všem členům choval stejně a nebyl diskriminační. Druhý
směr představoval kompenzaci uvolněním soutěžení i ve vyšších výkonnostních třídách. Pár s třídou D
by například mohl tančit i C nebo i B. Na základě těsného hlasování jak v Soutěžní komisi tak i ve
Výkonné radě byla zvolena možnost kompenzace formou přidání bodů a finálí. Vše se tedy vrátilo
Soutěžní komisi a ta dál rozhodovala jak pokračovat.
Samotný návrh na kompenzace formou přidání bodů a finálí
Zde jsme narazili na hlavní problém a to jak systém vytvořit, aby nebyl diskriminační a dával všem
stejně. Na druhé straně jsme nechtěli dávat vyšší třídy zadarmo, jelikož si myslíme, že je potřeba, aby
pár získal potřebné zkušenosti. Myšlenka, která po dlouhých diskusích vznikla, spočívá v tom, že párům
klidně zvedneme třídu, ale budeme kompenzovat formou přidání relativního a absolutního počtu
bodů. Tím zajistíme, že vyšší třídu dostanou především ti, co jsou těsně před branami vyšší třídy a už
byli 5x ve finále (z pohledu kvality tedy už splnili vše co je potřeba). Jinými slovy ti, co již jen čekají na
vyšší třídu a mají vše splněno, ji dostanou a ostatní se pouze přiblíží dle již dosažených bodů k vyšší
třídě tak, aby si ji mohli rychleji vytančit. Díky tomu docílíme toho, že páry které mají před vyšší třídou,
budou moci již pracovat na nových sestavách a při otevření soutěžní činnosti můžou vyjet připraveni
na soutěže ve vyšších třídách.
Systém kompenzace navázaný na zaplacený ZČP
Toto jsem pochopil jako hlavní dezinformace v tomto návrhu. Začal převažovat dojem, že jsme celý
systém vytvořili jen proto, abychom získali více peněz do svazu nebo dokonce abychom navýšili uměle
členskou základnu kvůli dotacím. Je potřeba říct, že toto je absurdní. Co se týká dotace tak ta byla
podána 20.1.2021, což je pět dní před VR, kde se tento návrh odsouhlasil a nemůže v žádném případě
pomoct k získání vyšších příspěvků a já osobně jsem o tom slyšel až z facebooku a musel jsem si vyžádat
vyjádření od Prezidenta Ing. Martina Dvořáka, aby mi věc osvětlil. I on sám podotkl, že ho to vůbec
nenapadlo. To proč jsme toto navázali na ZČP se rozhodlo na konci diskuse o tomto bodu na VR, kde
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jsme řešili jak technicky zajistit s webmasterem přidání bodů. Nejjednodušší systém je stanovit
konkrétní datum, vzít páry, které jsou aktivními členy svazu a těm dát body. Nyní se diskutuje na VR,
že se to dá komukoliv a kdykoliv v průběhu roku, ve chvíli, kdy zaplatí ZČP. V tuto chvíli nemám
probranou tuto variantu s webmasterem, ale předpokládám, že technické řešení této kontroly bude
podstatně náročnější a může to paralyzovat časové možnosti webmastera. Jelikož jsem i předsedou
Komise pro Informační systém toto téma mě musí z této funkce zajímat. Proto pokud by to tak mělo
být, tak radši navrhnu za svůj úsek, aby to bylo připočteno všem, kteří měli ZČP v roce 2020. To je však
trochu v rozporu s tím, že bychom měli dávat body našim členům, protože v tomto případě lidé, kteří
nejsou členy (nemají zaplaceno) dostanou body taky. Technicky je to určitě jednodušší řešení než
kontrolovat každý měsíc nové ZČP. Na konci mě ještě napadá, že ZČP se mimo jiné přerozděluje dál na
divize a kolektivní členy a tudíž svazu tyto peníze nenáleží a nemůže s nimi operovat. Dle legislativy jde
50% zpět do divize a 50% kolektivním členům.

Slovo na závěr:
Tento návrh byl řešen na základě námětu z členské základny a chtěli jsme alespoň něco málo udělat
pro páry, které neměly možnost kvůli pandemii tančit. Chtěli jsme uvolnit třídy pro nové páry a alespoň
drobně je motivovat při nastartování soutěžní činnosti. Očividně to bylo pochopeno jinak. Za to se
omlouvám, vše jsme komunikovali s Komisí sportovců a chtěli jsme udělat něco, co párům pomůže a
trochu jim zkrátí cestu do vyšší třídy. Obecně doufám, že brzy soutěžní systém opět začne šlapat a my
se vrátíme do normálních kolejí a nebudeme muset řešit kompenzace a podobné věci.

Přeji Vám hezký zbytek víkendu
S pozdravem
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