Vyjádření Výkonné rady ČSTS k profesionalizaci
v době pandemie
Vážení členové ČSTS,
rádi bychom se vyjádřili jako Výkonná rada ČSTS k „profesionalizaci“ tanečního sportu. Vzhledem
k tomu, že z členské základny přišlo několik dotazů, zdali naši Profesionálové dle SŘ §9 mohou
pokračovat v tréninku po vydání vládních nařízeních, museli jsme se v dnešní době zamyslet nad tím,
jak je definován „náš“ Profesionál z pohledu práva. VR ČSTS se po mnoha interních diskusích rozhodla
pro vytvoření pracovní skupiny, která se měla profesionalizací zabývat. Členové skupiny vytvořili
základní znění manuálu Profesionálního sportovce ČSTS, se kterým jsme oslovili Českou unii sportu a
zeptali se, jakým způsobem se na profesionálního sportovce dívají a poprosili paní Mgr. Petrusovou
k vyjádření.
Bohužel jsme museli odpovědět „našim“ Profesionálům, že jako sportovci Profesionálové dle SŘ nejsou
to samé jako profesionálové z pohledu státu. To nás ale navedlo k otázce, která se v našem svazu řeší
již dlouho a to, jak tyto dvě sekce u nás spojit dohromady. Byl to velmi silný impuls, jak s tím konečně
něco udělat.
Dle vyjádření právníka pana JUDr. Viduny a paní Mgr. Petrusové z ČUS se ukázalo, že již mnoho
sportovců v ČSTS splňovalo většinu kritérií být profesionálem, i přesto se dle SŘ stále účastnili
amatérských kategorií ČSTS dle SŘ. Někteří byli totiž OSVČ a často brali za své trénování i podporu od
klubu. ČUS nás upozornila na to, že profesionál z pohledu práva není v ČR ukotven, a že nezáleží na výši
platu. Z tohoto pohledu tedy statut profesionála splňovalo hned několik lidí. Vzhledem k tomu, že jako
svaz je naším cílem zastupovat všechny naše členy, bylo naším úkolem se zamyslet nad tím, zdali
v ostatních kategoriích nefungujeme s těmi nejlepšími páry na bázi profesionálního přístupu a
tréninku. Vzhledem k tomu, že se VR ČSTS snaží nebýt diskriminační a dávat všem stejné podmínky,
pokusila se tyto pravidla a manuál popsat pro všechny věkové kategorie. Z našeho pohledu bylo jasné,
že tyto podmínky profesionalizace jsou možné jen opravdu u těch nejlepších a stejně tak jako se nedá
říct, že všichni tanečníci v kategorii Dospělí třídy M splňují profesionální přístup sportovce, stejně tak
nelze říct, že v kategorii Dospělí třídy A již takový pár nenajdeme. Zvlášť v době, kdy díky zrušení téměř
většiny soutěží v roce 2020 nebylo možné získávat body a získávat nové třídy. Manuál měl být obecným
pomocníkem pro návod jak páry, které již fungují na bázi profesionálů opravdu zprofesionalizovat. Tím
jsme chtěli náš svaz v tomto odvětví, které již dlouhá léta nebylo řešeno, posunout vpřed. Vůbec nás
nenapadlo, že toto může být bráno negativně, ba dokonce účelově. VR ČSTS se rozhodla doplnit
manuál tak, aby nebyl desinterpretován.

Profi soutěže alias semi-profi soutěže
Vzhledem k tomu, že VR ČSTS začala vše řešit v době pandemie, bylo nutné vše dotáhnout z našeho
pohledu do konce. Pokud bychom vydali manuál a páry, které by uznaly, že jsou profesionály a mají
podmínky v klubu stát se profesionálními tanečníky, by se staly těmito profesionály z pohledu práva,
nebyl by tento krok legitimní, pokud by neexistoval soutěžní systém. Současně s tím VR ČSTS podala
žádost na NSA, aby zjistila možnosti schválení pohárových soutěží, které by určovaly smysl celé
profesionalizace. K čemu by totiž páry byly profesionálními páry, kdyby neexistoval soutěžní systém.
Tento systém bude v budoucnu dále rozvíjen a VR ČSTS se bude snažit celý systém uchopit tak, aby
byla vytvořena speciální kategorie a mezistupeň mezi Amatéry a Profesionály. Prezident představil
situaci sportovnímu řediteli WDSF, kterého náš systém velmi zaujal. Tyto páry budou brány jako Profi

z pohledu státu a budou si moci vybrat, zda budou dále soutěžit mezi amatéry nebo profesionály
v soutěžním systému ČSTS. Stejně tak jako je situace kolem pandemie Covid-19 velká neznámá, je pro
všechny situace kolem Profesionálů a Semi-profesionálů velkou výzvou, která si v budoucnu zaslouží
další rozvoj a analýzu. Nabízí se systém Teacher-Student, Pro-Am, systematická podpora reprezentace
v rámci sportovních center nejen mládeže ale i center reprezentace dospělých, či smluvní zajištění
přestupového řádu, které je již dnes součástí Přestupového řádu ČSTS, a další projekty. Celý tento
koncept hodláme dále rozvíjet a rozhodně se distancujeme od toho, že bychom ho dělali jen kvůli
pandemii.
Co bereme jako velmi nešťastné, je celé načasování těchto soutěží. Bohužel procesně vše trvalo příliš
dlouho a vzhledem k tomu, že VR ČSTS čekala na schválení soutěží a na vyjádření ČUS k manuálu, byly
soutěže schválené až cca 3 týdny před první ze série soutěží Českomoravského poháru. Bohužel
s termíny se nedalo hýbat, jelikož žádost byla podána a schválena na přesné datumy.
Tímto se omlouváme členské základně, pokud nemohla zareagovat tak rychle. Vzhledem k tomu, že
jsou soutěže pohárové, nedochází k žádným bodovým nerovnostem. Páry se mohou kdykoliv připojit
a ČSTS bude na jednání VR již řešit návrh na podání další série Českomoravského poháru otevřenou
cestou pro ostatní pořadatele.

