Komise sportovců
Volební období 2021/2024

30. 9. 2021

Zápis z jednání Komise sportovců̊
ze dne 30. 9. 2021 – SKYPE

Přítomni:

Roman Pecha (RP), Jan Metlický (JM), Martina Deylová (MD), Jiří Kejzar (JK)

Omluveni:

Vít Domorád (VD)

Náplň schůze:
1. Podněty pro KoS
Podnět č. 1:
Na základě sponzorského daru je nutné vést podrobné účetnictví, zejména schraňovat
výdaje. Je opravdu velký problém dostat od organizátorů potvrzení, že bylo zaplaceno
startovné a vstupné. Není vhodné se pořád dokola dotazovat.

Vyjádření KoS: KoS shledává podobné situace za velmi nepříjemné. Nicméně vydávání
daňových dokladů za startovné nespadá pod správu ČSTS. KoS osloví VR s žádostí o výzvu
k vydávání daňových dokladů na žádost tanečníků všem organizátorům. Pokud organizátor
i přes výzvy tanečníků odmítá daňový doklad vydat, tanečníci se mohou obrátit
na příslušné orgány státní správy České republiky.

Hlasování č. 1:
Hlasování: 4 pro
Podnět č. 2:
Dobrý den, mám zde pár podnětů pro komisi sportovců, které mě napadají za poslední
dobu.
1) povinné roztancování na ligách, superligách a MČR pro kategorii dospělých minimálně.
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2) nominační soutěž před MČR (pokud by se měl opakovat formát letošních mistrovstvích)
nominační soutěž v pátek před MČR pouze pro páry, které nejsou nominované. (Viz polský
systém)
3) zákaz porotování 2 a více lidí z jednoho klubu, nebo ze stejného páru
(Dvořák+Šilhánová+Dvořáková, Kolmanová+Přádka, Kučera+Kuchař+Karásek…)
4) zákaz startu na českých tanečních ligách a superligách pro zahraniční páry

Vyjádření KoS:
1) Častokrát pro roztancování čas je, ale páry bohužel nejsou o této skutečnosti
informovány. KoS proto navrhne VR, aby vyzvala organizátory k uvedení časového
prostoru pro roztancování do předběžného harmonogramu soutěže. Předběžný
harmonogram soutěže by mohl být zveřejňován den před konáním soutěže v propozicích.
KoS ovšem chápe složitou pozici organizátorů, a proto se nesnaží tento podnět zavést jako
stálé pravidlo. Organizátor může například využít čas pro oběd poroty a označit ho
do harmonogramu za prostor pro roztančení.
2) KoS věří, že situace týkající se formátu letošních MČR se již nebude opakovat. Pro běžný
formát MČR není nutné uspořádávat nominační soutěž, jelikož k nominaci na MČR slouží
nominační ranklist. Zavedení nominační soutěže by bylo dle KoS finančně náročné,
a mohlo by řadu organizátorů odradit od přihlášky do výběrového řízení.
3) viz podnět č. 4, pod zápisu č. 5 etický kodex
4) KoS navrhuje uzavřít TL a STL pro zahraniční páry

Hlasování č. 2:
Hlasování: 2 pro (JK, RP) 2 proti (JM, MD)
KoS navrhuje ponechat bez změn STL a TL jak tomu bylo doposud.

Hlasování č. 3:
Hlasování: 2 pro (MD, JM) 2 proti (JK, RP)
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KoS navrhuje ponechat možnost účastí zahraničních párů na TL a STL. Následně
při přepočtu bodů navrhuje KoS vynechat zahraniční páry a českým párům body přidělovat
na základě pořadí utvořeného bez zahraničních párů.

Hlasování č. 4:
Hlasování: 4 pro

Podnět č. 3:
Bylo by možné v kalendářích soutěží v seniorskou kategorii rozdělit podle věku, tak jak to
mají děti a junioři.

Vyjádření KoS: KoS předá návrh na rozšíření filtru hledání v kalendáři tuzemských soutěží
o jednotlivé seniorské věkové kategorie VR.

Podnět č. 4:
Vážená komise sportovců, již delší dobu pozoruji opakující se podněty týkající se vztahů
v porotě. Legislativa ČSTS řeší pouze rodinné vztahy a osoby blízké. Bývalé taneční páry,
které spolu provozují business, podnikání či jen jednoduše učí stejné páry (vyberte si co
chcete) spolu stojí v jednom panelu poroty a prosazují v rámci hodnocení stejné zájmy.
Jedná se zejména o dvojice (Dvořák Šilhánová, Přádka a Kolmanová, Houška a Třeštíková
a mnoho dalších) - Pokud se takto za jeden pár postaví 2 porotci, získá 10 křížů.
Tento významný rozdíl v řadě případů ovlivňuje celkový výsledek, častokrát nezasloužený
postup do dalšího kola. Nebylo by na čase tuto problematiku jednou pro vždy vyřešit
a protlačit návrh přes VR a očistit tak o další kousek pošpiněné prostředí tanečního sportu?

Vyjádření KoS: KoS se tímto podnětem dlouhodobě zabývá. Vzhledem k četnosti
obdržených podnětů v posledním období KoS považuje za velmi důležité vyřešit tento
problém. Tato problematika je ovšem velmi složitá hned z několika důvodů: některé
taneční páry sice společně v minulosti tančily a měly společnou profesionální kariéru,
ale dnes již nemají společné zájmy, svěřenecké páry ani se nepohybují ve stejném
kolektivu lidí. Tito lidé by tedy byli návrhem znevýhodněni. Na druhou stranu ale nelze

Komise sportovců
Volební období 2021/2024

30. 9. 2021

jednoznačně určit, kdo se v podobné situaci nachází. KoS se zatím nepodařilo najít
vhodnou formulaci pro taneční partnerský vztah (parter, partnerka) zároveň vykonávající
společnou trenérskou činnost v rámci jednoho tanečního klubu nebo skupiny tanečních
párů.
Z tohoto důvodu KoS navrhuje VR, aby byly omezeny veškeré taneční partnerské vztahy
v rámci jednoho panelu poroty. Všichni přítomní členové KoS se shodují na nutnosti
zavedení nového pravidla týkajícího se těchto vztahů. Členům KoS připadá pozitivní vyřešit
alespoň část vztahů v panelu poroty, která je ve „střetu zájmu“. KoS si je vědoma
i ostatních střetů zájmu, které v porotách vznikají. Nicméně tyto je velmi složité
identifikovat a pojmenovat.

KoS by považovala za ideální řešení, pokud by se sami porotci vzdávali účasti ve stejných
panelech na základě výše zmíněných vztahů, kdy jejich vzájemná interakce není v souladu
s etických kodexem.

Hlasování č. 5:
Hlasování: 4 pro

2. Činnost KoS
RP vypracoval zprávu o činnosti KoS pro Výroční konferenci. Zpráva byla představena celé
KoS. MD provedla úpravu a korekci textu. Výsledný dokument je zaslán na sekretariát,
aby byl zařazen do programu konference.

Hlasování č. 6:
Hlasování: 4 pro

3. Návrh KoS za období 2017/2020
RP byl vyzván VpP informovat KoS o situaci ohledně návrhu na rotaci porotců,
který vytvořila Tereza Bezpalcová během minulého volebního období KoS. Návrh se týká
nového systému rotace porotců na soutěžích. KoS shledává tuto podobu návrhu za příliš
komplikovanou a náročnou na provedení, proto bude případné zjednodušení konzultovat
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s VpP. Pokud by mělo dojít ke změně současné legislativy, muselo by se jednat o dostatečně
efektivní řešení. V tomto případě se o dostatečně efektivní řešení nejedná.
Hlasování č. 7:
Hlasování: 4 pro

4. Odchylky v hodnocení
RP informoval KoS o diskuzi s VpP ohledně odchylek v hodnocení jednotlivých porotců.
Na základě informací od VpP proběhla diskuze členů KoS, kteří jednohlasně vyjádřili
podporu tomuto návrhu. Členové KoS připraví pro příklad několik hodnocení porotců, které
vykazují nezvyklé odchylky, dále budou konzultovat formu následného rozboru.
KoS shledává téma rozborů a vysvětlení hodnocení porotců s významnou odchylkou
za velmi důležité. KoS v zavedení podobných rozborů shledává možnost zvýšení
důvěryhodnosti hodnocení porotců. Zmíněné rozbory by se měly týkat pouze významných
odchylek, nikoli mírných rozdílů.
Proběhla diskuze ohledně využití procentuální shody celkového výsledku soutěže
s hodnocením jednotlivých porotců. Zde KoS shledala i nevýhody, které bude nadále
konzultovat.

Hlasování č. 8:
Hlasování: 4 pro

5. Etický kodex – střet zájmu
Touto problematikou se zabývá reakce na podnět č. 4.
Vzhledem k chystanému novému etickému kodexu pro Výroční konferenci 2021, chce KoS
upozornit na skutečnost, že etický kodex není vymahatelný. Z tohoto důvodu je KoS
názoru, že by výše zmíněné opatření na střet zájmu týkající se partnerských vztahů mělo
být zakotveno v legislativě tak, aby mohlo být uplatňováno na všech soutěžích bez ohledu
na to, zdali se porotci účasti v jednom panelu vzdají.

Hlasování č. :
Hlasování: 4 pro
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6. MČR Děti
Úkol nadále trvá, členové zpracovávají konkrétní návrhy.

7. Ostatní
7.1. Termín dalšího jednání – 7.10. 2021 21:00 Skype
7.2. Termín další VR: 4. 10. 2021

Zapsala: Mgr. Ing. Martina Deylová

Schválil: Bc. Roman Pecha

