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Linda Mišková <linda.miska@gmail.com>

Re: navrh upravy financovani XC 
Počet zpráv: 3

Hana Dlasková <hanamat@seznam.cz> 16. února 2022 13:33
Komu: Petr Kožíšek <petr.kozisek@gmail.com>
Kopie: sk@svazpg.cz, predsednictvo@svazpg.cz

Ahoj Petre, 
dekujeme ti za podnet, zamyslime se nad tim. Mail preposilam predsednictvu, ktere o financich rozhoduje. 
S pozdravem za SK Hanka 

--  
škola paraglidingu 
+420773112345 

---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Petr Kožíšek <petr.kozisek@gmail.com> 
Komu: sk@svazpg.cz 
Datum: 15. 2. 2022 19:37:52 
Předmět: navrh upravy financovani XC

Vážená sportovní komise, 

Rád bych tímto dal podnět k diskuzi o úpravě financování přípravy reprezentace XC, nicméně myšlenku
dávám volně k dispozici i pro ostatní disciplíny. 

Stručně řečeno, navrhuji snížení "paušálů" pro závody, a rozdělení zbylých prostředků dle
výkonů.

Pokud by VH neupřednostnila jiné kandidáty, chtěl jsem jako člen SK definovat hlavní cíl reprezentace
XC i ACC, a to konkrétně co nejlepší pozici České republiky v žebříčku národů wprs. Nastavení
systému odměn, a všeho ostatního, by mělo tento cíl plně podporovat. Přednastavené parametry jsou
nastaveny s tím, co považuji za cestu k posunu, štědře odměňovat nejlepší piloty, ale dávat příspěvky i
části pilotů co nelétají ještě tak dobře. Prostředky pilot může utratit dle svého uvážení, ale i tak
pochybuji, že to někomu pokryje všechny náklady s létáním spojené.

Výhody: 
+ dotace se vždy vyčerpá přesně na 100% 
+ úspěšný pilot dostane vyšší finanční podporu dle objektivních, předem definovaných měřítek 
+ tato odměna není za zásluhy z minulosti, ale za zásluhy v současnosti 
+ může fungovat jako motivace k mimořádným výkonům
+ na odměnu může teoreticky dosáhnout i pilot mimo top20 z předchozího roku, a není důvod ho za
úspěch neodměnit na úkor někoho, kdo létal objektivně hůře 

Nevýhody 
- pilot nebude do posledního závodu vědět, kolik dostane (zajímá to někoho?)
- část peněz až na konci sezóny zhorší cashflow pro piloty (zajímá to někoho?) 
- u někoho může působit jako nadměrný stres na výkon v závodě 
- pokud budou „reprezentanti“ hodně závodit, na konci sezóny nemusí v závislosti na nastavení nic zbýt 
- získat data není BFU friendly (30 minut času Jakuba Vrány, lze automatizovat)

V tabulce se lze podívat na výsledky a vliv nastavených parametrů za poslední 4 sezóny (vyjma pre-
pwc v JAR, data z MS byla zadána již ručně).

Diskuse 
Bod k diskuzi vidím v samotné výši této výkonnostní složky. Umím si představit krajní situaci, kdy
reprezentant má garantované pouze startovné a zbytek dostane až za výkon. Nebo druhou krajní
situaci 5-10% rozpočtu, který v mnoha ročnících potom ale vůbec nezbyde. 

Lze i ocenit stabilitu výsledků zvýšením počtu závodů (v tabulce max 3), nebo naopak ocenit jediný
mimořádný nejlepší výsledek. Vliv na výsledné dělení je překvapivě malý. 
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Další bod k diskuzi vidím v přístupu, zda podpořit více nejlepší piloty, nebo raději rozprostřít odměny
mezi více pilotů, čímž ovšem částka na jednoho logicky klesne. Finanční rozdíly ovlivňuje minimální
počet bodů (tyto se defacto odečítají a tím zvyšují rozdíly, a zároveň eliminují piloty, kteří tento počet
bodů nezískají).

Jelikož ještě nejsou distribuované smlouvy, není tabulka s alokací podpory, a není dotace, nic nebrání
případnému zavedení již od této sezóny :-) 

Jako navrhovatel cítím povinnost se pro tento rok se takovéto podpory předem vzdát.

Podnět lze zveřejnit v zápise v plném znění i s přílohou. Jsem ochoten se do diskuze zapojit "live" a
objasnit případné nejasnosti. 

S pozdravem

Petr Kožíšek

Hana Dlasková <hanamat@seznam.cz> 16. února 2022 14:22
Komu: Predsednictvo SvazPG <predsednictvo@svazpg.cz>

...tak tady ještě příloha. H. 

-------- Přeposlaná zpráva --------
Předmět:navrh upravy financovani XC

Přeposláno - Datum:Tue, 15 Feb 2022 19:37:33 +0100 (CET)
Přeposláno - Komu:jan.jares@seznam.cz, jirahanc@gmail.com, polach.pp+skpg@gmail.com,

hanamat@seznam.cz, vlastimil.kricnar@gmail.com
Datum:Tue, 15 Feb 2022 19:36:40 +0100

Od:Petr Kožíšek <petr.kozisek@gmail.com>
Komu:sk@svazpg.cz

[Citovaný text byl skryt]
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becvar.junior@seznam.cz <becvar.junior@seznam.cz> 20. dubna 2022 22:59
Komu: predsednictvo@svazpg.cz

---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hana Dlasková <hanamat@seznam.cz> 
Komu: Petr Kožíšek <petr.kozisek@gmail.com> 
Datum: 16. 2. 2022 13:33:54 
Předmět: Re: navrh upravy financovani XC

Ahoj Petre, 
dekujeme ti za podnet, zamyslime se nad tim. Mail preposilam predsednictvu, ktere o financich
rozhoduje. 
S pozdravem za SK Hanka 

--  
škola paraglidingu 
+420773112345 

---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Petr Kožíšek <petr.kozisek@gmail.com> 
Komu: sk@svazpg.cz 
Datum: 15. 2. 2022 19:37:52 
Předmět: navrh upravy financovani XC
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Vážená sportovní komise,
[Citovaný text byl skryt]


