Zápis z členské schůze Nosework CZ, z.s.
Konané dne 25.9.2021 v Miletíně

Program členské schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prezence a přivítání
Schválení programu členské schůze a volba členů návrhové komise a zapisovatele
Zpráva o činnosti spolku za rok 2020
Zpráva o hospodaření spolku za rok 2020
Termíny akcí pro následující období
Novinky, změny a doplňky v normativech spolku
Přehled usnesení
Diskuze
Slavnostní vyhlášení

----------------------------------------------------------------

1. Prezence a přivítání
Předsedkyně spolku přivítala přítomné a dle prezenční listiny bylo konstatováno, že je přítomno 35
hlasujících členů (viz prezenční listina).

2. Schválení programu členské schůze a volba členů návrhové komise a zapisovatele
Schválení návrhové komise ve složení: Anna Malířová, Michal Kotek, Jitka Erbenová
Hlasování
- Pro: 32, proti: 0, zdrželi se: 3
Schválení programu členské schůze
Hlasování
- Pro: 35, proti: 0, zdrželi se: 0

3. Zpráva o činnosti spolku za rok 2020
K datu odeslání přihlášek na členskou schůzi evidoval spolek 270 členů, v roce 2019 to bylo 261 členů.
Rok 2020 byl velmi poznamenán epidemickou situací s covidem.
I přesto nastoupilo v roce 2020 na zkoušky 806 týmů. Úspěšně složených bylo 425 zkoušek (53 %),
nesplněných bylo 381 zkoušek (47 %). V roce 2019 to bylo pro srovnání 1003 týmů. Úspěšně složeno
bylo 516 zkoušek (51 %), nesplněných zůstalo 487 zkoušek (49 %).
Titul Master of NW Z získalo k datu 30.11.2020 celkem 41 týmů, v roce 2019 to bylo 55 týmů.
Titul Master of NW 1 získalo k datu 30.11.2020 celkem 16 týmů, v roce 2019 to bylo 13 týmů.
Titul Master of NW 2 získal k datu 30.11.2020 1 tým.
Titul Master of discrimination získal k datu 30.11.2020 také 1 tým.
Zetkových zkoušek se účastnilo 416 týmů, z toho nastoupilo na zkoušku:
-

nature: 115 týmů (71 týmů zkoušku složilo a 44 týmů nesložilo)

-

urban: 126 týmů (94 týmů zkoušku složilo a 32 týmů nesložilo)

-

water: 86 týmů (72 týmů zkoušku složilo a 14 týmů nesložilo)

-

discrimination: 89 týmů (40 týmů zkoušku složilo a 49 týmů nesložilo)

Zkoušek 1. stupně se účastnilo 254 týmů, z toho nastoupilo na zkoušku:
-

nature: 80 týmů (39 týmů zkoušku složilo a 41 týmů nesložilo)

-

urban: 68 týmů (38 týmů zkoušku složilo a 30 týmů nesložilo)

-

water: 52 týmů (22 týmů zkoušku složilo a 30 týmů nesložilo)

-

discrimination: 54 týmů (18 týmů zkoušku složilo a 36 týmů nesložilo)

Zkoušek 2. stupně se účastnilo 110 týmů, z toho nastoupilo na zkoušku:
-

nature: 24 týmů (12 týmů zkoušku složilo a 12 týmů nesložilo)

-

urban: 30 týmů (11 týmů zkoušku složilo a 19 týmů nesložilo)

-

water: 16 týmů (3 tým zkoušku složily a 13 týmů nesložilo)

-

discrimination: 40 týmů (4 týmy zkoušku složily a 36 týmů nesložilo)

O složení zkoušek 3. stupně se pokusilo26 týmů, z toho na zkoušku nature nastoupilo 6 týmů, na
zkoušku urban nastoupilo 10 týmů a na zkoušku discrimination také 10 týmů. Ze všech zkoušek 3.
stupně se podařilo složit pouze jednu D3.
V roce 2020 se výbor sešel celkem 14x (osobně nebo on-line).
Mimo provozních a organizačních záležitostí výbor projednával a schvaloval i došlé žádosti.
V roce 2020 obdržel výbor jednu žádost o rozhodčího Nosework CZ z.s. Po přezkoumání zaslané žádosti
s požadavky uvedenými v Řádu jmenování rozhodčích, instruktorů a vedoucích bylo rozhodnuto, že
žadatelka zatím nesplnila podmínky pro podání žádosti.
V roce 2020 splnili podmínky pro získání certifikátu instruktora uvedené v Řádu jmenování rozhodčích,
instruktorů a vedoucích akce čtyři žadatelé: Petra Šubrtová, Anna Malířová, Jana Štěpánková a Kateřina
Kurková. Předání certifikátu proběhlo v rámci slavnostní vyhlášení na konci členské schůze.
V roce 2020 obdržel výbor sedm žádostí o vedoucího akce Nosework CZ z.s. Po přezkoumání zaslaných
žádostí s požadavky uvedenými v Řádu jmenování rozhodčích, instruktorů a vedoucích akce bylo
rozhodnuto, že pět žadatelů splnilo podmínky pro podání žádosti a získání statutu vedoucího akce. U
dvou žadatelů se žádosti projednávaly a schvalovaly až v roce 2021.
V roce 2020 byl na vlastní žádost pozastaven jeden certifikát instruktora a byl odebrán jeden status
vedoucího akce pro opakované neplnění povinností.
K datu konání členské schůze eviduje klub 48 vedoucích akce.
Akce pořádané klubem
Setkání rozhodčích se konalo 17.1. a 4.9.2020
V roce 2020 se i přes covidovou epidemii podařilo uspořádat 2 setkání rozhodčích. První proběhlo
17.1.2020 a jeho součástí bylo posuzování zkoušek urban (UZ, U1, U2, U3) a zkoušek discrimination (D1,
D2, D3).
Další proběhlo 4.9.2020 a jeho součástí bylo posuzování zkoušek ve směru nature (NZ, N1, N2, N3) a
water (WZ, W1, W2, W3), a bylo zaměřené zvláště na přípravu a posuzování vyšších zkoušek v těchto
směrech. Ze setkání rozhodčích vyplynuly některé poznatky, které byly zahrnuty i do Zkušebního řádu
(např. vzdálenost vzorků u směru water, přidání lékovek do rukou).
Účelem setkání rozhodčích je sjednocení posuzování zkoušek a výměna zkušeností mezi rozhodčími.
Instruktorský kurz
Podařilo se částečně uspořádat instruktorský kurz, který bude dokončen letos. V rámci instruktorského
kurzu se školí 16 účastníků.

MČR 2020
Bohužel se nepodařilo uspořádat MČR, které muselo být zrušeno. Naštěstí nám zůstali věrni sponzoři a
naopak klub neměl téměř žádné náklady (neobjednávaly se poháry, netiskly se diplomy apod.).
Akce podpořené klubem
V roce 2020 začal platit dodatek soutěžního řádu o poskytování propagačních předmětů na
noseworkové závody.
Na základě žádosti o propagační předměty klub poprvé poskytl dárky pro vítěze pro závod „EAST
BOHEMIAN OPEN“.
Výzva k pořadatelům závodů, aby posílali propozice svých závodů a žádali o propagační materiály, aby
se mohl klub prezentovat a propagovat nosework, což je dáno i ve stanovách.

4. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2020
Spolek hospodaří prostřednictvím bankovního účtu
Příjmy:
Celkem:
Z toho:
Odvody za zkoušky:
Členské příspěvky:
Instruktorský kurz:
Výdaje:
Celkem:
Z toho:
Mzdy:
Režie:
Občerstvení:

244 550,72 050,76 500,96 000,-

180 057,29
58 008,94 550,29
27 499,-

Přitom na přípravu MČR bylo celkem vynaloženo:
Na zajištění instruktorského kurzu bylo zatím vynaloženo:

1 485,19 814,-

Na základě rozhodnutí výboru se v letošním roce zatím nenakupovali žádné propagační předměty,
s ohledem na výpadky příjmů za zrušené zkoušky kvůli covidu.
Plánované výdaje na rok 2021: Náklady spojené s konáním členské schůze, náklady na instruktorský
kurz, náklady na setkání rozhodčích, náklady na MČR 2021, náklady na mzdy za vedení účetnictví a
správu databáze NW-info, náklady na nákup ocenění (kokardy, talíře), náklady na výkonnostní knížky,
náklady na zajištění vybavení rozhodčích.

5. Termíny akcí pro následující období
Členská schůze:

29.1.2022

Setkání rozhodčích: 28.1.2022
Setkání instruktorů: 29.1.2022
MČR:

24. - 25.9.2022

Výzva ke členům, aby zvážili organizaci MČR v roce 2022. Výbor klubu a rozhodčí by organizátorům byli
samozřejmě k dispozici. Pokud by se našel někdo, kdo by chtěl MČR pořádat, ať napíše na
nosework@seznam.cz.

Základní informace pro zájemce o pořádání dalšího ročníku MČR.
Obecné podmínky, které je nutné zabezpečit, obdrží případní žadatelé e-mailem.
Musí být splněna základní legislativa pro pořádání takových akcí.
Musí být zajištěn dostatek terénů.
Kvalifikační podmínky určí výbor.
Objem poskytnutí finančních prostředků na MČR určí výbor.

6. Novinky, změny a doplňky v normativech spolku
Změny a doplňky v normativech spolku
Řády
Byla provedena razantní změna - hlavně ve struktuře Zkušebního a Soutěžního řádu. A upraveny byly i
Kárný řád a Řad pro jmenování ….
Byla provedena odborná korektura textu.
Platnost je od 1.10.2021 a v nezměněném znění bude platit minimálně do konce roku 2022.
Připomínky se případně zapracují až v nové aktualizaci (platnost 2023).
Jediná změna, která bude řešena od roku 2022, je změna ve výpočtu cestovného pro rozhodčí. Výbor
vždy začátkem roku určí cenu za 1 km (včetně opotřebení vozidla). Změna bude pravděpodobně formou
upřesnění stávající přílohy ZŘ.
Nejvýznamnější změny ve Zkušebním řádu
Změna ve zkouškách discrimination. Ve všech stupních budou v řadě rukou, ruce v kohoutkové výšce psa
a vzorky budou umístěny ve skleněných lékovkách. Tato změna by měla ulehčit práci vedoucím akcí se
sháněním dobrovolníků do řad i jejich proškolení (budou se moci prostřídat a nemusí se pečlivě
kontrolovat jak hodně má kdo pěst otevřenou nebo uzavřenou, nemusí se dlouze pachovat v ruce),
odpadne dvojí učení psa pro hledání v rukou - na zemi a v kohoutkové výšce, sjednotí se velikost negativ.
I na základě setkání rozhodčích a projednání této problematiky, byla změněna minimální vzdálenost
mezi vzorky u směru water na 5 m.
Vedoucí akce
Připomínka vedoucím akcí na povinnost zasílat originál soupisky ze zkoušek do sídla spolku – dle
Povinnosti a doporučení pro vedoucí akce. Výbor doporučuje si soupisky ofotit a zálohovat.
Vzhledem k novým řádům bude v nejbližší době vedoucím akce zaslán dotazník na jejich prozkoušení.
Pozor nevyplnění dotazníku v uvedeném termínu je stejné jako špatné vyplnění.
Připomenutí povinnosti pro vedoucího akce, který chce na jím pořádaných zkouškách skládat zkoušku se
svým psem. V tomto případě musí být přítomen ještě jeden vedoucí akce - a neměl by to být zároveň
rozhodčí.
Rozhodčí
V současné době má klub 5 rozhodčích a 1 hospitanta na rozhodčí. Vzhledem k tomuto počtu, počítáme
s tím, že dalším žadatelům o rozhodčí už se nebudou uznávat jiné než předepsané noseworkové
zkoušky.
Zkoušky
Doporučení všem členům, aby zvažovali svoje přihlášky na zkoušky. Pokud je tým přihlášený na stejnou
zkoušku najednou na 3-4 termíny v rámci 1 až 2 měsíců, je to nefér vůči vedoucím akce, kteří při
odhlášení účastníka musí řešit náhradníka nebo minimálně finanční zabezpečení zkoušek. Zároveň to
nemusí být i šetrné ke psům.

Databáze NW-INFO
Automatické párování plateb
Je důležité uvádět při všech platbách (členské příspěvky, odvody za zkoušky) správný variabilní symbol,
v případě uvedení nesprávného variabilního symbolu nebude moci být platba spárována.
Žádost o udělení titulu Master za rok 2021
Termín pro podání žádosti bude do 31.12.2021. Žádost lze podat pouze přes Můj profil
na https://www.nwinfo.cz u psa, který má splněné podmínky udělení titulu.
Talíř lze vyzvednout pouze osobně na členské schůzi konané 29.1.2022, eventuálně pověřit jinou osobou
vyzvednutím. Jméno osoby pověřené vyzvednutím je nutné zaslat na email nosework@seznam.cz a to
nejpozději 7 dní před uskutečněním členské schůze.
Všichni žadatelé obdrží začátkem roku 2022 email, ve kterém budou vyzváni, aby nezapomněli nahlásit
svoji účast na členské schůzi, nebo v případě jejich neúčasti, oznámit jméno osoby pověřené
vyzvednutím talíře.

7. Přehled usnesení
Usnesení č. 1 Schválení návrhové komise
Usnesení č. 2 Schválení programu členské schůze

8. Diskuze
Do diskuze nebyly žádné příspěvky.

9. Slavnostní vyhlášení
Byly předány certifikáty přítomným novým instruktorům.
Slavnostní vyhlášení titulů „Master of nosework Z“, „Master of nosework 1“, „Master of nosework 2“ a
„Master of nosework discrimination“ a předání talířů přítomným žadatelům.
Závěrem poděkovala předsedkyně spolku všem přítomným za účast a schůze byla ukončena rautem a
volnou zábavou.

K zápisu jsou přiloženy dvě přílohy.
Příloha č. 1: Statistika zkoušek za rok 2020
Příloha č. 2: Schůze výboru v roce 2020

Zapsala: Jitka Erbenová

Příloha č. 1: Zkoušky v roce 2020 dle jednotlivých kategorií
Suma
NZ
UZ
WZ
DZ
N1
U1
W1
D1
N2
U2
W2
D2
N3
U3
W3
D3

Úspěšných Neúspěšných Celkem Úspěšných Neúspěšných
71

44

94

32

72

14

40

49

39

41

38

30

22

30

18

36

12

12

11

19

3

13

4

36

0

6

0

10

0

0

1

9

115
126
86
89
80
68
52
54
24
30
16
40
6
10
0
10

62
75
84
45
49
56
42
33
50
37
19
10
0
0
0
10

38
25
16
55
51
44
58
67
50
63
81
90
100
100
0
90
%

Celkem
%

425
53

381
47

806

Příloha č. 2: Schůze výboru v roce 2020
č.
1/2020

2/2020

Datum

Program
1.

Rozdělení funkcí a pracovních úkolů, volba předsedy a místopředsedy,
pověření členů výboru konkrétními úkoly

2.

Projednání došlých žádostí (pozastavení činnosti instruktora (certifikátu), o
udělení licence rozhodčí)

3.

Projednání a schválení změn v Jednacím řádu NW CZ z.s. Projednání nutnosti
celkové aktualizace všech řádů.

4.

Projednání podmínek (uznatelných zkoušek) pro žadatele o licenci rozhodčí

5.

Projednání povinností a prozkoušení vedoucích akce (dotazník, shrnutí
povinností na web)

6.
7.
8.

Projednání pracovních dohod na vedení účetnictví a správu databáze NW info
Příprava instruktorského kurzu
Příprava MČR 2020 a stanovení obecných podmínek pro pořádání MČR
Projednání a schválení došlých žádostí o udělení statusu vedoucího akce

27.01.2020

24.02.2020 1.
2.
3.
4.
5.
6.

3/2020

16.03.2020 1

4/2020

12.05.2020 1.
2.
3.
4.

5/2020

08.06.2020 1.
2
3.

6/2020

11.08.2020 1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
7/2020

18.8.2020

1

8/2020 24.09.2020 1

9/2020

01.10.2020

Projednání a schválení změn v ZŘ. Projednání a schválení dodatku č. 1 SŘ.
Projednání potvrzování plateb a možnosti automatického potvrzování z
databáze

Příprava instruktorského kurzu
Příprava MČR 2020
Příprava setkání rozhodčích
Projednání a schválení odebrání statusu vedoucího akce
Projednání automatického potvrzování z databáze

Příprava instruktorského kurzu
Příprava MČR 2020
Příprava setkání rozhodčích
Projednání a schválení došlých žádostí o udělení statusu vedoucího akce
Projednání a schválení žádosti o udělení certifikátu instruktora
Projednání a schválení žádost o udělení licence rozhodčího
Projednání a schválení došlé žádostí o udělení statusu vedoucího akce
Byla provedena revize všech řádů a bude probíhat připomínkování
Projednání žádosti o poskytnutí reklamních předmětů na NW závod „EAST
BOHEMIAN OPEN“

Projednání a schválení žádosti o udělení certifikátu instruktora
Příprava instruktorského kurzu
Příprava MČR 2020
Příprava setkání rozhodčích
Informace o zajištění propagačních předmětů
Schválení žádosti o poskytnutí reklamních předmětů na NW závod „EAST
BOHEMIAN OPEN“

2.
3.
4.

Zprovoznění automatického potvrzování plateb a projednání dalších funkcí
Příprava instruktorského kurzu
Příprava MČR 2020
Shrnutí ze setkání rozhodčích

1.

Projednání a schválení nákupu vybavení rozhodčích (květináče, batohy)

2.

Příprava instruktorského kurzu

3.
10/2020 13.10.2020 1.
2.
3.
4.

1.
11/2020
13.10.2020
12/2020 27.11.2020 1.
13/2020 28.11.2020 1.
14/2020 13.12.2020 1.
2.

Příprava MČR 2020
Projednání a schválení došlé žádosti o udělení statusu vedoucího akce
Odložení instruktorského kurzu
Projednání zrušení MČR 2020
Projednání nesplnění podmínek pořadatele po poskytnutí reklamních
předmětů NW závod „EAST BOHEMIAN OPEN“ - prezentace klubu, informace
o závodu apod.
Projednání a vydání upozornění pro pořádání zkoušek vyplývajících z
opatřeník vyhlášení nouzového stavu

Projednání a schválení žádosti o udělení certifikátu instruktora
Příprava instruktorský kurz - přeložení na rok 2021

Příprava na členskou schůzi (16.1.2021 odpoledne)

3.
4.

Příprava na setkání rozhodčích (15.1.2021)
Příprava na setkání instruktorů (16.1.2021 dopoledne)
Projednání anulace zkoušek směru D konaných v rozporu s vládním
nařízením

5.

Projednání podávání žádostí o Mastera.

