
Zápis z členské schůze Nosework CZ, z.s. 

Konané dne 29.1.2022 v Nemošicích 

 

Program členské schůze: 

1. Prezence a přivítání 

2. Schválení programu členské schůze a volba členů návrhové komise a zapisovatele 

3. Zpráva o činnosti spolku za rok 2021 

4. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2021 

5. Termíny akcí pro následující období 

6. Novinky, změny a doplňky v normativech spolku 

7. Přehled usnesení 

8. Diskuze 

9. Slavnostní vyhlášení 

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

1. Prezence a přivítání 

Předsedkyně spolku přivítala přítomné a dle prezenční listiny bylo konstatováno, že je přítomno 25 

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: 22, proti: 0, zdrželi se: 3 
 

Schválení programu členské schůze 
Hlasování  

- Pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 0 

3. Zpráva o činnosti spolku za rok 2021 

3.1 Členská základna a zkoušky 

K datu členské schůze evidoval spolek 326 členů, v roce 2020 to bylo 270 členů. 

I rok 2021 byl poznamenán covidovou situací a tak se zkoušky nemohly konat v průběhu celého roku (jen 
8 měsíců), přesto nastoupilo na zkoušky 868 týmů.  Úspěšně složených bylo 481 zkoušek (55 %), 
nesplněných bylo 387 zkoušek (45 %).  Další statistiky jsou v příloze č. 1 zápisu i se srovnáním s rokem 
2020. 

Titul Master of NW Z získalo k datu 31.12.2021 celkem 61 týmů, v roce 2020 to bylo 41 týmů. 
Titul Master of NW 1 získalo k datu 31.12.2021 celkem 8 týmů, v roce 2020 to bylo 16 týmů.  
Titul Master of NW 2 získaly k datu 31.12.2021 2 týmy.  
(Eva Poslušná - Bíšek, Šimona Drábková - Karin Antis) 

Titul Master of discrimination získal k datu 30.12.2021  1 tým.  
(Jolana Hejzlarová - Daiqi Černá luna) 
 
 



3.2 Jednání výboru 

V roce 2021 se výbor sešel celkem 13x (osobně nebo on-line). 

Mimo provozních a organizačních záležitostí výbor hlavně projednával a schvaloval došlé žádosti. 

V roce 2021 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 žádosti 
vyhovět a novou rozhodčí je Marie Klůsová. 

 V roce 2021 splnilo podmínky pro získání certifikátu instruktora uvedené v Řádu jmenování rozhodčích, 
instruktorů a vedoucích akce pět žadatelů: Monika Šturmová, Stanislav Mrázek, Joanna Wolak, Libor 
Poslušný, Jolana Hejzlarová. 

V roce 2021 řešil výbor šest 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 
všichni žadatelé splnili podmínky pro podání žádosti a získání statutu vedoucího akce.  

K datu konání členské schůze eviduje klub 49 vedoucích akce. Koncem roku proběhlo přezkoušení 
vedoucích akce formou dotazníku (v souvislosti se změnami ve ZŘ) a všichni ho úspěšně splnili. 

3.3 Akce pořádané klubem  

Instruktorský kurz 2020-2021 

Podařilo se dokončit instruktorský kurz.  

Celkově byly příjmy z instruktorského kurzu:  103 500,00 

Výdaje na organizaci:     67 978,00 

Zisk pro klub byl:     35 522,00 

MČR 2021 

Podařilo se uspořádat MČR v Miletíně. Výsledky jsou k dispozici na webových stránkách. 

Celkově jsou příjmy ze startovného :   7 000,00 

Výdaje na organizaci :      57 482,00 

Celkově tedy klub za MČR uhradil :    50 482,00 

3.4 Akce podpořené klubem 

Na základě žádosti o propagační předměty klub poskytl dárky pro vítěze a účastníky závodu „ÁMOS 012 

Ámosovo letní putování“. Fotky ze závodu a z předávání cen jsou na https://www.zonerama.com/, kde 
najdete i fotky z MČR, členské schůze apod. 

Vzhledem k tomu, že příjmy byly v roce 2021 nižší než výdaje, tak se zatím další propagační předměty 
nakupovat nebudou.  

4. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2021 

Spolek hospodaří prostřednictvím bankovního účtu  

Počáteční stav k 1.1.2021  297 287,41 
Příjmy celkem    135 980,00 
z toho odvody ze zkoušek  65 150,00 
 členské příspěvky  51 700,00 
 startovné MČR   7 000,00 
 ostatní startovné  8 850,00 
 drobný příjem   3 280,00 
 

https://www.zonerama.com/


Výdaje celkem        218 734,81 
z toho  
náklady  na mzdy a faktury za práci  

(MČR, instruktorák, účetnictví, správa databáze) 123 709,00 
z toho  režijní výdaje      77 875,41 
  občerstvení      17 150,40 
Konečný stav k 31.12.2021      214 032,60 
 
Na výsledku hospodaření se výrazně odrazilo rozložení instruktorského kurzu do dvou let (2020 a 2021), 
kdy nám v roce 2020 výrazně stouply příjmy, ale náklady na pořádání se promítly z větší části do roku 
2021. 
 
Plánované výdaje na rok 2022:  

Náklady spojené s konáním členské schůze,  

náklady na setkání rozhodčích,  

náklady na MČR 2022 (pokud se bude konat),  

náklady na mzdy za vedení účetnictví a správu databáze NW-info,  

náklady na nákup ocenění (kokardy, talíře), na výkonnostní knížky, na zajištění vybavení rozhodčích apod. 

5. Termíny akcí pro následující období 

Členská schůze:  28.1. 2023  

MČR:  září 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.  

Pokud se nenajde organizátor pro rok 2022 tak se v letošním roce MČR pravděpodobně konat nebude. 

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. (předběžně master 1 a min, 3 zkoušky vyšší s tím, že to bude upřesněno 
podle situace k 1.6., kdy je zveřejníme, pokud bude mít více jak 12 týmů splněny 3 vyšší zkoušky, budou 
stanoveny min. 4) 
Objem poskytnutí finančních prostředků na MČR určí výbor. (Předběžně se uvažuje o 50 000 – 60 000,-) 

6. Novinky, změny a doplňky v normativech spolku 

Změny a doplňky v normativech spolku 

Řády 

Do konce června budeme projednávat a zapracovávat změny do normativů spolku, které vzešly ze setkání 
rozhodčích, z připomínek členů i z praxe. Změny by vstoupily v platnost k 1.1.2023. 

Jednou z těchto změn je navýšení kreditů u zkoušek D2 a D3 na 2 kredity. 

Od roku 2022, je změna ve výpočtu cestovného pro rozhodčí. Výbor vždy začátkem roku určí cenu za 1 km 
(včetně opotřebení vozidla). Pro rok 2022 byla cena za 1 km (opotřebení vozidla a spotřeba paliva) 
stanovena na 7 Kč za 1 km.  

K tomuto kroku se přistoupilo kvůli sjednocení a zjednodušení výpočtu. Stanovená cena vychází ze 
zákoníku práce a prováděcích předpisů 

mailto:nosework@seznam.cz


Vše je v příloze Zkušebního řádu. Příloha bude vždy k 1.1. následujícího roku aktualizována a bude 
uvedena na webu jako samostatný dokument.  

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 2022 

Termín pro podání žádosti bude do 31.12.2022. 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 28.1.2023, 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 2023 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. Ostatní 

7.1 Platba členských příspěvků 

Momentálně je termín pro prodloužení členství od 1.1. do 31.1. aktuálního roku a platnost členství do 
15.2.následujícího roku. V loňském roce opět přibyli případy, kdy si členové chtěli prodloužit členství před 
koncem roku, což způsobovalo problémy v databázi, peníze se museli vracet a členové si museli 
prodloužení platit znovu v lednu.  

Navrhujeme změnit termín pro prodloužení vždy od 1.12. aktuálního roku do 31.1. následujícího roku. 

Hlasování  

- Pro: 23, proti: 0, zdrželi se: 2 

7.2 Předávání talířů 

Stávající praxe při objednání a předávání ocenění (talířů) je následující: 

Na základě žádosti se objedná potřebný počet talířů a ty předají na členské schůzi buď osobně, nebo na 
základě e-mailu o převzetí jinou osobou. Klub má vzhledem k hromadné objednávce slevu a platí se pouze 
jedno poštovné. 

Návrh z FB stránek: 

a) Zasílat talíře průběžně poštou – odhadnuté náklady na poštovné cca 100,-Kč na 1 talíř. Což by 
znamenalo zvýšení odvodů za zkoušky a zvýšení administrativní zátěže výboru (jednotlivé 
objednání, rozeslání).  

Další možnost: 

b) Provést změnu ZŘ a místo talířů předávat jen diplom. Po dosažení titulu obratem elektronicky a 
na členské schůzi pro ty kdo přijedou vytištěný. 

Problematika byla projednána a hlasovalo se o zachování stávajícího systému. 

Hlasování  

- Pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 0 
 

https://www.nwinfo.cz/
mailto:nosework@seznam.cz


8. Přehled usnesení 

Usnesení č. 1 Schválení návrhové komise 
Usnesení č. 2 Schválení programu členské schůze 
Usnesení č. 3 Schválení změny termínu pro prodloužení členství a to od 1.12. aktuálního roku do 31.1. 
následujícího roku. 
Usnesení č. 4 Schválení stávajícího systému předávání ocenění (talířů) za dosažení master of.... 
 

9. Diskuze 

 Výbor opět apeluje na členy, aby se nehlásili na stejnou zkoušku najednou na několika akcích. 
Blokují se tak místa a je to i nefér vůči vedoucím akcí. 

 Byla projednána problematika vodítka na zkouškách, konkrétně vodítko odhozené na zem. ZŘ 
zakazuje pouze napínání vodítka a dále stanoví, že psovod práci na vodítku musí hlásit předem. 
Psovod ale nesmí poškodit terén, a to ani odhozeným vodítkem. Tato problematika bude ještě 
řešena v rámci výboru a setkání rozhodčích.   

 Další nedořešené a diskutované téma byla možnost odložení nějaké věci psovodem za hranicí 
terénu (miska s vodou, target apod).  Obecně bylo řečeno, že psovod si může v blízkosti terénu 
odložit nějakou věc, ale ta nesmí mít charakter odměny a vzdálenost od terénu může podle 
charakteru věci a terénu určit rozhodčí. 

 Další otázka byla na možnost aktivní přítomnosti „poradce u zkoušek“. Vzhledem k tomu, že 
zkoušku, dělá psovod a pes jsou jakékoli rady od další osoby při zkoušce zakázány.  

 Další otázka se týkala možnosti odstranit na žádost psovoda kužel nebo fáborek označující hranici 
terénu. Vyhovění nebo nevyhovění takové žádosti je zcela v kompetenci rozhodčího.  

 

10. 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 2021 

Příloha č. 2: Schůze výboru v roce 2021 

 

 

Zapsala: Jitka Erbenová 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1: Zkoušky v roce 2021 dle jednotlivých kategorií a srovnání s rokem 2020 

Suma Úspěšných Neúspěšní Celkem Úspěšných Neúspěšných 

NZ 101 45 146 69 31 

UZ 108 35 143 76 24 

WZ 73 18 91 80 20 

DZ 74 49 123 60 40 

N1 18 27 45 40 60 

U1 37 37 74 50 50 

W1 9 15 24 38 63 

D1 25 35 60 42 58 

N2 8 13 21 38 62 

U2 7 26 33 21 79 

W2 2 19 21 10 90 

D2 11 38 49 22 78 

N3 0 2 2 0 100 

U3 0 4 4 0 100 

W3 0 0 0     

D3 1 16 17 6 94 

        % 

Celkem 481 387 868     

% 55 45       

 

 

2021       pro srovnání rok 2020   

Suma Úspěšných Neúspěšní Celkem Suma Úspěšných Neúspěšných Celkem 

NZ 101 45 146 NZ 71 44 115 

N1 18 27 45 N1 39 41 80 

N2 8 13 21 N2 12 12 24 

N3 0 2 2 N3 0 6 6 

UZ 108 35 143 UZ 94 32 126 

U1 37 37 74 U1 38 30 68 

U2 7 26 33 U2 11 19 30 

U3 0 4 4 U3 0 10 10 

WZ 73 18 91 WZ 72 14 86 

W1 9 15 24 W1 22 30 52 

W2 2 19 21 W2 3 13 16 

W3 0 0 0 W3 0 0 0 

DZ 74 49 123 DZ 40 49 89 

D1 25 35 60 D1 18 36 54 

D2 11 38 49 D2 4 36 40 

D3 1 16 17 D3 1 9 10 

                

Celkem 481 387 868 Celkem 425 381 806 

% 55 45   % 53 47   

 

 



Příloha č. 2: Schůze výboru v roce 2021 

č. Datum 
Program   

1/2021 18.01.2021 1 PROJEDNÁNÍ DOŠLÝCH ŽÁDOSTÍ 

    2 AKTUALIZACE ŘÁDŮ 

    3 KONKRÉTNÍ ÚKOLY 

    4 INSTRUKTORSKÝ KURZ 

2/2021 28.01.2021 1 PROJEDNÁNÍ DOŠLÝCH ŽÁDOSTÍ 

    2 AKTUALIZACE ŘÁDŮ 

    3 KONKRÉTNÍ ÚKOLY 

    4 INSTRUKTORSKÝ KURZ 

3/2021 13.05.2021 1 PROJEDNÁNÍ DOŠLÝCH ŽÁDOSTÍ 

    2 AKTUALIZACE ŘÁDŮ 

    3 KONKRÉTNÍ ÚKOLY 

    4 INSTRUKTORSKÝ KURZ 

    5 ČLENSKÁ SCHŮZE 

    6 MISTROVSTVÍ ČR 

4/2021 08.06.2021 1 AKTUALIZACE ŘÁDŮ 

5/2021 13.07.2021 1 PROJEDNÁNÍ DOŠLÝCH ŽÁDOSTÍ 

    2 AKTUALIZACE ŘÁDŮ 

    3 INSTRUKTORSKÝ KURZ 

6/2021 05.08.2021 1 PROJEDNÁNÍ DOŠLÝCH ŽÁDOSTÍ 

7/2021 06.09.2021 1 PROJEDNÁNÍ DOŠLÝCH ŽÁDOSTÍ 

    2 AKTUALIZACE ŘÁDŮ 

    3 INSTRUKTORSKÝ KURZ 

    4 MISTROVSTVÍ ČR 

    5 ČLENSKÁ SCHŮZE 

    6 DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI 

8/2021 13.09.2021 1 PROJEDNÁNÍ DOŠLÝCH ŽÁDOSTÍ 

9/2021 08.10.2021 1 PROJEDNÁNÍ DOŠLÝCH ŽÁDOSTÍ 

10/2021 15.10.2021 1 PROJEDNÁNÍ DOŠLÝCH ŽÁDOSTÍ 

11/2021 15.11.2021 1 PROJEDNÁNÍ DOŠLÝCH ŽÁDOSTÍ 

    2 AKTUALIZACE ŘÁDŮ 

    3 KONKRÉTNÍ ÚKOLY 

12/2021 22.11.2021 1 PROJEDNÁNÍ DOŠLÝCH ŽÁDOSTÍ 

13/2021 30.11.2021 1 PROJEDNÁNÍ DOŠLÝCH ŽÁDOSTÍ 

    2 OSTATNÍ 
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