
Zápis z členské schůze Nosework CZ, z.s. 

Datum: 6.1.2018; Místo: Pardubice  

PROGRAM: 

I. Přivítání, prezentace 

II. Schválení návrhové komise 

III.  Zpráva o činnosti spolku 

IV. Zpráva o hospodaření spolku 

V. Stanovení členských příspěvků 

VI. Stanovení odvodů za zkoušky 

VII.  Termíny akcí 

VIII.  Slavnostní vyhlášení významných osobností 

IX. Diskuze 

X. Přehled usnesení 

PŘÍLOHA:  Statistiky zkoušek za rok 2017 

******************************************************************************* 

I. Přivítání, prezentace (K. Hlubocká) 

- Počet přítomných hlasujících členů: 45 (viz prezenční listina) 

 

II. Schválení návrhové komise ve složení: Anna Malířová, Jana Kočová, Lucie Lidajová   

- Hlasování: pro: 43; proti: 0; zdržel se: 2 

 

III. Zpráva o činnosti spolku (K. Hlubocká) 

- Od 1.4.2017 byla spuštěna databáze NW Info (termíny akcí, plánování zkoušek, 

evidence složených/nesložených zkoušek) 

- Ukončen další instruktorský kurz, z něhož prozatím vzešli 3 noví instruktoři 

- Ke konci roku 2017 spolek eviduje 210 členů 

- Zkouškových akcí za rok 2017: 94 (viz příloha bod XI. ) 

- Závody, hry  -  proběhly například:  Párový desetiboj Zálesí - jaro, O Chrudimské vajíčko 

- jaro, Extreme Nosework - Medlešice , NW letní putování - Přeloučsko, léto, Řádkování a 

Geo NW - Brno, podzim, Tři skořice pro Popelku - Opavsko, zima  

- Ke dni 22.11.2017 dosáhlo 58 týmů úrovně Master of Nosework Z a 12 týmů Master 

of Nosework 1 

- Schválené změny zkušebního řádu  a soutěžní řád s platností k 1.1.2018 -  jejich 

přesné znění je uvedeno  v sekci „Dokumenty“ na webu spolku 

- 2 noví rozhodčí: od 1.7.2017 Iveta Soukupová, od 30.12.2017 Radek Laušmann 

 

IV. Zpráva o hospodaření spolku (E. Černáková) 

- Spolek hospodaří prostřednictvím bankovního účtu  

- Příjmy za rok 2017: 

o  odvody ze zkoušek:  57.050,- Kč, 

o členské příspěvky:  50.700,- Kč 

- Výdaje za rok 2017:   54.512,30 Kč 



V. Stanovení členských příspěvků 

- Návrh Klára Hlubocká:  Členství pro nové členy 250,- Kč  je možné platit v průběhu 

celého roku na bankovní účet spolku, platí vždy do 31.1. následujícího roku po 

zaplacení.  Tj. členství zaplacené v roce 2018 kdykoliv, platí do 31.1. 2019.  Prodloužení 

členství ve výši 200,- Kč je třeba zaplatit vždy od 1.1. do 31.1. v roce, kdy chce člen 

pokračovat, tzn. když jsem členem v roce 2018, a chci pokračovat, nový členský příspěvek 

musím poslat mezi 1.1. a 31.1. 2019 atd.  Po tomto datu je členství automaticky zrušeno. 

o Hlasování o návrhu:  pro: 45; proti: 0; zdrželo se: 0 

 

VI. Stanovení odvodů za zkoušky 

- Návrh výboru:  50,- Kč člen, 200,- Kč nečlen, platnost do odvolání 

o Hlasování o návrhu výboru: pro: 38; proti:  6; zdržel se: 1 

- Návrh Lenka Széplakiová: 50 Kč člen, 150 Kč nečlen, platnost do odvolání 

o Hlasování o návrhu Lenky: pro: 6; proti: 34; zdržel se: 5 

- Schválen návrh výboru =  odvod za zkoušky člena ve výši 50,- Kč, nečlen 200,- Kč, až 

do odvolání 

 

VII. Termíny akcí 

- Všechny akce se zápisem zkoušky musí být předem zveřejněny v databázi NW Info  

- Podzim 2018 – proběhne historicky 1. mistrovství ČR v Noseworku …. 2-denní akce, 

pravděpodobně v okolí Pardubic, ve všech 4 typech terénů, min. požadavky pro 

účastnící se týmy budou všechny zkoušky stupně 1 + minimálně 1 zkouška stupně 2 

- Zima/Jaro 2018  - proběhne v pořadí již 3. instruktorský kurz… zájemci o kurz se 

mohou již teď hlásit na email nosework @seznam.cz  pomocí vyplněného formuláře 

„Přihláška žadatele o funkci instruktora“, který je dostupný na webu spolku v sekci  

„Dokumenty“ 

 

VIII. Slavnostní vyhlášení významných osobností 

- Nový rozhodčí: Radek Laušmann 

- 3 noví instruktoři:  

o Andrea Urbančíková  (Plzeňský kraj) 

o Ivana Sýkorová  (Plzeňský kraj) 

o Radek Mladý    (Plzeňský kraj) 

- Vyhlášení a předání talířů k titulu Master of Nosework Z a Master of Nosework 1 

 

IX. Diskuze  

- Dotaz: Budeme členy nějaké organizace spadající pod FCI?  Máme zažádáno  

 o členství v ČMKU, ale zatím v ČMKU není vůle nás přijmout.  

- Poděkování výboru spolku a všem, kdo se na chodu spolku podílejí 

- Dotaz: Je v plánu zavedení používání esencí? Ne, zatím se nic takového v rámci 

zkušebního řádu Nosework CZ, z.s. neplánuje.  

- Dotaz: Pokud pes čichá nějaký nestandardní vzorek v rámci nižších zkoušek (např. 

kávu nebo čaj), může se potom na vyšších typech zkoušek stát, že jej dostane tým 

jako negativum?  Ano, stát se to teoreticky může, např. při použití negativ 

z kategorie jídlo) 



X. Přehled usnesení  

o Schválení návrhové komise ve složení: Anna Malířová, Jana Kočová, Lucie Lidajová 

o Stanovení členských příspěvků:  

Schválen návrh Kláry Hlubocké = Členství pro nové členy 250,- Kč  je možné 

platit v průběhu celého roku na bankovní účet spolku, platí vždy do 31.1. 

následujícího roku po zaplacení.  Tj. členství zaplacené v roce 2018 kdykoliv, platí 

do 31.1. 2019.  Prodloužení členství ve výši 200,- Kč je třeba zaplatit vždy od 1.1. 

do 31.1. v roce, kdy chce člen pokračovat, tzn. když jsem členem v roce 2018, a 

chci pokračovat, nový členský příspěvek musím poslat mezi 1.1. a 31.1. 2019 atd.  

Po tomto datu je členství automaticky zrušeno. 

o Stanovení odvodů za zkoušky :  

Schválen návrh výboru =  odvod za zkoušky člena ve výši 50,- Kč, nečlen 200,- 

Kč, platnost až do odvolání. 
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XI. Statistiky ze zkoušek za rok 2017  

Tabulka č. 1: Zkoušky celkově 

 Klára 
Hlubocká 

Kristýna 
Dostálková 

Júlia 
Bukovinská 

Iveta 
Soukupová 

Celkem 
zkoušek 

Složené zkoušky 211 136 142 69 558 

% složených 
zkoušek 

56 % 50 % 60 % 46 % 54 % 

Nesložené zkoušky 163 138 96 81 478 

% nesložených 
zkoušek 

44 % 50 % 40 % 54 % 46 % 

Celkem posouzeno 374 274 238 150 1 036 

Posouzeno 
z celkového počtu 

36 % 26 % 23 % 15 % 100 % 

Tabulka č. 2: Zkoušky celkově dle jednotlivých kategorií 

 Úspěšných Neúsp ěšných  Celkem % úsp ěšných % neúsp ěšných 

NZ 112 59 171 65 35 

UZ 117 57 174 67 33 

WZ 89 32 121 74 26 

DZ 106 79 185 57 43 

N1 17 44 61 28 72 

U1 41 51 92 45 55 

W1 22 38 60 37 63 

D1 44 68 112 39 61 

N2 2 4 6 33 67 

U2 4 12 16 25 75 

W2 0 0 0 - - 

D2 4 24 28 14 86 

N3 0 0 0 - - 

U3 0 5 5 0 100 

W3 0 0 0 - - 

D3 0 5 5 0 100 

Celkem  558 478 1 036 54 46 


