
Zápis z členské schůze spolku  NOSEWORK CZ z.s. 

konané 21.1.2017 

Přítomno 34 hlasujících  členů - viz prezenční listina 

Program:  

1. Schválení programu ČS volba návrhové komise a zapisovatele 

2. Zpráva o činnosti spolku za rok 2016 

3. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2016 

4. Členské příspěvky a zápisné pro rok 2017 

5. Stanovení odvodů za zkoušky pro rok 2017 

6. Termínový kalendář 2017 

7. Diskuse 

Úvod a přivítání stávajících i nových členů – Klára Hlubocká 

1. Program schůze schválen jednomyslně 34 hlasy s drobnou změnou – z důvodu 

nedostatku místa budou Ceny pro Mastery of nosework rozdány po schválení 1. bodu 

programu.    

Návrhová komise ve složení Anna Malířová, Jana Kočová a Kateřina Milatová   (pro 

31, proti 0, zdrželi se 3) -  schválena 

Zapisovatelka Marta Skrejvalová (pro 33, proti 0, zdržel se 1) – schváleno 

Přišli další 2 členové – celkem 36 hlasujících členů. Následně byly rozdány ceny a gratulace 

členům, kteří v r. 2016 získali titul Master of nosework.  

2. Zpráva o činnosti spolku za rok 2016 – Klára Hlubocká 

K 31.12.2016 má spolek 89 členů 

Zpráva z jednání členské schůze KJČR  - přítomny naše členky Petra Šubrtová a Pavla 

Dorničová. Naše žádost o členství klubu Nosework CZ v ČMKU prostřednictvím KJČR 

byla opětovně zamítnuta členskou schůzí, jako důvod byl uveden nedostatečný počet 

členů (ČS KJČR požaduje alespoň 300 členů). Pokusy o jednání s ČKS neúspěšné, jako 

důvod uvedena soukromá adresa jako sídlo spolku (požadováno vlastní kynologické 

cvičiště) 

Proběhly 2 instruktorské kurzy, v 1. proškoleno celkem 9 adeptů, kompletní 

podmínky splnily zatím jen Jana Kočová a Barbora Sajdoková,  ve 2. se školí 8 adeptů, 

kurz končí 22.1.  

Zkoušková činnost – dle soupisek se v r. 2016 konalo celkem 56 zkouškových akcí, 

kterých se zúčastnilo celkem 612 týmů.  Úspěšných bylo 384 zkouškařů, nesplněných 

zůstalo 228 zkoušek.  Na titul Master of NW Z dosáhlo celkem 49 týmů (v r. 2015 10 

týmů), titul Master of NW 1 získalo 5 týmů a 1x byl zadán titul Master of urban za 

složení všech 4 stupňů NW U. 



 

3. Zpráva o hospodaření spolku NW CZ za rok 2016 – Eva Černáková 

Příjmy: členské příspěvky 21 550.-, odvody ze zkoušek 42 560,-, celkem 64 110,- 

Výdaje: 27 600.- čerpáno z účtu na poštovné, kokardy, ceny pro Mastery, ostatní 

drobné výdaje (kancelářské potřeby atd...) 

Podrobná zpráva k nahlédnutí u hospodářky a pokladní klubu Evy Černákové.  

 

4. Hlasování o výši členského poplatku pro rok 2017 

Stávající stav –členský příspěvek pro stávající členy 200,-Kč, pro nové členy  250,-Kč, 

v ceně je vystavení 1 výkonnostní knížky zdarma – schváleno (pro 36, proti 0, zdržel 

se 0)  

Návrh Lenky Erbenové – Členský příspěvek pro stávající členy 200,- Kč, pro nové členy 

250,-Kč bez VK, ale bez odvodu klubu za 1. zkoušku – pro zvýšenou organizační zátěž 

pro pořadatele nakonec zamítnut (pro 0, proti 36, zdržel se 0) 

 

5. Stanovení odvodů za zkoušky pro rok 2017 

Návrhy – stávající 50,- Kč pro členy, 100,- Kč pro nečleny (pro 0, proti 36, zdržel se 0) - 

zamítnuto 

Jana Kočová – 50,- Kč pro členy, 200,- Kč pro nečleny (pro 19, proti 16, zdržel se 1) - 

schváleno 

Klára Hlubocká – 50,- Kč pro členy, 150,- Kč pro nečleny (pro 17, proti 19, zdržel se 1)- 

zamítnuto 

Odvody v nové výši jsou platné od 22.1.2017.  

 

6. Termíny akcí a zkoušek pro rok 2017 

Termínový kaledář  bude uveden na novém webu spolku, který vytvořil a spravuje 

Michal Kotek.  Současně bude na stránkách jednoduchý návod k registraci a 

přihlášení, pořádání zkoušek, sestavení soupisky a přihlašování ke zkouškám. Do 

konce března bude v provozu zkušební verze systému, od 1.4.2017 bude spuštěna 

plná verze – zodpovídá Michal Kotek.  

Za včasné doplnění výsledků zkoušek a zaplacení odvodů zodpovídá pořadatel a 

vedoucí zkoušek.  

Návrh Marty Skrejvalové – vedoucím zkoušek by měl být vždy člen NW CZ z.s. – 

hlasování (pro 32, proti 2, zdržel se 2) – schváleno. 

 

 

 

 

 



Usnesení členské schůze NW CZ z.s. 

Členská schůze schválila: 

a. Výši členského poplatku pro rok 2017 splatného k 28.2. 2017 (připsání na účet):   

Stávající člen 200,- Kč, nový člen 250,- Kč, v ceně je vystavení 1 výkonnostní knížky 

zdarma (36 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

b. Výši odvodů za zkoušky  pro rok 2017 (platné od 22.1.2017): 

50,- Kč pro člena, 200,- Kč pro nečlena NW CZ (19 pro, 16 proti, 1 zdržel se) 

c. Návrh, aby vedoucím akce (zkoušek) byl členem NW CZ z.s.  (32 pro, 2proti, 2 zdržel 

se) 

d. Zprávu o činnosti spolku za rok 2016 (36 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

e. Zprávu o hospodaření spolku za rok 2016 (35 pro, 0 proti, 1 zdržel se) 

f. Uvedení termínového kalendáře s online přihlašováním ke zkouškám na web  do 

31.3.2017 (33 pro, 0 proti, 3 zdržel se) 

Členská schůze neschválila návrh zpoplatnění talíře – ceny pro Mastery of NW pro 

nečleny spolku částkou 200,- Kč (0 pro, 35 proti, 1 zdržel se) 

7. Diskuse 

a. Návrh zjednodušení systému přihlášení, online přihláška – vzhledem k osobním 

údajům je nutný vlastnoruční podpis přihlašovaného, online přihlášku nelze 

akceptovat. Formulář přihlášky bude zjednodušen.  

b. Návrh umístění fotografií členů a jejich psů na seznam členů – zatím nereálné, 

příliš to zahltí web, do budoucna otevřené 

c. Instruktorské kurzy – pořadatelem jsou rozhodčí v  min. počet 3. Úspěšným 

absolventům po splnění všech podmínek vydá certifikáty spolek.  

d. Další instruktorský kurz plánován na podzim/zimu 2017, po naplnění 

dostatečného počtu zájemců 

e. Možnost zařazení nových vzorků k hledání – výhledově možné, ze zdrav. hlediska 

doporučena vanilka, kokos, mandarinky  a kiwi, další možné materiály – modelína, 

vosk, látka podobná střelnému prachu (analogie s vyhledáváním výbušnin ve služ. 

kynologii – složky vyráběných bomb) – podnět pro příští členskou schůzi 

f. Zodpovězení dotazů z chatu  - pomalu vyvstává potřeba nových rozhodčích.  Řád 

pro jmenování rozhodčích NW bude výborem sestaven a zveřejněn nejpozději do 

konce r. 2017, předložen na členské schůzi 2018 ke schválení. Stávající rozhodčí – 

2 jsou zakladatelkami klubu, zkušenosti Julie Bukovinské z výcviku pachových 

prací a teorie šíření pachu (vrcholové záchr. zkoušky, atest ministerstva vnitra) 

dovolily jmenovat ji rozhodčím přímo v okamžiku potřeby 3. rozhodčího v době, 

kdy měl klub cca 50 členů.  

                                                                                                     Zapsala     MVDr. Marta Skrejvalová  


