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Řád pro jmenovánı ́rozhodčıćh, instruktorů 
a vedoucıćh akcı ́NW CZ 
  
1. Všeobecná ustanovení  

Dosaženou úroveň a stupeň úrovně výcviku psů v noseworku posuzují a potvrzují rozhodčí. 
Rozhodčí jsou důležitými činiteli při rozvoji teamů a musí proto mít nejen potřebné odborné 
znalosti a přehled, ale i odpovídající charakterové vlastnosti. Jsou povinni dbát usnesení, 
pokynů a řádů Nosework CZ z.s. Při posuzování se musí řídit platnými zkušebními řády a 
metodikou posuzování. Školení rozhodčích jsou pořádána dle potřeby.  

Instruktoři noseworku organizují a vedou výcvik. Jsou důležitým činitelem při rozvoji týmů a 
sportu, musí proto mít nejen potřebné odborné a praktické znalosti, přehled o metodice 
výcviku psů, ale i odpovídající charakterové vlastnosti. Vzhledem k povaze zastávané činnosti 
musí mít i dobré organizační a řídící schopnosti. Školení instruktorů jsou pořádána dle potřeby.  

Vedoucí akce je osoba oprávněna pořádat oficiální zkoušky dle ZŘ NW CZ z.s., musí znát a 
respektovat všechna usnesení a řády Nosework CZ z.s. Vedoucí akce zodpovídá za hladký 
průběh těchto akcí. 

  

2. Instruktor NW CZ  

2.1 Podmínky pro podání žádosti  

a) řádné členství v Nosework CZ,  

b) zdravotní a psychická způsobilost,  

c) základní znalost metodiky pozitivního posilování při tréninku psů,  

d) základní znalosti tréninku vyhledání specifického pachů (u svých nebo cizích psů),  

e) nadšení a chuť pro rozvoj psího sportu nosework.  

Tyto žádosti shromažďuje a projednává výbor a dle potřeby realizuje.  

Instruktor NW CZ je instruktorem oprávněným vedením tréninků noseworku na území ČR. 
Předpokládá se, že během aktivní činnosti instruktor prokáže své schopnosti a bude se dále 
vzdělávat a sbírat zkušenosti.  

 

2.2 Instruktoři NW CZ jsou  

a) evidováni v seznamu instruktorů, který je zveřejněn na stránkách NW CZ,  

b) proškolováni,  

c) jejich akce jsou zařazeny do termínového kalendáře www.nwinfo.cz,  

d) řešeni při případných přestupcích, týkající se výkonu funkce, a to až po odvolání z funkce 
instruktora.  



Nosework CZ z.s. 
Platnost od 31.1.2020 

 

 Nosework CZ z.s.  
Zelená 233, Pardubice 530 03  

www.noseworkcz.net 4 

Školení instruktorů jsou pořádána dle potřeby a počtu nashromážděných žádostí. Školení 
probíhá formou kurzu, který se skládá ze tří teoretických přednášek a celovíkendového 
tréninku. Termíny jsou zveřejněny předem.  

Kurzy organizuje výhradně výbor NW CZ, který za tímto účelem ustavuje zkušební a školící 
komisi složenou z členů výboru a dalších osob jmenovaných výborem klubu. Tuto komisi 
schvaluje výbor NW CZ s právem provedení případných změn.  

 

2.3 Podmínky pro získání certifikátu instruktora NW CZ v rámci kurzu pro instruktory  

a) úspěšně složený teoretický test (může být prováděn i jako ústní rozhovor),  

b) splněná libovolná zkouška NW CZ 1. stupně se svým psem,  

c) účast na všech teoretických přednáškách pro žadatele o instruktora,  

d) praktické prověření schopnosti plnit funkci instruktora v rámci víkendu pro žadatele o 
instruktora,  

e) pozorovatel na celodenním tréninku pod vedením rozhodčích NW CZ (nebo jiné předem 
stanovené akci),  

f) video dokumentace přípravy noseworkového týmu od úplného začátku po vyhledání a 
bezchybného označení standardního vzorku v terénu odpovídajícím základní zkoušce.  

Při neúčasti na nějaké povinné části si může žadatel splnit účast v následujícím termínu kurzu.  

Po úspěšném splnění všech podmínek obdrží instruktor certifikát, kterým se může dle potřeby 
prokazovat. Certifikát se předává vždy osobně na členské schůzi.  

Některá následná školení pořádané NW CZ mohou být povinná. Termín a místo konání všech 
školení instruktorů musí být sděleno adeptům s dostatečným časovým předstihem, a to 
nejméně 6 týdnů před konáním akce.  

 

2.4 Povinnosti instruktora  

Instruktor se musí chovat a vést výcvik tak, aby svým jednáním neporušoval zákon č. 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména Článek 6 (2) o 
používání pomůcek, které by mohly způsobit poškození zdraví, bolest nebo snížení pohody psa, 
nebo stres.  

Instruktor může být zbaven své funkce, a to výborem NW CZ, který ho do funkce jmenoval. K 
tomuto kroku výbor NW CZ přistupuje v následujících případech:  

a) na žádost samotného instruktora, kterého se odebrání nebo pozastavení certifikátu týká  

b) automaticky ukončením členství v NW CZ  

c) za hrubý přestupek vůči - zákonu č. 246/1992 Sb., stanovám NW CZ, řádům a směrnicím NW 
CZ  

d) z morálních důvodů  

e) za opakovanou neomluvenou neúčast na povinných školení instruktorů  
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3. Rozhodčí NW CZ  

3.1 Rozdělení rozhodčích pro NW CZ  

- rozhodčí pro zkoušky stupně Z a 1  

- rozhodčí pro všechny stupně (Z – 3)  

Pro rozšíření licence rozhodčího si musí daný rozhodčí doplnit požadované hospitace a musí 
opět projít závěrečným přezkoušením ve vyšším rozsahu znalostí.  

 

3.2 Podmínky pro podání žádosti  

a) řádné členství v Nosework CZ po dobu minimálně dvou let před podáním žádosti,  

b) zdravotní a psychická způsobilost,  

c) plnoletost žadatele,  

d) prokázání znalosti určité úrovně tréninku pachových prací a znalosti šíření pachů, a to 
doložením složených zkoušek NW CZ. U NW CZ je žádoucí, aby měl žadatel splněny dvě různé 
zkoušky 3. stupně s jedním psem, nebo minimálně dvě různé zkoušky 2. stupně a jednu zkoušku 
3. stupně s různými psy. Nebo i jiných zkoušek, které odpovídají náročnosti výcviku noseworku.  

Tyto žádosti shromažďuje a projednává výbor a dle potřeby realizuje. Každé podání žádosti je 
přezkoumáno výborem a pouze schválené žádosti o funkci rozhodčího jsou dále realizovány. O 
rozhodnutí výboru realizace žádosti je žadatel informován.  

Rozhodčí NW CZ je oprávněným posuzovat akce (zkoušky, závody a jiné) noseworku na území 
ČR. Rozhodčí je vždy povinen vystupovat tak, aby to odpovídalo důstojnosti akce i vážnosti a 
důležitosti osoby rozhodčího.  

 

3.3 Rozhodčí NW CZ jsou  

a) evidováni v seznamu rozhodčích, který je zveřejněn na stránkách NW CZ,  

b) proškolováni,  

c) delegováni na jednotlivé akce pro výkon své funkce,  

d) kontrolováni a hodnoceni v rámci své činnosti,  

e) řešeni při případných přestupcích, týkající se výkonu funkce, a to až po odvolání z funkce 
rozhodčího.  

 

3.4 Podmínky pro získání licence rozhodčího NW CZ  

a) splnění celkem 6 hospitací u nejméně tří různých rozhodčí, z toho dva rozhodčí určí výbor 
NW CZ,  

b) během hospitací musí žadatel být účastněn na posouzení minimálně všech směrů a stupňů, 
pro které bude mít licenci rozhodčího. Pokud tuto podmínku nelze splnit v průběhu 
požadovaných 6-ti hospitací, je nutno absolvovat hospitace další,  
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c) rozhodčí hospitaci potvrdí, ohodnotí znalosti a techniky posuzování žadatele. Závěrečného 
přezkoušení se může zúčastnit pouze žadatel, který byl minimálně 5x hodnocen kladně a tyto 
hospitace splnil nejméně u tří rozhodčích. K tomuto účelu slouží Protokol o absolvované 
hospitaci,  

d) závěrečné přezkoušení probíhá ze znalosti řádů, směrnic a stanov NW CZ. Toto přezkoušení 
může být ústní nebo písemné, a může být provedeno v den poslední hospitace, pokud tato 
hospitace je u výborem stanoveného rozhodčího,  

e) žadatel si vede záznamy o provedených hospitacích, tyto záznamy pak předkládá u 
závěrečného přezkoušení spolu s hodnocením a potvrzením od dalších rozhodčích.  

Žadatel se musí předem domluvit s rozhodčím, u kterého bude hospitovat a s vedoucím akce. 
Hospitace žadatele na rozhodčího pro NW CZ probíhají na oficiálních akcích NW CZ. Vedoucí 
akce ani rozhodčí nemají povinnost hospitaci umožnit, ale výbor NW CZ spoléhá na jejich 
porozumění a dobrou vůli.  

Jmenování rozhodčích po úspěšně provedených zkouškách provádí výbor NW CZ.  

 

3.5 Odebrání licence rozhodčího  

Rozhodčí může být zbaven své funkce, a to výborem NW CZ, který ho do funkce jmenoval. K 
tomuto kroku výbor NW CZ přistupuje v následujících případech:  

a) na žádost samotného rozhodčího, kterého se odebrání nebo pozastavení licence týká  

b) automaticky ukončením členství v NW CZ  

c) za hrubý přestupek vůči - zákonu č. 246/1992 Sb., stanovám NW CZ, řádům a směrnicím NW 
CZ  

d) z morálních důvodů  

e) za opakovanou neomluvenou neúčast na povinných školení rozhodčích.  

 

 

4. Vedoucí akce NW CZ  

4.1 Podmínky pro podání žádosti  

a) řádné členství v Nosework CZ před podáním žádosti,  

b) zdravotní a psychická způsobilost,  

c) plnoletost žadatele,  

d) dostatečné znalosti pro tuto funkci  

Tyto žádosti shromažďuje a projednává výbor a dle potřeby realizuje. Každé podání žádosti je 
přezkoumáno výborem a pouze schválené žádosti o funkci vedoucího akce jsou dále 
realizovány. O rozhodnutí výboru je žadatel informován.  
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Vedoucí akce NW CZ je oprávněným pořádat akce (zkoušky, závody a jiné) noseworku na území 
ČR i mimo něj. Vedoucí akce je vždy povinen vystupovat tak a jednat tak, aby to odpovídalo 
důstojnosti a vážnosti akce.  

 

4.2 Vedoucí akce jsou  

a) evidováni v nwinfo.cz,  

b) kontrolováni a hodnoceni v rámci své činnosti,  

c) řešeni při případných přestupcích, týkající se výkonu funkce, a to až po odvolání z funkce 
vedoucího akce.  

 

4.3 Podmínky pro získání statutu vedoucího akce  

a) zaslání žádosti na e-mail nosework@seznam.cz,  

b) splnění celkem 3 hospitací na zkouškách NW CZ.  

c) úspěšně složený teoretický test - přezkoušení znalostí žadatele formou on-line dotazníku 

 

4.4 Odebrání statutu vedoucího akce  

Vedoucí akce může být zbaven svého statutu, a to výborem NW CZ. K tomuto kroku výbor NW 
CZ přistupuje v následujících případech:  

a) na žádost samotného vedoucího akce  

b) automaticky ukončením členství v NW CZ  

c) za hrubý přestupek vůči - zákonu č. 246/1992 Sb., stanovám NW CZ, řádům a směrnicím NW 
CZ  

d) z morálních důvodů  

e) za neplnění svých povinností dle stanov NW CZ, řádů a směrnic NW CZ.  

f) nesložení teoretického testu pro kontrolu znalostí 

 

5. Platnost  

Schváleno výborem Nosework CZ dne 27.1.2020 s  platností od 31.1.2020. 

 

 

 

 

 


