ROZHODNUTÍ PREZIDIA č. 1/22
SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD KYNOLOGŮ ČR, z.s.
PLATNOST OD 01.01 . 2022

KODEX ČLENA SZBK ČR, z.s.
Svaz záchranných brigád kynologů České republiky, z.s. (dále jen SZBK ČR nebo „svaz“) je
dobrovolným otevřeným zájmovým spolkem neziskového charakteru, organizujícím
kynologickou záchrannou činnost.
Svaz rozvíjí svoji činnost v rámci celé České republiky především pro potřeby praktického
využití při záchranných pracích jak v České republice, tak i jinde ve světě. Pro popularizaci této
činnosti organizuje i národní a mezinárodní akce sportovního charakteru i akce pro mládež.
Pro nasazení svých psovodů do akcí vytváří svaz prostřednictvím svých pobočných spolků,
Záchranných brigád kynologů (dále jen ZBK), zásahové skupiny a trvale je udržuje na
požadované odborné úrovni.
Svaz je kolektivním členem Českého červeného kříže a součástí Integrovaného záchranného
systému ČR.
Svaz se prostřednictvím Sdružení sportovních svazů ČR hlásí k Chartě o sportu, Chartě o boji
proti dopingu a Chartě o boji proti násilí.
Svaz je veřejně prospěšnou právnickou osobou, jejímž posláním je přispívat vlastní činností k
dosahování obecného blaha a nabývat majetek z poctivých zdrojů a hospodárně využívat své
jmění k veřejně prospěšnému účelu ve smyslu ustanovení § 146 občanského zákoníku.

Každý člen svazu je povinen se řídit Stanovami SZBK ČR a dalšími normativy SZBK ČR,
jakými jsou zejména Rozhodnutí prezidia, Zkušební řád pro záchranné psy SZBK ČR a tento
Kodex člena SZBK ČR. Ve stejném rozsahu jsou tato ustanovení platná i pro čekatele SZBK
ČR.
I.

Člen svazu je povinen jednat vždy čestně v souladu s posláním a úkoly svazu.

II.

Člen svazu je povinen jednat tak, aby přispíval svým vystupováním a činností k plnění
poslání a úkolů svazu.

III.

Člen svazu je povinen jednat vždy tak, aby chránil dobré jméno SZBK ČR navenek i
v rámci organizací, kterých je svaz součástí.

IV.

Člen svazu je povinen mít platné úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody
občanů.

V.

Člen svazu je povinen v případě členství v dalších záchranářských organizacích
zabývajících se výcvikem záchranných psů o tom informovat vedoucího své ZBK.
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VI.

Člen svazu svou přípravou i chováním přispívá sobě i ostatním členům svazu udržovat a
soustavně posilovat vysokou prestiž kynologů – záchranářů při sportovních soutěžích i
praktických nasazeních. Svou osobní kázní, osobním přístupem a svým vystupováním
na veřejnosti ve všech situacích, kdy může být jeho činnost uváděna do souvislosti s
činností svazu, se zavazuje chránit dobré jméno svazu.

VII. Člen svazu nesmí na sportovních soutěžích záchranářské kynologie včetně zkoušek ani
při praktických nasazeních či praktických prověrkách nastupovat pod vlivem alkoholu,
drog či jiných omamných a psychotropních látek bez rozlišení stupně škodlivosti na
lidský organismus.
VIII. Člen svazu si plně uvědomuje, že vysoce humánní a náročné cíle záchranářské činnosti
provádí na základě své vůle a na své riziko.
IX.

Člen svazu v případě porušení kodexu člena SZBK ČR a dalších normativů svazu
podléhá kárnému řízení a navazujícím kárným opatřením v souladu s článkem 16
Stanov SZBK ČR.

X.

Za mimořádné zásluhy o činnost svazu či v záchranné kynologii může prezidium udělit
čestné členství v SZBK ČR. Za mimořádné zásluhy o činnost v ZBK může ZBK udělit
čestné členství v ZBK. Čestný člen SZBK ČR a ZBK má stejná práva jako řádný člen,
avšak je osvobozen od členských poplatků a povinnosti aktivních účastí na akcích ZBK
a SZBK ČR.
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