ROZHODNUTÍ PREZIDIA č. 19/21
SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD KYNOLOGŮ ČR, z.s.
PLATNOST OD 16.12. 2021

NÁPRAVNÁ KÁRNÁ OPATŘENÍ
NÁSLEDUJÍCÍ PO DISKVALIFIKACI A UKONČENÍ PRÁCE
NA VÝCVIKOVÉ AKCI SZBK ČR
Projeví-li pes kdykoli v průběhu konání výcvikové akce SZBK ČR agresivitu vůči jinému
psovi, psovodovi či jiné osobě, musí být ihned po zjištění této události ukončena práce tohoto
psa a jeho psovoda. Stupeň agresivity opravňující k vyloučení a určení viníka v případě
vzájemného napadení dvou psů je zcela v kompetenci rozhodčího. Stejně tak je možným
důvodem k ukončení práce použití donucovacích prostředků psovodem vůči psu v prostoru, ve
kterém výcviková akce probíhá i v jeho bezprostřední blízkosti, nebo nesportovní chování
psovoda.
V důsledku vyloučení psa / psovoda z dalšího průběhu akce na základě výše uvedených
skutečností dochází k diskvalifikaci psa a anulování dosud dosažených bodů z dané
výcvikové akce. Diskvalifikace psa / psovoda musí být zaznamenána včetně odůvodnění v
dokumentaci akce (v soupisce) a v pracovní knížce.
Veškerá takováto provinění musí být rozhodčím akce písemně oznámena výcvikáři SZBK ČR a
následně projednána neprodleně výcvikovou komisí SZBK ČR. Při posouzení míry a dosahu
provinění výcviková komise vezme v úvahu vyjádření poškozeného, proviněného a prohlášení
svědků události. Výcviková komise poté rozhodne o dalším postihu ve vztahu k činnosti
proviněného psa a psovoda na výcvikových akcích SZBK ČR. Přitom je oprávněna s ohledem
na míru provinění přistoupit k jednomu nebo i více kroků nápravných kárných opatření v tomto
pořadí:
1. Udělení výstrahy psovodovi
2. Pozastavení účasti psa / psovoda na výcvikových akcích (zkoušky, závody, prověrky)
v délce 3 až 12 měsíců
3. Doživotní zastavení činnosti psa / psovoda na všech výcvikových akcích

Rozhodnutí výcvikové komise o udělení nápravného kárného opatření ve vztahu k činnosti psa
a psovoda na výcvikových akcích SZBK ČR je vydáno s okamžitou platností a písemně
sděleno psovodovi a oznámeno prezidiu SZBK ČR. Nápravné kárné opatření je současně
zaznamenáno do pracovní knížky psa / psovoda.
Rozhodnutí výcvikové komise se týká výhradně výcvikové činnosti proviněného a nikterak
nenahrazuje případné občansko-správní spory.
Každý účastník výcvikových akcí SZBK ČR je povinen mít platné pojištění odpovědnosti za
škody způsobené psem i svou osobou a úrazové pojištění své osoby. Současně každý účastník
výcvikových akcí SZBK ČR v souladu s normativy SZBK ČR potvrzuje, že se výcvikové akce
účastní na základě své vlastní vůle a na své riziko. Za případné úrazy psovoda či psa během
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zkoušek odpovídá psovod. Majitel psa zodpovídá za všechny škody na osobách a věcech
způsobené jeho psem. Pokyny udílené rozhodčím případně pořadatelem plní psovod
dobrovolně a na vlastní nebezpečí.

Zpracováno na zasedání výcvikové komise SZBK ČR, z.s. dne 28.10.2021
Schváleno prezidiem SZBK ČR, z.s. s okamžitou účinností dne 16.12.2021
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