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Podle občanského zákona o poskytnutí pomoci je povinen každý člen SZBK ČR, z.s. poskytnout
pomoc jak svojí osobou, tak za použití svého psa, pokud je k tomu dostatečně vycvičen.
Pro potřeby veřejnosti k praktickým zásahům je ve Svazu záchranných brigád kynologů ČR, z.s.
vytvořena PJ SZBK ze psovodů se psy, kteří splňují kvalifikační předpoklady (složená zkouška
alespoň úrovně ZTV2, ZZP2, RH FLB, RH TB, složený a platný atest HZS, složený atest IRO,
úspěšně absolvovaná prověrka PPJ SZBK ČR).
Tato Pohotovostní jednotka SZBK ČR, z.s. je složena z pohotovostních jednotek regionálních
brigád. Všichni vedoucí regionálních brigád a členové PJ SZBK jsou povinni nosit neustále
s sebou mobilní telefony a mít je soustavně na příjmu.
Pomoc může být vyžádána kteroukoli složkou provádějící záchranné práce nebo i soukromou
osobou, pokud je požadavek v souladu se zákony ČR.
Zásahová družstva jsou jmenována vedoucím PJ SZBK ČR, z.s. nebo vedoucím regionální
brigády.
Do zásahových družstev nelze nominovat nekvalifikované psovody a psy. Pokud se jedná o
zásahy ve spolupráci se složkami, které mají své vlastní požadavky na kvalifikaci psů (IRO, HZS),
jsou přednostně nominováni psovodi se psy s touto kvalifikací.
Při praktických zásazích nelze dopustit komunikaci jednotlivých řadových psovodů s orgány
řídícími zásah, rodiči nebo příbuznými pohřešovaných osob apod. Jednáním s nimi je pověřen
výhradně vedoucí zásahového družstva, který předá potřebné informace celému družstvu.
S veřejností a médii (tisk, rozhlas, televize) mohou oficiálně jménem svazu komunikovat pouze
oficiální tiskoví mluvčí (vedoucí regionálních brigád, funkcionáři svazu).

ČLEN SZBK


Při příjmu informace o potřebě zásahu kynologů ihned oznámí zjištěnou situaci vedoucímu PJ,
prezidentovi svazu nebo vedoucímu brigády příslušného regionu a zachová se podle jejich
rozhodnutí.

VEDOUCÍ BRIGÁDY




Ihned oznámí situaci vedoucímu PJ SZBK a podle potřeby od něho vyžádá příslušný počet
psovodů této jednotky. V případě, že je schopen požadavek pokrýt psovody svého regionu, situaci
pouze oznámí vedoucímu PJ.
Po dohodě s vedoucím PJ se osobně zúčastní jako velitel zásahového družstva nebo předá
podrobné instrukce jmenovanému vedoucímu zásahu.
Po skončení zásahu vyplní formulář hlášení o praktickém nasazení, nechá potvrdit složkou, která
zásah organizovala, a odešle el. cestou na adresu výcvikáře SZBK ČR, z.s..

