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METODICKÝ POKYN PRO ZAŘAZOVÁNÍ AST DO CHOVU
Tento metodický pokyn doplňuje Organizační a bonitační řád KAST a stanovuje administrativní
postup majitele psa/feny a poradce chovu KAST při zařazování jedinců do chovu.
Nově je umožněno plnit jednotlivé podmínky zařazování do chovu nezávisle na sobě. Po
zkompletování všech dokumentů bude jedinec zařazen do registru chovných jedinců a uznán
chovným (zápis v originálu PP provede plemenná kniha „chovný“ případně „nechovný“).
Postup pro majitele psů/fen
Majitel psa/feny odešle na předepsaném formuláři žádost o zařazení do registru chovných
jedinců. Žádost se odesílá doporučeně na adresu poradce chovu a musí obsahovat:
1) originál žádosti o zařazení do registru řádně vyplněný a podepsaný
2) originál průkazu původu psa
3) kopii výstavního posudku z výstavy pořádané klubem nejméně ve třídě mladých
4) kopii bonitační karty s výsledkem „prospěl“
5) kopii protokolu o provedeném testu na ataxii nebo kopii výsledku parentity, pokud je jedinec
„čistý“ z rodičů
6) kopie výsledku RTG kyčlí
7) kopie výsledku RTG loktů
8) kopii potvrzení o zaplacení registračního poplatku
9) barevnou fotografii psa v postoji - 1 x z boku, 1 x zepředu (posílat pouze elektronicky)
Žádost odesílá majitel jedince až bude mít k dispozici všechny požadované dokumenty. Proces
zařazení do registru chovných jedinců a uznání jedince chovným může být zahájen pouze pokud
je dokumentace kompletní.

Poznámka
Oproti původnímu systému neznamená účast jedince na bonitaci jeho uchovnění. Jedná se tedy
„pouze“ o splnění účasti a získání bonitační karty. Např. 12ti měsíční jedinec splňuje věk pro
absolvování výstavy a bonitace, ale může se stát, že vzhledem k datu narození nestihne doložit
v den bonitace RTG kyčlí a loktů.
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Poradce chovu
Poradce chovu po obdržení žádosti a požadovaných dokumentů provede jejich kontrolu a pokud
je vše v souladu s předpisy zařadí psa/fenu do „Registru chovných jedinců“. Do originálu průkazu
původu provede zápis, který obsahuje: datum zařazení do registru, registrační číslo, podpis
poradce chovu a razítko klubu.
Takto označený průkaz původu zašle doporučeně na adresu příslušné plemenné knihy, která
provede přeregistraci a průkaz původu zašle zpět majiteli psa/feny plemenná kniha. Tímto je
proces zařazení do chovu ukončen a pes/fena mohou být použiti k reprodukci.
Registr chovných jedinců
Registr je povinnou součástí klubové evidence a musí obsahovat všechny podstatné informace
o chovných jedincích, aby mohl být zajištěn chovatelský servis v souladu se všemi předpisy. Dále
má informační charakter pro členy klubu.
Měl by být součástí webových stránek. Přesná forma registru, kdo k němu bude mít přístup a do
kterých částí, bude dořešena výborem klubu. Podklady pro registr dodává poradce chovu, ale
vzhledem k jeho vytíženosti je potřeba, aby byli zpracováním pověřeni a nápomocni i další členové
výboru. Papírová forma registru bude vedena do doby než bude zpracována elektronická verze
pro webové stránky.
Registr chovných jedinců je tvořen:
1) bonitační kartou jedince
2) výsledky povinných zdravotních a genetických testů (na žádost majitele i výsledky nepovinné)
3) výstavní ocenění
4) datum zařazení do registru
5) změny majitele
6) úhyn psa (povinnost majitele hlásit na klub i na plemennou knihu)
7) informace o vrzích fen a krytí psů
8) fotografii psa/feny - po spuštění na webových stránkách

Tento Metodický pokyn byl schválen výborem KAST den 18. 11. 2018 a tímto dnem nabývá své
účinnosti.
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