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ORGANIZAČNÍ ŘÁD 

Preambule 

KLUB AMERICKÝH STAFORDŠÍRSKÝCH TERIÉRŮ, z. s. (dále jen KAST) se řídí stanovami klubu a souvisejícími 
vnitřními předpisy klubu. Dále dodržuje a řídí se Zápisním řádem Českomoravské kynologické unie (dále jen 
ČMKU), Řádem ochrany zvířat při chovu psů a Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení v platném znění.  

 

Organizační řád vypracovává výbor KAST za účelem doplnění, specifikace podmínek a administrativních 
postupů pro chov plemene americký stafordšírský teriér (dále jen AST) dle platného standardu. Toto doplnění 
a specifikace nesmí omezovat členy KAST v chovatelské činnosti nad rámec nadřízených předpisů a musí 
umožňovat rozvoj plemene. Nesmí vydávat taková nařízení a omezení, která jsou v rozporu s platným 
standardem FCI a také nařízení, která nesledují nebo jsou v rozporu s dalším vývojem plemene. 

 

I. Chov a jeho řízení 
 

1. Chovem se rozumí  cílevědomá  plemenitba psů  respektující především  zásady  genetického  zdraví jedince 
i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). V tomto ohledu musí chovatelský klub i chovatelé dbát na to, aby 
nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit 
funkční zdraví psů. 

 
2. Základní normou pro chov AST je (kromě výše uvedených předpisů) platný standard FCI. Stanovené chovné 

podmínky nesmějí diskriminovat to, co standard připouští, stejně tak jako připustit to, co standard uvádí jako 
vylučující vadu. 

               Do chovu nemohou být připuštěni zejména:  
               a) jedinci, kteří mají prokázanou dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje 

        b) jedinci s vylučujícími  vadami jako  jsou  mj. poruchy charakteru, vrozená hluchota  nebo  slepota,   
             zaječí  pysk,  rozštěp  patra,  významné   vady  chrupu  nebo   anomálie  čelistí,  epilepsie,     
             kryptorchismus, monorchismus,  albinismus,  chybné barvy a zjištěná dysplazie kyčelního a   
             loketního kloubu těžkého stupně 
         c) psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující 

  d) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní 
 

3. Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, může chovatel plemeno chovat tj. zapisovat vrhy 
v kalendářním roce pouze v jednom klubu. 

 
4. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem regulérnosti chovu vůči ČMKU. 

 
5. S chovatelstvím je neslučitelný chov psů jakéhokoliv plemene  bez  průkazu původu FCI,  dále obchod se psy 

a podpora tohoto konání. 
 

6. Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž 
právnická osoba), která má vlastnické právo k chovnému psu nebo feně a je jako majitel uvedena v průkazu 
původu. 
 

7. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována. 
 

8. Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu. 
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9. Členové KAST jsou povinni o své psy řádně pečovat, dodržovat hygienické podmínky, pečovat o zdraví, 

odpovídající ustájení, krmení a zabezpečovat  jejich  zdárný vývin.  Jsou povinni dodržovat zákonná opatření 
a vyhlášky a umožnit kontrolu orgánům veterinární správy, která je oprávněna posoudit stav chovaných zvířat 
a rozhodnout, zda se jedná o týrání a porušení zákona.   

 
II. Chovatelský servis 

 
1. KAST poskytuje chovatelský servis pro své členy. Chovatelským servisem se rozumí zajištění veškeré 

administrativy nutné pro odchov štěňat s průkazem původu, zajištění klubových výstav, bonitací apod. Do 
chovatelského servisu nespadá prodej štěňat a zajištění zájemců o ně, vyhledávání zahraničních krycích psů, 
poradenství odborného charakteru např. veterinární apod. 

 
2. KAST umožňuje chov i nečlenům klubu za podmínek  platných  pro  chov  AST.  Výbor  KAST stanoví písemně 

smluvní podmínky s chovateli - nečleny.  
 

3. KAST nezasahuje chovatelům do výběru chovných párů a nezodpovídá za exteriérovou kvalitu či zdraví  
odchovávaných štěňat. Může však nedoporučit opakované spojení jedinců, v jejichž vrhu se vyskytly závažné 
genetické vady a vážné poruchy zdraví. 

 
III. Chovní jedinci 

 
1. Chovní psi a feny ve smyslu tohoto řádu jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený 

plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených KAST. Posouzení 
chovných kvalit jedince se provádí na bonitaci (popisném svodu) pořádané klubem dle přesně  daných  
pravidel.  K tomuto  účelu vypracovává  výbor KAST Bonitační řád, který je přílohou 
tohoto organizačního řádu. 

 

A)  Podmínky zařazení AST do chovu 
 
       a) minimální věk pro zařazení do chovu (použití k reprodukci) je 15 měsíců (pes i fena)  
  

       b) horní věková hranice pro použití k reprodukci PES - neomezeně, FENA - v den dovršení 8mi let věku 
 

c) absolvování  výstavy  pořádané klubem nejméně ve třídě mladých s oceněním „výborný“ či  „velmi dobrý“  
    (pes i fena), jedince s různým oceněním lze mezi sebou libovolně spojovat                                                                         

 
       d) úspěšné  absolvování  bonitace pořádané klubem ve věku nejméně 12 měsíců s výsledkem „prospěl“ 
 

e) test na  ATAXII  s  výsledkem  clear nebo carrier.  „Clear“  po  rodičích  lze  uznat pouze po předložení  testu    

    parentity (možno spojovat pouze jedince clear/clear, nebo clear/carrier) 
            

f)  RTG kyčlí provedený  a   vyhodnocený  v  ČR ve věku nejméně  12 měsíců s výsledkem maximálně FCI  „D“  
resp. 3/3  nebo RTG provedený ve  věku nejméně 24 měsiců  a  vyhodnocený Orthopedic Foundation  for 
Animals (OFA)  v USA nejhůře OFA Borderline 

          
       g) RTG loktů  provedený  a  vyhodnocený  v  ČR  ve  věku  nejméně 12 měsíců  s výsledkem nejhůře 1/1 nebo   
                 provedený ve věku nejméně 24 měsíců a vyhodnocený v USA nejhůře OFA grade I. 
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         Poznámka 

RTG snímek může zhotovit kterýkoliv veterinář v ČR.  Vyhodnocení RTG snímků v rámci ČR může provést pouze 
veterinář, který  je  Veterinární  komorou   veden  jako  posuzovatel  DKK a DLK. Nevylučuje se ani provedení 
obou variant (RTG v ČR a OFA v USA). Spojení jedinců s různými výsledky mezi sebou není klubem KAST nijak 
omezeno a zodpovědnost za tato krytí nese chovatel. 

 
 
B)   Podmínky zařazení do chovu u dovezených již chovných jedinců 

 
a)  při dovozu  chovného  psa  nebo  feny ze zahraničí  se  uznává  jeho  chovnost  získaná  v  zemi  odkud byl   
     dovezen 

     
         b)  chovnost psa v zemi původu je nutné doložit písemnou formou poradci chovu 
 
         c)  test na ataxii (NCL-A) s výsledkem clear nebo carrier 
 

d)  pokud  nemá  dovezený  chovný  pes/fena  proveden  RTG kyčlí a loktů,  protože  není  v  zemi původu pro 
chovnost požadována, může být použit v chovu pouze ke spojení s  jedincem s výsledkem RTG kyčlí „A“ 
resp. 0/0 nebo OFA Excellent či Good) a RTG loktů 0/0 nebo OFA Normal, dále je výbor KAST  oprávněn 
takovému jedinci udělit chovnost pouze na dobu určitou, toto omezení bude zrušeno pokud absolvuje RTG 
dodatečně s požadovanými výsledky 

              
         e) dovezený jedinec musí být zapsán v plemenné knize ČR 
 

f)  dovezený jedinec může být použit ke  krytí/vrhu až po dovršení věku 15 měsíců (platí i pro dovezené březí   
     feny) 

 
g) pokud  se  jedná  o  re-import  jedince  tzn.  o  jedince  narozeného  v ČR  vyvezeného  do  zahraničí  a  jeho    
    navrácení  jako  chovného,  musí  být  tento  pes/fena  předveden  poradci chovu  k  ověření,  zda nemá dle    
    předpisů  KAST  vadu vylučující z chovu, dále musí předložit požadované zdravotní testy – Ataxie, RTG kyčlí   
    a loktů 

 
         h)  na  všechny  dovezené  jedince  se  vztahuje  povinnost  zápisu  jedince  do  registru  KAST a přeregistrace               
                     plemennou knihou. Bez splnění této povinnosti nemohou být použiti k reprodukci 
 

ch) pes  se  stává  chovným  na  základě  splnění  předepsaných  podmínek  a  žádosti  majitele  o zařazení do      
       registru chovných jedinců KAST 

 

 
 

IV. Zápis do registru chovných jedinců   
 

1. Pouze jedinci zapsaní v registru chovných jedinců mohou být použiti k reprodukci (výjimku mohou mít jedinci 
ve spoluvlastnictví vice majitelů, jedinci zapůjčení ze zahraničí, zahraniční krytí apod.). Pravidla pro tyto 
situace jsou upravena Zápisním řádem ČMKU. 
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2. Zapsání do registru chovných jedinců neprobíhá automaticky, ale majitel jedince musí o zařazení požádat na 
určeném formuláři poradce chovu.  

 
 

3. Žádost se odesílá doporučeně na adresu poradce chovu a musí obsahovat: 
 
         a) originál žádosti o zařazení do registru řádně vyplněný a podepsaný 
         b) originál průkazu původu psa 
         c) kopii  výstavního  posudku  z  výstavy pořádané klubem nejméně ve třídě mladých (uchovní se pouze  

    jedinci se známkou výborný a velmi dobrý) 
         d) kopii bonitační karty – s výsledkem „prospěl“ 
         e) kopii  protokolu o provedeném testu na ataxii nebo kopii výsledku parentity, pokud je jedinec „čistý“   
                   z rodičů (možno uchovnit pouze jedince s výsledkem clear či carrier) 

f)  kopie výsledku RTG kyčlí vyhodnocený  v ČR (možno uchovnit  jedice  s  výsledkem 0/0  resp. FCI „A“,  
1/1 resp. FCI „B“, 2/2 resp. FCI „C“, 3/3 resp. FCI „D“  nebo  kombinací  těchto stupňů např. 0/1, 2/1  
atd.,  dále  se  pro  uchovnění  uznává  hodnocení   OFA - Orthopedic Foundation for Animals  v  USA 
s výsledkem OFA excellent, OFA good, OFA fair, Borderline) 

g)  kopie  výsledku  RTG loktů vyhodnocený v ČR (možno uchovnit  jedince  s  výsledkem  0/0, 1/1  nebo 
kombinací  těchto   stupňů  0/1, 1/0,  dále   se  pro  uchovnění   uznává  hodnocení OFA - Orthopedic 
Foundation for Animals v USA s výsledkem  OFA normal, OFA grade I) 

         h)  kopii potvrzení o zaplacení registračního poplatku 
       ch)barevnou fotografii psa v postoji -  1 x z boku , 1 x zepředu (posílat pouze elektornicky) 
 
 

4. Poradce chovu po obdržení žádosti a dokladů vše zkontroluje a pokud jsou podmínky splněny, je jedinec 
zaevidován do registru chovných jedinců KAST a je mu přiděleno jedinečné registrační číslo KAST. Pro psy a 
feny je vedena číselná řada zvlášť. Poradce chovu zapíše splnění podmínek chovnosti do PP a odešle jej na 
plemennou knihu ČMKJ k přeregistraci. 

        
5. Plemenná kniha provede přeregistraci a odešle PP majiteli psa (na dobírku - přeregistrace je  zpoplatněna). 

Tímto je proces uchovnění ukončen a jedinec je uznán CHOVNÝM.  
 

 
       V. Krytí a krycí list 
 

1. Ke krytí může dojít pouze mezi dvěma chovnými jedinci na základě vystaveného krycího listu, který slouží jako 
doklad o provedeném krytí mezi dvěma chovnými jedinci. 

 
2. Při  krytí  psem  z  jiného  klubu,  KAST  respektuje  chovné jedince  zařazené  do  chovu  jiným  klubem ČR  za 

předpokladu,  že  tito  jedinci  odpovídají  platnému  standardu FCI a mezi  kluby  existuje  písemná  dohoda 
o vzájemném uznávání chovných jedinců. 

 
3. Výběr krycího psa provádí majitel feny sám případně může požádat poradce chovu o navržení vhodných 

jedinců.  
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4. O krycí list žádá majitel feny na předepsaném formuláři poradce chovu a to minimálně 30 dní před 
plánovaným krytím. K žádosti přiloží potvrzení o zaplacení poplatku, případně jiné doklady vyžádané 
poradcem chovu (např. pokud se jedná o psa uchovněného jiným klubem nebo v případě zahraničního krytí.) 

       Krycí list musí obsahovat:  
         a) jméno psa a jeho číslo zápisu  
         b) jméno feny a číslo zápisu  
         c) jméno a adresu majitele chovného psa i chovné feny  
         d) podpisy obou majitelů chovných jedinců  
         e) místo a datum krytí 
 

5. Poradce chovu zkontroluje správnost údajů a potvrzený krycí list vrátí žadateli.  
        Krycí list je platný 1 rok ode dne vystavení, avšak jeho platnost je vázána na: 
        a) členství majitele/držitele feny v KAST z.s., (platnost krycího listu vystaveného pro člena KAST z.s.  
                   zaniká při neprodloužení členství nebo ukončení členství dle Stanov KAST z. s.) 
        b) chovnost feny dle řádů KAST a ČMKU 
        c) platnost krycího listu vystaveného pro nečlena klubu je omezena dle uzavřené písemné smlouvy 
        d) krycí list lze použít pouze pro jedno krytí a fenu, pro kterou byl vystaven 
 

6. Řádně vyplněný a podepsaný krycí list je nedílnou součástí přihlášky vrhu nutný k zápisu štěňat do plemenné 
knihy a vydání průkazů původu. 

        
VI. Zahraniční krytí 

 
1. Při zahraničním krytí chovné feny musí majitel k žádosti o vystavení krycího listu předložit kopii PP krycího 

psa a doklad o splnění podmínek chovnosti té země, kde je pes zapsán. Pokud tak nemůže učinit předem, 
musí tyto kopie předložit poradci chovu nejpozději se zápisem vrhu štěňat. 

         
2. Majitel feny je plně odpovědný za výběr zahraničního psa a odpovídá za správnost dokumentů potřebných 

pro vydání platných průkazů původu pro tento vrh. 
 

3. Majitel chovné feny je povinen si předem ověřit, že zamýšlený pes má platný průkaz původu FCI a je ve své  
zemi uznán jako chovný. O způsobilosti zahraničního psa ke krytí musí majitel feny doložit kopie všech 
předepsaných dokumentů poradci chovu, a to nejpozději s podáním přihlášky vrhu.  

 
4. KAST nenese odpovědnost za případné nevydání průkazů původu plemennou knihou z důvodu 

nekompletních podkladů. Veškerou odpovědnost nese majitel feny. 
 

VII. Vrh a zápis štěňat 
 

1. Fena   smí  mít   jeden  vrh  v  kalendářním  roce.  Porodí-li  jedno  štěně,  je  vrh  započítáván  jako  regulérní. 
Výjimku může v odůvodněných případech povolit výbor KAST na základě žádosti majitele feny. Na udělení 
výjimky není právní nárok. 

 
2. Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinde, musí být o této skutečnosti 

ihned informován poradce chovu. Držitel musí uvést jméno osoby a přesnou adresu, kde se fena se štěňaty 
nachází včetně telefonního kontaktu. 
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3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa, nicméně KAST ponechává toto rozhodnutí zcela na 
majitelích obou chovných jedinců a jejich vzájemné dohodě. Stejně tak KAST nezasahuje do jejich dalších 
ujednání a neřeší neshody spadajících do občanskoprávních sporů.  

 
4. Krytí chovné feny může být nahrazeno inseminací (podmínky upravuje zápisní řád ČMKU). 

 
5. Po narození štěňat je chovatel povinen odeslat řádně vyplněnou přihlášku vrhu poradci chovu, a to nejpozději 

do 10 dnů ode dne jejich narození. Současně informuje o narození štěňat i majitele krycího psa. 
 

6. Poradce chovu přihlášku vrhu potvrdí a předá plemenné knize, která po přidělení zápisových čísel odesílá 
přihlášku vrhu na adresu chovatele. 

 
 

7. Chovatel po označení štěňat (tetováním, čipováním) zašle veterinářem potvrzenou přihlášku zpět na 
plemennou knihu ke konečnému zpracování a vydání PP.  

 
8. Pokud fena nezabřezla, odešle chovatel poradci chovu vyplněný krycí list s výrazným označením NEZABŘEZLA, 

a  to nejpozději 75 dní ode dne krytí. Současně informuje o nezabřeznutí i majitele krycího psa. 

 
 
VIII. Zápisy štěňat do plemenné knihy 

 
1. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je výhradně platná přihláška vrhu, jejíž součástí je 

potvrzený krycí list, případně další požadované dokumenty. 
 

2. Poradce chovu odesílá po ověření všech údajů a příloh přihlášku vrhu plemenné knize, která doplní čísla 
zápisu a vrátí přihlášku na adresu chovatele (majitele vrhu).  

 
3. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku 

žádosti o zápis odchována. Dodatečné hlášení dalších štěňat je nepřípustné.  
 

4. Štěňata se značí tetováním/čipováním. Minimální věk odběru štěňat od feny musí být nejméně 50 dnů. 
 

5. Přihláška vrhu označených štěňat musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu. 

 
 

IX. Průkaz původu 
 

1. Průkaz původu vystavuje plemenná kniha ČMKJ na formuláři uznaném FCI označeném znakem FCI a ČMKU. 
 

2. Pro každého jedince je vystaven jeden PP a je příslušenstvím tohoto jedince. 
 

3. Chovatel je povinen PP podepsat a předat nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej 
obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKJ, kterým byl PP vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu 
PP. 
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4. Zápisy do části PP k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, 
výstavní kancelář, veterinární lékaři, poradci chovu a pověření pracovníci sekretariátu ČMKJ, ČMKU). Za 
správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl. 

 

X. Závěr 
 

1. Skutečnosti neupravené tímto organizačním řádem se posuzují podle předpisů ČMKU, FCI a dále dle 
příslušných zákonů České republiky.  

 
2. Tento organizační řád je závazný pro všechny členy klubu včetně nečlenů, kterým KAST poskytuje chovatelský 

servis na základě smlouvy. 
 

3. O výjimkách proti předchozím ustanovením organizačního řádu rozhoduje v odůvodněných případech výbor 
klubu. 

 
4. Přílohu tohoto řádu tvoří Bonitační řád a Metodický pokyn pro zařazování AST do chovu. 

 
5.  Tento Organizační řád byl schválen výborem KAST dne 18. 11. 2018 a tímto dnem nabývá své účinnosti. 

 

 

 


