KLUB AMERICKÝCH STAFORDŠÍRSKÝCH TERIÉRŮ, z.s. (KAST)
Kojetická 1388/4, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO 46749551

BONITAČNÍ ŘÁD
I. Základní ustanovení
1. Bonitační řád KAST stanovuje podmínky pro konání bonitace a upravuje postup při zařazování
jedinců do chovu.
2. Bonitace je odborná chovatelská činnost. Spočívá v porovnání psa nebo feny podle platného
standardu FCI, a to s využitím poznatků o exteriérových, povahových a zdravotních přednostech či
nedostatcích bonitovaného jedince. Určuje jednotná kritéria posouzení případných vad a
nedostatků, při jejichž výskytu není zařazení do chovu přípustné.
3. Bonitační karta slouží k popisu a hodnocení bonitovaného jedince. Formu a obsah tohoto formuláře
vypracovává výbor klubu. Bonitační karta je platná pouze úplně vyplněná s podpisy majitele
bonitovaného jedince, bonitujícího rozhodčího a členů bonitační komise. Bonitační karta se
vystavuje ve dvou vyhotoveních. Jedno pro KAST a jedno pro majitele bonitovaného jedince.
4. Bonitaci provádí výborem určená bonitační komise, která se skládá z rozhodčího exteriéru
s aprobací pro plemeno a dvou členů výboru KAST. V případě potřeby může být jeden člen výboru
nahrazen členem revizní a disciplinární komise klubu, nebo v případě mimořádné situace jiným
členem klubu. Členové bonitační komise nesmí provádět bonitaci u jedinců, kteří jsou v jejich
vlastnictví nebo ve vlastnictví rodinného příslušníka.
5. KAST pořádá minimálně tři bonitace ročně, rovnoměrně rozložené v průběhu kalendářního roku.
Termíny bonitací pro daný rok musí být zveřejněny do 31.12. roku předcházejícího. Počet bonitací
v kalendářním roce může být výborem navýšen dle potřeby. Výbor KAST může v odůvodněných
případech povolit na žádost člena také bonitaci individuální.

II. Přihláška na bonitaci
1. Přihláška na bonitaci je buď písemná nebo v elektronické podobě na předepsaném formuláři a musí
obsahovat:
a) celé jméno a adresu majitele
b) jméno přihlášeného jedince, datum narození, číslo zápisu, jména obou rodičů s čísly zápisů
c) termín bonitace, na níž majitel jedince hlásí
d) oboustrannou kopii Průkazu původu jedince
e) kopii dokladu o zaplacení bonitačního poplatku
f) prohlášení majitele, že daný jedinec nezahájil bonitaci a ani nebyl neúspěšně bonitován
v druhém klubu (KCHMPP ČR, z.s.)
2. Přihlášku musí majitel psa zaslat v určeném termínu na adresu poradce chovu nebo
elektronicky na e-mail: poradcekast@seznam.cz.
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3. Přihlášky zaslané po termínu (případně dohlášení na místě v den konání) lze dodatečně přijmout za
zvýšený poplatek.

III. Účast na bonitaci
a) bonitace se může účastnit každý jedinec, který dovršil předepsaný věk 12 měsíců
b) má platný průkaz původu registrovaný ČMKU/ČMKJ
c) bonitace se může účastnit i jedinec, který ještě neabsolvoval výstavu, RTG a další vyšetření
d) majitel jedince musí být členem KAST a jeho jméno musí být uvedeno v PP
e) bonitace je za předepsaných podmínek přístupná i nečlenům
f) pes musí být zdráv a majitel psa se prokáže platným očkovacím průkazem či pasem psa
g) háravé feny mají na bonitaci přístup, ale musí být předem nahlášeny pořadateli, nastupují
k posouzení poslední a do té doby se musí zdržovat mimo prostor, kde bonitace probíhá

IV. Průběh bonitace a hodnocení
1.

Psi se posuzují v kruhu jednotlivě. Pořadí, ve kterém nastupují, může být předem určeno. Hodnotí
se v postoji a pohybu.
Kontroluje se identita jedince (mikročip, tetování) a měří se kohoutková
výška jedince. Následně se každý jedinec popisuje v rozsahu bonitační karty. Bonitační komise
zapisuje hodnocení do bonitační karty tak, že u jednotlivých bodů zakroužkuje odpovídající
hodnocení. Povaha psa je posuzována během celého procesu bonitace. Výsledek posouzení jedince
je označen v příslušné části bonitační karty. Bonitační komise může zadat následující hodnocení:
a) prospěl
Zadá se jedinci, který nemá vady dle čl. IV., bod 2. bonitačního řádu ani žádné viditelné vady
zdravotního charakteru.
b) odloženo (v bonitační kartě označeno zeleně)
Zadá se jedinci, který v den bonitace vykazuje vady přechodného charakteru, jako náhlé kulhání,
viditelné kožní problémy, neochota psa se předvést apod., nebo jedinci, u kterého je nutné si
k objektivnímu posouzení vyžádat odborný posudek. Bonitace se dále odloží jedinci, u kterého
nelze zkontrolovat identitu. Tetování je nečitelné nebo nesouhlasí, mikročip není nalezen nebo
nesouhlasí s údaji v průkazu původu. Jedinec se může zúčastnit bonitace v dalším termínu.
Poplatek za novou bonitaci je vybírán v plné výši.
c) neprospěl (v bonitační kartě označeno červeně)
Zadá se jedinci, který má vady dle čl. IV., bod 2. bonitačního řádu nebo viditelné vady
zdravotního charakteru. Jedinec se může zúčastnit re – bonitace pouze rozhodnutím
odvolacího řízení.
Pokud zadá bonitační komise hodnocení „neprospěl“ nebo „odloženo“ musí zapsat zdůvodnění do
bonitační karty.
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2.

Vady, které jsou důvodem nezařazení jedince do chovu zjišťované na jedinci při bonitaci:
➢ poruchy charakteru (bázlivý, agresivní)
➢ významné vady chrupu nebo anomálie čelistí jako je předkus či podkus, špičáky do patra,
zkroucená čelist
➢ výrazné abnormality kostry
➢ vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, zálomek na ocase, epilepsie
➢ albinismus, anomálie ve zbarvení očí/oka (každé oko jiného zbarvení apod.)
➢ kryptorchismus, monorchismus
➢ prokazatelně špatný zdravotní stav
➢ provedené zákroky k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, kupírovaný
ocas
➢ dechové problémy (sípání, chrčení)
➢ špatná mechanika pohybu (kulhání)
➢ zbarvení jedince - čistě bílá, více jak 80 % bílé barvy, černá s pálením, černá s pálením a bílými
znaky (trikolora), modrá s pálením, modrá s pálení a bílými znaky (trikolora), černá/modrá s
pálením a prožíháním znaků, černá/modrá s pálením a prožíháním znaků a bílými znaky
(trikolora), játrová a jiné barevné abnormality (např. merle)

3. O účasti na bonitaci se provádí zápis do originálu průkazu psa. Uvede se datum a místo konání
bonitace, hodnocení a podpis rozhodčího.
4. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo se písemně odvolat
k výboru KAST. Musí tak učinit nejpozději do 7 dnů po obdržení výsledku bonitace. Výbor musí sdělit
své rozhodnutí písemně nebo elektronicky nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení odvolání. Pokud
výbor odvolání vyhoví, bonitace musí být opakovaná nejpozději do 60 dní od bonitace první, kvůli
které probíhá odvolací řízení. Při opakované bonitaci majitel nehradí znovu bonitační poplatek, ale
mohou mu být účtovány náklady na organizaci bonitace a posudečné. Místo a termín konání
opakované bonitace určuje výbor KAST.

V. Individuální bonitace
1. Individuální bonitace je v KAST možná v odůvodněných případech. Individuální bonitace je bonitace
na výslovnou žádost majitele psa/feny. Nahrazuje v předepsaných podmínkách chovnosti
bonitaci řádnou a případně může v odůvodněných případech nahradit i výstavu. Je určena
zejména pro jedince s hendikepem, který jim neumožňuje úspěšně absolvovat výstavu, ale
nebrání jejich chovnému využití. (např. psi po prokázaném úrazu zubů apod.) Individuální bonitace
podléhá zpoplatnění, a to dle platného sazebníku klubu plus cestovní náklady bonitační komise a
posudečné. Každá individuální žádost se posuzuje samostatně a udělení souhlasu není nárokové.
2. O individuální bonitaci žádá majitel psa/feny v dostatečném předstihu písemně nebo
elektronicky výbor prostřednictvím příslušného poradce chovu.
3. Žádost musí obsahovat zdůvodnění, proč je o individuální bonitaci žádáno.
4. K žádosti musí být přiloženy všechny podklady požadované pro uchovnění jedince a pes/fena
musí být starší 15ti měsíců.
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5. Výbor musí sdělit své rozhodnutí žadateli písemně nebo elektronicky nejpozději do 30 dnů
ode dne obdržení žádosti.
6. V případě souhlasu s individuální bonitací zašle výbor KAST informaci žadateli. Sdělí mu další
informace a postup (datum a místo konání, výši poplatku apod.) V případě zamítavého
stanoviska sdělí důvod tohoto rozhodnutí.
7. Na bonitační kartě, musí být vyznačeno, že šlo o individuální bonitaci.
8. Poplatek za individuální bonitaci musí být uhrazen předem.

VI. Závěrečná ustanovení
1. O výjimkách proti předchozím ustanovením bonitačního řádu rozhoduje v odůvodněných případech
výbor klubu.
2. Tento Bonitační řád byl schválen výborem KAST dne 21. 10. 2020 a tímto dnem nabývá své
účinnosti.
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