Veterinární bonitace
V současné době, je možno bonitaci u psů, jejichž majitelé žijí trvale v
zahraničí nahradit veterinárním popisem psa, přiložením kvalitních fotek
a kopií dokladu o výstavním hodnocení na výstavě pořádané FCI
(výjimka je pouze pro země, kde FCI nepovoluje PK vstup na výstavy).
Takový jedinec je uznáván naším Klubem jako CHOVNÝ.
Tento postup byl zaveden pro:
1) ty, kteří chtějí použít českého psa nebo fenu (v majetku člena
Klubu KPPPK, který je povinen dodržovat Klubový zápisní řád,
schválený lenskou schůzí: tj. používat k chovu pouze chovné rozuměj – uchovněné bonitací a výstavou FCI - jedince a jen
takovým povolit kontakt se svým psem/fenou).
2) ty, kteří chtějí alespoň částečně deklarovat chovné kvality svého psa
v zemích, kde se bonitace jako takové neprovádějí a kontrola veterinárním lékařem je adekvátním potvrzením absence hrubých vad oproti
standardu.
Toto je nouzové řešení, dočasné. Jednáme s chovatelskými organizacemi zahraničních subjektů FCI o možnostech zapisování PK v jejich
plemenných knihách a doporučujeme tamním chovatelům se sdružovat
a usilovat o vytvoření bonitačních komisí ve státech, kde se krysařík
chová. Podmínky pro tvorbu bonitačních komisí jsou stanoveny: účast
budoucího bonitačního pracovníka na 6ti bonitacích a zároveň na
výstavách s mezinárodním rozhodčím, který posuzuje PK- v zemi
původu (CZ). Klub se bude snažit pomoci. Stejně postupovali naši
kolegové v Japonsku, kde již několik let funguje precizní bonitační práce
a dokumentace předávaná bezprostředně našemu Klubu i když je
japonský chov již takřka samostatný v chovu. Taková práce je důležitá a
velmi oceňovaná a v budoucnu může významně přispět k uznávacímu
řízení PK.
Základní zdokumentování zvířete - Veterinární bonitace- je důležitá pro
všechny
- umožňuje zohlednit stav více dospělých PK ve světě (jeden
z požadavků FCI pro uznání). Je nutným dokladem zdravosti a
životaschopnosti plemene pro uznávací řízení alespoňz veterinárního
hlediska. Čím více takto zhodnocených zvířat budeme schopni doložit ,
tím lépe pro plemeno. Veterinární bonitace ale nenahradí prestižní
klubovou CHOVATELSKOU BONITACI. Zůstává pouze zhodnocením
hrubých, zdraví jedince ohrožujících vad. Takto zbonitovaný jedinec
nemůže z pochopitelných důvodů obdržet bonitační kód.

Není to zhodnocení jedince ve vztahu ke standardu pouze posouzení
odborníkem na zdravotní stav a základní fyziognomické rysy jedince.
Praktické provedení:
Zájemce o veterinární bonitaci si vyžádá protokol, který nechá vyplnit
svému volně zvolenému veterinárnímu lékaři. Ten protokol vyplní ve
všech bodech a stvrdí správnost svým podpisem a razítkem. Protokol
pro veterinární bonitaci je k dispozici u HPCH. Pro chovatele zůstává
prestižní záležitostí uchovnění na bonitaci, případně výstava v zemi
původu (CZ).
Kompletní Klubová bonitace obsahuje: Zhodnocení zvířete dle standardu
aprobovaným rozhodčím z exteriéru a zápis do bonitačního protokolu,
doložení vyšetření luxace patel a DNA profilu jedince (viz. bonitační řád).
Zároveň platí, že pokud se v jednotlivých členských státech FCI zapisují
jedinci PK a tamní kluby provádí bonitace, neuznává KPPPK již
veterinární bonitace z těchto zemí.

