BONITAČNÍ ŘÁD

I.

Bonitace

1. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která slouží k určení chovné
upotřebitelnosti bonitovaného jedince a je vodítkem pro výběr chovných párů.
2. Bonitovaný jedinec je posuzován v souladu s platným standardem FCI pro dané
plemeno.
3. Bonitaci řídí bonitační komise ve složení:
a. posuzovatel (rozhodčí)
b. hlavní poradce chovu
c. člen výboru
4. K bonitaci budou připuštěni pouze jedinci splňující následující podmínky:
a. mají platný průkaz původu
b. v den bonitace dosahují věku 12 měsíců
c. byl zaplacen bonitační poplatek
5. Jedinci a jejich majitelé, kteří nesplňují některou z výše uvedených podmínek, nebudou
k bonitaci připuštěni.
6. U importovaných jedinců je povinností majitele předvést je k posouzení i tehdy, jsou-li
v zemi původu uchovněni, a to na nejbližší klubové akci.
7. Bonitační komise rozhoduje ve své kompetenci, zda předvedený jedinec splňuje
podmínky chovnosti. Tento údaj se zaznamená do PP včetně bonitačního kódu
z bonitační karty a uvede se současně i výška zvířete.
8. Jedinec, který je hodnocen jako nechovný, nemůže být zařazen do chovu. Bonitační
komise své rozhodnutí zdůvodní. Je také oprávněna ze závažných důvodů odložit své
rozhodnutí o způsobilosti k chovu na další bonitaci.
9. Posudek o bonitaci se vyhotovuje ve dvou stejnopisech (originál a jedna kopie). Originál
dostane majitel, kopii hlavní poradce chovu. Posudek tvoří bonitační karta a bonitační
kód. Úspěšné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení bonitovaného
jedince do chovu.
10. Bonitace platí po celý život jedince.
11. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání
k výboru Spolku. Musí tak učinit nejpozději do 1 měsíce po obdržení výsledku bonitace
a musí být provedeno doporučeným dopisem. V něm uvede podrobně důvody svého
odvolání. Vyhoví-li výbor Spolku takovému odvolání, bude bonitace opakována před
zvláštní komisí. Zvláštní bonitační komise:
a. musí mít jiné složení než původní komise
b. musí o případném uchovnění rozhodnout jednomyslně
c. výsledné rozhodnutí je konečné a není přípustné žádné odvolání; konečné
rozhodnutí platí po celý život posuzovaného jedince.
12. Další podmínky chovnosti jsou:
a. absolvování jedné výstavy vyššího typu (mezinárodní, klubová) se známkou
minimálně VD (velmi dobrá)
b. pro NP dodání RTG kyčelních kloubů maximálně do výsledku 2/2
13. Bonitační komise má nárok na úhradu cestovného podle schváleného předpisu Spolku.
U bonitací pořádaných podle plánu hradí tyto náklady Spolek. U bonitací mimo
plánované nesou tyto náklady rovným dílem majitelé bonitovaných jedinců.
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II.

Přihlášky na bonitace

1. Spolek pořádá bonitace:
a. organizované (o místě a datu informuje členy Spolku prostřednictvím
klubového Zpravodaje) – 2x ročně
b. individuální (na žádost jednotlivých členů Spolku – úhrada se provede dle
článku I., odst. 13).
2. Přihlášky na bonitace se podávají písemně nebo elektronicky kontaktní osobě.
Obsahují jméno psa, číslo zápisu, datum narození, rodiče, jméno chovatele a adresu
majitele. Současně musí být přiložen PP v kopii. Originál PP se předkládá až při
provádění vlastní bonitace, aby do něho mohl být proveden zápis o výsledku.
3. Výbor Spolku zajistí před započetím bonitace jmenování bonitační komise.
4. Poplatek za bonitaci je splatný buď předem dle propozic nebo na místě bonitace s
příplatkem dle platného ceníku Spolku.
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