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Bonitační řád Pannonia Klub 
 / dále jen Klub / 

 

I. Základní ustanovení 

 

1. Cílem bonitačního řádu  / dále jen řád / je stanovení jednotného postupu pro pořádání a 

organizování bonitací a  jednotného výkladu standardů plemen, které zastřešuje Klub. Dále je 

určen  pro činnost a potřeby bonitační komise.  

 

2. Řád je závazný pro všechny rozhodčí exteriéru, kteří mají příslušnou platnou aprobaci pro 

plemena komondor, kuvasz, puli, pumi a mudi, mioritic, bucovina a carpatin a jsou členy 

Sboru rozhodčích ČMKU nebo jiné kynologické organizace, která je členem FCI, pro hlavní 

poradce chovu příslušných plemen Klubu,  členy Klubu a zájemce o uchovnění jedinců 

plemen komondor, kuvasz, puli, pumi ,mudi, mioritic, bucovina a carpatin podle tohoto 

bonitačního řádu. 

 

3. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o povahových a 

exteriérových, nedostatcích a vadách v porovnání s platným standardem FCI a na základě 

posouzení rodokmenové hodnoty bonitovaného jedince slouží k jeho chovné upotřebitelnosti 

a je vodítkem pro výběr chovných párů. Výklad – tyto informace slouží hlavním poradcům 

chovu pro jednotlivá plemena, jakož i pro majitele krycích psů a chovných fen při tvorbě 

chovných párů. 

 

4. Při hodnocení na bonitaci je podle předem vypracovaného systému každý posuzovaný 

jedinec ohodnocen. Součástí systému je i celkové zhodnocení upotřebitelnosti jedince pro 

zařazení do chovu.  

 

5. Úspěšné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení do chovu v souladu 

s mezinárodním chovatelským řádem FCI, platným standardem pro dané plemeno, zápisním 

řádem ČMKU a  zápisním řádem Klubu. Je povinností bonitační komise zapsat do přílohy 

průkazu původu úspěšné nebo neúspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu.   

 

6. Bonitační komise se skládá z předsedy - posuzovatele exteriéru pro dané plemeno (a) 

      a minimálně jednoho člena – hlavní poradce chovu, případně pověřený člen Klubu –  

      chovatel. K bonitaci může být přizván druhý posuzovatel exteriéru pro dané plemeno, další  

      poradce chovu nebo veterinář určený výborem Klubu.  
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7.  Při bonitaci nesmí být porušen zákon č.166/1999 Sb., o veterinární péči a zákon č.246/1992 

Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění vyhláška, Řád ochrany zvířat při veřejném 

vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu ČMKU. (Zpracován v souladu s Vyhláškou 

192/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo 

svodu). 

  

8. Je povinností každého majitele přivést bonitovaného jedince k bonitaci ve výborné kondici a 

s ohledem na úpravu srsti dle platného standardu plemene FCI a v dobrém výživném stavu. 

Bonitační komise je oprávněna nepřipustit k bonitaci jedince, který očividně v zanedbaném 

stavu.  

 

9. Povinnost majitele bonitovaného jedince je dostavit se včas na místo konání bonitace, 

informovat se u pořadatele bonitace o místě a hodině konání bonitace a po celou dobu dbát 

pokynů pořadatele bonitace. 

 

10. V případě konání bonitace při výstavě se bonitace koná vždy po posuzování vystavovaných 

jedinců. 

 

11. Háravé feny se mohou bonitace zúčastnit. Bonitace háravé feny probíhá až po ukončení 

bonitace  všech ostatních bonitovaných jedinců. Háravá fena musí být v dostatečné 

vzdálenosti od místa bonitace. Místo pro odložení háravé feny určí bonitační komise, tak aby 

nebyl narušen proces bonitace. 

 

12. Výsledky bonitací se zveřejňují ve zpravodaji Klubu. 

 

13. Poplatky za bonitaci se řídí Směrnicí č.1/2013 Klubu.  

 

II.Všeobecná ustanovení 

 

1. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci starší 18 měsíců u velkých plemen nad 50 cm 

kohoutkové výšky a 15 měsíců u malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky,  kteří na jedné 

z výstav organizovaných Klubem ( klubová nebo speciální / získali známku výborná v třídě 

otevřené, mezitřídě, pracovní nebo šampiónů a u plemen komondor, kuvasz, mioritic, 

bucovina a carpatin také známku velmi dobrá ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, 

pracovní nebo šampiónů. 

 

2. Klub uznává známku výborná u malých plemen (puli, pumi, mudi) do 50 cm ze země původu 

ve třídě otevřené, mezitřídě, pracovní nebo šampiónu pro Klubovou bonitaci. 

 



Pannonia Klub 

Ul.Zřídelní 102/7, 736 01 Havířov-Dolní Datyně, tel.:+420/602/770311,  

IČO : 26533090, DIČ: CZ26533090 

e-mail : pannonia@pannoniaklub.cz, www.pannoniaklub.cz, 

 č.ú. 173281197/0300, ČSOB a.s., pobočka Opava 

číslo klubu 1081  
 

 3 

3. Klub uznává známky výborná a velmi dobrá u plemen nad 50 cm (komondor, kuvasz, 

mioritic, bucovina, carpatin) ze zemí původů ve  třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní 

nebo šampionů. 

 

4. Výbor Klubu můžu dodatečně určit kvalifikační výstavy pro bonitaci v daném roce. 

 

5. Při přijímání na bonitaci mimo veterinární opatření má majitel bonitovaného jedince 

povinnost předložit bonitační komisi přihlášku na bonitaci,  platný průkaz původu a kopie 

posudkového listu z výstavy, kterou uplatňuje pro bonitaci, potvrzení o zaplacení bonitačního 

poplatku, vyhodnocení DKK, vyhodnocení očního vyšetření u veterinárního lékaře 

stanoveným Klubem, registrovaným  KVL s příslušnými oprávněními k vyhodnocení DKK, 

případně DLK. 

 

6. Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata. Při přijímání na bonitaci platí stejná 

veterinární opatření jako na výstavu.  

 

7. Klub respektuje bonitaci druhých zemí za předpokladu vyhodnocení DKK a očního vyšetření 

výhradně v České republice u veterinárních lékařů určených Klubem registrovaných KVL 

ČR, kteří mají příslušný kurz a jsou zařazení na seznam posuzovatelů.  Příslušný hlavní 

poradce chovu obdrží cestou doporučené pošty případně osobně ve formě předávacího 

protokolu podklady k uznání bonitace.  

 

8. V rámci  členství v Klubu lze zapůjčit fenu nebo psa k chovatelským účelům v souladu se 

Zápisním řádem Klubu a Zápisním řádem ČMKU i z jiných zemí, přičemž Klub respektuje 

bonitaci podle bodu 4 čl. II tohoto bonitačního řádu. 

 

9. Bonitační komise má právo v odůvodněných případech  požadovat  po majiteli bonitovaného 

jedince veterinární vyšetření, zejména DLK, EEG, případně další.  

 

10. Agresivní jedinec nesmí být zařazen do chovu.  
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III. Přihlášky na bonitaci 

 

1. Pořadatelem bonitace je Klub.  

 

2. Klub má za povinnost pořádat bonitaci vždy při klubové a speciální výstavě. Minimálně však 

2 x za rok. 

 

3. Klub je oprávněn provádět mimořádnou bonitaci mimo rámec plánu činnosti Klubu. Veškeré 

náklady na mimořádnou bonitaci nese majitel bonitovaného jedince. Majitel bonitovaného 

jedince žádá výbor Klubu písemnou formou doporučeným dopisem. 

 

4. Klub je povinen oznámit např. ( internetové stránky, zpravodaj )  své členy o místu a datu 

pořádání bonitací.  

 

5. Přihlášky k bonitaci a kartu bonitačního hodnocení, zpracovává výbor Klubu v souladu 

s bonitačním,  zápisním řádem Klubu  a potřebami standardu klubových plemen. 

 

6. Přihláška na bonitaci je písemná a obsahuje plné znění adresy majitele, termín bonitace na 

níž majitel jedince hlásí a oboustrannou kopii PP jedince s doklady o absolvování výstavy -

posudkový list a kopii vyhodnocení DKK a očního vyšetření u příslušného veterinárního 

lékaře. 

 

7. Součástí přihlášky je i kopie dokladu o zaplacení bonitačního poplatku.  

 

8. Řádně vyplněnou přihlášku, včetně dokladu o zaplacení, je majitel bonitovaného jedince 

povinen zaslat doporučeným dopisem nejpozději do 21 dnů před termínem bonitace na 

adresu hlavního  poradce chovu příslušného plemene.  

 

IV. Průběh bonitace 

 

1. Posuzování psů nebo fen (dále jen "psů" nebo „chovný jedinec“) na bonitaci provádí 

bonitační komise. Rozhodčí  musí mít aprobaci na klubová plemena a být podrobně 

seznámen se stavem chovu klubových plemen. K zapisování může být přizván(a) 

zapisovatel(ka).  

 

2. K zamezení podjatosti pro případy, kdy bude komisí bonitován jedinec pocházející z 

odchovů člena komise nebo který je v držení případně vlastnictví člena komise nebo jeho 

blízkých příbuzných, je nutné pro jeho posouzení zajistit náhradníka (za blízkého 

příbuzného se pro účely tohoto řádu považují rodiče, děti, manžel(ka), druh nebo družka, 

jakož i osoby žijící s členem komise ve společné domácnosti, jejichž prospěch nebo újmu lze 

považovat jako jeho újmu nebo prospěch vlastní).  
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3. Komise posuzuje kolektivně a má povinnost stanovit výsledek bonitace. Komise o výsledku 

bonitace nesmí hlasovat. Výsledky bonitace mohou být : 

  

a) „Chovný pes/fena“; ( 

b) „Chovný pes/fena“ – I. třída chovnosti  

c) „Chovný pes/fena“ – II. třída chovnosti  

d) „Nechovný pes/fena“  - povinnost stanovit důvod 

e) „Nezařazen“ -  odklad bonitace – povinnost stanovit důvod 

 

4. Bonitační komise po posouzení jedince zapíše bonitační posudek i jednotlivé míry psa do 

karty bonitačního hodnocení. Dále v něm písemně vyjádří celkový výsledek bonitace, 

kterým je rozhodnutí o chovnosti. V případě negativního rozhodnutí o chovnosti je povinna 

připojit písemné zdůvodnění tohoto rozhodnutí. V obou případech je povinna seznámit 

majitele psa s hodnocením a výsledkem. Zápisy v kartě bonitačního hodnocení  jsou 

potvrzovány podpisy všech členů bonitační komise a majitele bonitovaného jedince. 

Originál karty bonitačního  hodnocení obdrží majitel bonitovaného jedince a kopie zůstává 

založena u příslušného poradce chovu.  

 

5. Osoba pověřená výborem Klubem přepíše výsledek bonitace  včetně vyhodnocení DKK a 

očního vyšetření  do průkazu původu a všechny zápisy potvrdí svým podpisem a razítkem 

Klubu.   

 

6. V případech, kdy objektivně není možné rozhodnout v důsledku nezbytnosti vyžádání 

odborného vyšetření, může komise rozhodnout o odložení rozhodnutí na příští bonitaci. V 

těchto případech majitel psa již neplatí další bonitační poplatek a ani nezasílá další přihlášku 

k bonitaci.  

 

7. V případech, kdy se majitel psa z vážných důvodů nemůže bonitace zúčastnit a předem se 

řádně omluví, neplatí na příští bonitaci nový poplatek a ani nezasílá novou přihlášku. Pokud 

svou neúčast takto neomluví, poplatek propadá ve prospěch Klubu. 

 

V. Postup při posuzování 

 

1. Vlastní posuzování, včetně měření, provádí rozhodčí nebo  člen komise v součinnosti s 

dalšími členy komise. Fotografování / případně vážení /  bonitovaného jedince se provádí 

zpravidla před zahájením posuzování samostatně.  

 

2. Posuzovaného bonitovaného jedince předvádí před bonitační komisí jeden předvádějící. V 

případě, že majitel bonitovaného jedince není totožný s předvádějícím, má právo být 

posuzování před komisí přítomen.  
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3. Pes při měření kohoutkové výšky stojí na rovném, pevném a nekluzkém povrchu. Psa staví 

do postoje majitel (posuzovatel může psa postavit do výstavního postoje v případě špatného 

postoje psa, avšak se souhlasem majitele). Postoj bonitovaného jedince je klidný, stojí na 

všech čtyřech končetinách. Měřidlo se přikládá citlivým způsobem, pes má být co nejméně 

rušen. Odchylky od ideální kohoutkové výšky nejsou vylučující vadou. Jedinec by měl 

působit proporcionálně. 

 

 

4. Předváděný bonitovaný jedinec musí být upoután na vhodném vodítku, musí si nechat 

vhodným způsobem prohlédnout skus a chrup a nechat se změřit. Pes si musí nechat 

zkontrolovat obě varlata. U každé manipulace se psem asistuje předvádějící. Manipulace se 

psem musí být v souladu s Čl. I bod 7,8 tohoto Řádu.  Pokud bonitovaný jedinec si nenechá 

vhodným způsobem prohlédnout skus a chrup, nenechá se změřit a pes si nenechá 

zkontrolovat varlata je bonitace ukončena. V takovém případě nemá majitel právo na 

vrácení bonitačního poplatku. Majitel bonitovaného jedince opětovně zašle přihlášku 

k bonitaci včetně bonitačního poplatku. Do karty bonitačního hodnocení je zaspán  o 

výsledek klasifikace "nezařazen". Opakovat bonitaci z těchto důvodů může jedinec po 

splnění ostatních ustanovení tohoto řádu pouze jednou. 

 

5. Každý chirurgický zákrok, v jehož důsledku vznikla ve smyslu bonitačních kritérií nějaká 

vada nebo vyřazující znak, musí být majitelem psa před bonitací doložen veterinární 

zprávou (s případným doplněním rtg. a pod.). Zatajování jakýchkoliv vad je nepřípustné a 

má za následek ukončení bonitace a propadnutí bonitačního poplatku ve prospěch Klubu.  

 

6. Při posuzování se hodnotí chování psa v průběhu celého posuzování. Hodnotí se především 

vyrovnanost jeho povahy, sebevědomí a temperament s přihlédnutím ke specifickým 

požadavkům plemenného standardu plemene chování vůči jednotlivým osobám i ostatním 

psům (prohlídka rozhodčím, ukázání zubů, varlat, měření, pes musí zůstat klidný, 

nezaujatý, beze strachu či agresivity) . Dále se hodnotí typ, rámec těla, konstituce, tělesná 

hmotnost ve vztahu ke kohoutkové výšce, pohlavní výraz, jednotlivé partie těla a jejich 

odchylky od standardu, celková harmoničnost, skus a chrup, barva a kvalita srsti či kůže, 

pohybová mechanika a u psů přítomnost varlat v šourku. ohodnocení exteriéru a celkového 

dojmu v postoji i pohybu dle bonitační karty, ovladatelnost a předvedení psa (chůze na 

vodítku u levé nohy, bez ostnáče a stahovacího obojku, vztah majitel-pes, reakce na povely, 

předvedení v postoji atd.). 
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7. Chovnost obdrží zvířata skutečně vyspělá, typická dle platného standardu FCI, která 

nevykazují žádné závažné vady dle standardu, s vyrovnanou povahou, perfektně 

předvedená a v odpovídající výživné a fyzické kondici vzhledem k věku a pohlaví. Stupeň 

DKK v souladu se  Směrnicí č.2/2011. Výsledek očního vyšetření pro zařazení do chovu 

musí být vždy negativní u všech plemen. 
 

 

8. Hodnocení uvedené v předchozím odstavci se vyjádří přidělením příslušného hodnocení 

jednotlivým znakům, které vyjadřuje kvalitu těchto znaků, případně shledané nedostatky 

nebo vady. V hodnocení se rovněž vyjádří závěrečné rozhodnutí o zařazení psa do chovu. 

Bonitační komise je oprávněna do karty  bonitačního hodnocení zapisovat i potřebné 

poznámky, které blíže specifikují shledané nedostatky nebo vady, a které budou sloužit 

příslušnému poradci chovu při řízení chovu. 

 

9. Odstoupení od započaté bonitace na žádost majitele bonitovaného jedince je možné. 

Bonitační poplatek propadá ve prospěch Klubu. 

 

10. Ukončenou bonitaci nelze opakovat. 

 

 

VI. Opravné prostředky  proti rozhodnutí bonitační komise 

 

1. Opravné prostředky  proti rozhodnutí bonitační komise chovný – nechovný nejsou 

přípustné.    

 

2. Opravné prostředky z formálních důvodů je možné uplatni do 3 pracovních dnů od konání 

bonitace k výboru Klubu formou doporučeného dopisu. Odvolání nemá odkladný účinek 

bonitace. 

 

 

VII. Ustanovení přechodná a závěrečná 

  

 

1. Tento Bonitační řád vstupuje v platnost dnem 6. května  2013. 

 

 

 

       
Tento Bonitační řád projednala  a schválila  

                                    valná hromada chovatelského Klubu dne 13. dubna 2013.  
 


