
BONITAÈNÍ ØÁD
 KLUBU CHOVATELÙ SVATOBERNARDSKÝCH PSÙ ÈR Z.S.

K ZÁPISNÍMU ØÁDU ÈMKU

Bonitace svatobernardských psù se øídí tzv. Bonitaèním øádem, který upravuje pravidla pro bonitování v Klubu chovatelù 
svatobernardských psù ÈR z.s. (dále jen KCHSBP ÈR z.s.).

Základní ustanovení

1) Úèelem bonitaèního øádu je stanovení jednotných smìrnic pro poøádání a organizaci bonitací a pro èinnost 
bonitaèních komisí KCHSBP ÈR z.s.. 

2 ) Bonitace je odbornou chovatelskou èinností, která na základì poznatkù o zevnìjškových a povahových pøednostech, 
nedostatcích a vadách v porovnání s platným standardem FCI a na základì posouzení rodokmenové hodnoty 
bonitovaného jedince slouží k urèení jeho chovné upotøebitelnosti a je vodítkem pro výbìr chovných párù. 

3) Úspìšné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zaøazení bonitovaného jedince do chovu v ÈR. Výsledek 
bonitace platí na celý život jedince. 

4) Bonitace provádìjí tøíèlenné bonitaèní komise, urèené výborem KCHSBP ÈR z.s.. Bonitaèní komise pracuje ve 
složení: Rozhodèí s aprobací pro dané plemeno, poradce chovu a èlen výboru. K zapisování mùže být pøizván(a) 
zapisovatel(ka). Èlenové komise nemohou bonitovat jedince ve svém majetku nebo držení. V tomto pøípadì zastoupí 
daného èlena komise náhradník z èlenù výboru klubu. Poradce chovu lze nahradit jiným èlenem výboru. Bonitaèní 
komise je oprávnìna doporuèit majiteli odložení bonitace.

5) Komise posuzuje kolektivnì. V pøípadì sporných názorù rozhoduje hlasováním. O této skuteènosti se provede 
záznam na bonitaèním formuláøi. 
 
 6) Proti rozhodnutí bonitaèní komise má majitel nechovného jedince právo odvolání k výboru KCHSBP ÈR z.s.. Musí to 
však uèinit doporuèeným dopisem, ve kterém podrobnì uvede dùvody svého odvolání. Toto právo mùže uplatnit do 14 
dnù od seznámení se s výsledkem bonitace. Vyhoví-li výbor KCHSBP ÈR z.s. takovému odvolání, bude bonitace 
opakována pøed zvláštní bonitaèní komisí, jmenovanou výborem KCHSBP ÈR z.s.. Èlenem této bonitaèní komise musí 
být pøedseda bonitaèní komise z pøedchozí bonitace jedince. 

7) Výsledky bonitací jsou prezentovány v klubovém Zpravodaji a na internetových stránkách KCHSBP ÈR z.s. za 
úèelem jejich využití v chovu jednotlivými chovateli. 

Všeobecná ustanovení
1) Bonitace se mohou zúèastnit jedinci, kteøí se mohou vykázat platným prùkazem pùvodu, který je vystaven èlenskou 
organizací FCI, nebo organizací FCI uznávanou. Psi, kteøí jsou v držení obèanù ÈR, musí být zapsáni v plemenné knize 
ÈMKU. 

2) Psi i feny musí v den bonitace dovršit stáøí min. 18 mìsícù. Jedinci v držení obèanù ÈR musí pøed absolvováním 
bonitace splòovat podmínku úèasti na dvou výstavách z nichž min. jedna musí být poøádána KCHSBP ÈR z.s. (klubová 
výstava, speciální výstava) a druhá mezinárodní, národní nebo další výstava KCHSBP ÈR z.s. Obì dvì se známkou 
výborný nebo velmi dobrý.

3) Psi i feny musí mít vyhodnocený rtg snímek DKK min ve vìku 18ti mìsícù. Posuzovatelem rtg snímkù je MVDr. 
Jaromír Ekr. Do chovu nemohou být zaøazeni jedinci s tìžkým stupnìm dysplazie (DKK - stupeò E, DKL - stupeò 3) a to i 
jednostrannì. Všichni psi a feny zaøazení do chovu musí mít stanoven DNA profil a v pøípadì, kde je to možné, také 
potvrzenou parentitu.

4) Dovezení jedinci se splnìnou bonitací v dané zemi a v souladu se standardem FCI, v souladu se všemi podmínkami 
chovu v ÈR a zároveò vyhotovenými a posouzenými rtg snímky DKK a DKL dle norem FCI jsou považováni za chovné a 
nemusí bonitaci opakovat. Je ovšem nutné doložit poradci chovu dokumenty potvrzující bonitaci v dané zemi a uznání 
psa nebo feny chovným (chovnou). Dále dokumenty s výsledky DKK a DKL a také DNA profil. Na základì tìchto 
dokumentù poradce chovu danou chovnost potvrdí. V pøípadì pochybností, dodání majitelem neúplných podkladù pro 
zaøazení do chovu z dané zemì nebo v pøípadì uznání chovnosti v dané zemi v rozporu s našimi pøedpisy má poradce 
chovu právo naøídit daného psa nebo fenu pøedvést na bonitaci poøádané Klubem chovatelù svatobernardských psù ÈR 
z.s. Bonitace ze zahranièí není akceptována u reimportovaných jedincù.

5) Bonitace se mohou zúèastnit pouze zdravá zvíøata s platným veterinárním potvrzením dle smìrnice státní veterinární 
správy. 

6 ) Pøihlášky na bonitaci se zasílají poradci chovu min. 14 dní pøed konáním bonitace. Pøi pøejímce jedince je ovìøeno, 
zda splòuje všechny podmínky, které jej opravòují k úèasti na bonitaci, zda má platný prùkaz pùvodu a je ovìøena jeho 
totožnost dle tetování nebo èipování. 



7 ) Poplatky za bonitaci jsou stanoveny ceníkem KCHSBP ÈR z.s.
 

Speciální ustanovení
1) Posuzovaného psa pøedvádí pøed bonitaèní komisí jeden pøedvádìjící. V pøípadì, že majitel psa není totožný s 
pøedvádìjícím, má právo být posuzování pøed komisí pøítomen. 

2) Pøedvádìný pes musí být upoután na vhodném vodítku, musí si nechat prohlédnout skus a chrup a nechat se zmìøit. 
U každé manipulace se psem asistuje pøedvádìjící. 

3) Mìøení se provádí hùlkovou mírou. Nervózní a neovladatelná zvíøata, která není možno objektivnì zmìøit, jsou z 
dalšího prùbìhu bonitace vylouèena. 

4) Každý chirurgický zákrok, v jehož dùsledku vznikla ve smyslu bonitaèních kritérií nìjaká vada nebo vyøazující znak, 
musí být majitelem psa pøi bonitaci doložen veterinární zprávou (s pøípadným doplnìním rtg. a pod.). Zatajování 
jakýchkoliv vad je nepøípustné.

5) Veškeré údaje o bonitovaném jedinci jsou zaznamenávány na bonitaèní karty, která je schválena výborem KCHSBP 
ÈR z.s.. Pes nebo fena je hodnocena do bonitaèní karty, kam jsou zaznamenávány vady a nedostatky. Pes  nebo fena 
nesmí mít více jak tøi hrubé vady (viz. bonitaèní karta) nebo vadu, která je oznaèena v bonitaèní kartì jako vyluèující. 
Dále je pes vyøazen z chovu, má-li nìkterou vyøazující vadu uvedenou ve standardu. Bonitaci je možno odložit o 1 rok v 
pøípadì špatné kondice psa (feny), jeho neukáznìnosti a nemožnosti mìøení výšky nebo nemožnosti prohlídky zubù a 
podobnì. Bonitaèní karta je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž jeden náleží majiteli psa/ feny a druhý zùstává 
založen v chovatelské dokumentaci KCHSBP ÈR z.s. Každá bonitaèní karta je podepsána všemi èleny bonitaèní 
komise a majitelem psa / feny.

6) Do bonitaèní karty mùže být zapsáno vyjádøení k volbì partnera u chovných a zdùvodnìní známky nechovný. 

7) Povaha je posuzována dle chování zvíøete v prùbìhu celé bonitace. 

Tento Bonitaèní øád KCHSBP ÈR z.s. byl schválen na èlenské schùzi KCHSBP ÈR z.s.
ve Svobodných Dvorech dne 29.2.2020 a úèinnosti nabývá dne 1.3.2020.
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