Bonitační řád Klubu chovatelů bišonků, z.s. – KCHB, z.s.
platný pro plemeno Bichon Frisé
1. Bonitační řád stanoví směrnice a určuje organizaci bonitací pro plemeno Bichon Frisé.
2. Bonitace je chovatelskou činností, která na základě exteriéru, povahy, rodokmenu
bonitovaného jedince a v souladu se standardem včetně dodatků, slouží k určení jeho chovné
upotřebitelnosti v rámci Spolku.
3. Základní podmínkou pro bonitaci jedince, je absolvování klubové, speciální, národní nebo
mezinárodní výstavy ve třídě mladých, mezitřídě nebo otevřené, se známkou pro všechna
plemena zastřešená Spolkem: psi – minimálně VÝBORNÁ, feny – minimálně VELMI
DOBRÁ.
4. Bonitovat jedince lze od stáří 12 měsíců. Chovnost platná pro psy je od ukončeného 14
měsíce, chovnost platná pro feny je od ukončeného 15 měsíce – další informace o chovu viz
Chovatelský řád KCHB, z.s..
5. Opakování bonitace může na základě žádosti HPCH nařídit Výbor Spolku u toho jedince,
jehož potomstvo projevuje určité zdravotní nebo exteriérové nedostatky.
6. Bonitace provádí dvoučlenná komise, která se skládá z posuzovatele exteriéru
bonitovaného plemene, člena Výboru Spolku nebo HPCH pověřenou osobou. Bonitace je
prováděna na základě platných standardů FCI, dodatků Spolku. Výsledek bonitace se zapisuje
do průkazu původu jako „chovný“ nebo „nechovný“, podepisuje, stvrzuje osobním razítkem a
razítkem Spolku HPCH. Bonitační karta po ukončení bonitovaného jedince musí obsahovat
podpis posuzovatele a člena bonitační komise. Majitel posuzovaného jedince dostane jeden
výtisk bonitační karty.
7. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k
Výboru Spolku a to do 14 dnů po konání bonitace. V doporučeném dopise uvede důvody
svého odvolání a zašle na adresu předsedy Spolku. Výbor Spolku může v opodstatněném
případě povolit předvedení zvířete na veřejně konané bonitaci a určí zvláštní bonitační komisi.
Opakovat bonitaci lze pouze jednou.
8. Bonitaci lze odložit v případě nevyzrálého jedince. S tímto odkladem musí majitel písemně
souhlasit. Odložit bonitaci lze jen jednou.
9. Bonitace se mohou zúčastnit zvířata zdravá, čistá, vyčesaná, prostá zahmyzení. V opačném
případě má posuzovatel právo jedince vyloučit z posuzování.
10. Na bonitaci nesmí být předvedena zvířata s kosmetickými úpravami – jako je barvení,
lakování srsti a drápů atd. Výjimku tvoří obvyklá střihová úprava.
11. Na bonitaci může být předvedena háravá fena za předpokladu, že bude bonitována mimo
pořadí – za předem domluvených podmínek – aby nedošlo k narušení psychiky ostatních psů.
12. Bonitace se mohou zúčastnit pouze jedinci s platným průkazem původu a kteří jsou v
trvalém držení majitele.

13. Bonitace jsou povinni se zúčastnit i importovaní jedinci, kteří byli v zemi vývozu uznaní
jako chovní.
14. Bonitace provedená zvířeti, které vlastní člen Spolku, ale je občanem jiného státu, je
platná jen na území České republiky.
15. Veřejné bonitace se konají na výstavách za přítomnosti posuzovatelů: paní Štěpničková
Gudrun a paní Slapničková Ivana nebo za přítomnosti posuzovatele, s nímž má Spolek
uzavřenou smlouvu.
16. Individuální bonitace se konají na vlastní žádost majitele zvířete. Majitelem vybraný
posuzovatel na dohodnutý termín bonitace jmenuje druhého člena bonitační komise, pro
každou individuální bonitaci zvlášť.
17. Bonitace uskutečněná paní Štěpničkovou: majitel zvířete zašle originál PP, bonitační kartu
a kopie výstavních výsledků se žádostí o zapsání do evidence chovných jedinců na
Plemennou knihu ČMKU.
18. Bonitace uskutečněná paní Slapničkovou, případně jiným posuzovatelem: majitel zvířete
zašle originál PP, kopii PP, bonitační kartu a kopie výstavních výsledků paní Štěpničkové,
která doklady postoupí Plemenné knize ČMKU k zapsání do evidence chovných jedinců.
19. Poplatek za bonitaci je splatný ihned a odvíjí se od schválených poplatků Spolku.
20. Vylučující vady z chovu jsou platné dle standardů jednotlivých plemen.
21. Zdravotní testy na luxaci patelly a dědičné choroby očí jsou na zvážení chovatele a nejsou
povinné.

Tento bonitační řád nabývá platnosti od 4.3.2017

