
Bonitační  řád 
 

 

I. 

Základní ustanovení 

 

1. Absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení jedince Shih-Tzu do chovu v Shih-Tzu 

klubu ČR o.s. a platí po celý život jedince. 

2. Bonitaci provádí rozhodčí a přítomna je 2 členná bonitační komise, určená výborem klubu. Jeden 

z této komise je hlavní poradce chovu (HPCH), nebo jeho pověřený zástupce. 

3. Posuzování musí být provedeno na základě standardu FCI č. 208 c 

4. Hodnocení se zapíše do Bonitační karty s výsledkem: chovný nebo nechovný.  

Totéž hodnocení se zapíše i do přílohy průkazu původu (PP) 

5. Rozhodčí a 2 členná bonitační komise potvrdí svým podpisem správnost údajů na bonitační kartě. 

Majitel (držitel) psa (feny) svým podpisem potvrdí souhlas s průběhem a výsledkem bonitace. 

V případě, že majitel psa (feny) nepodepíše bonitační kartu, je bonitační karta neplatná a poplatek 

za bonitaci je nevratný. 

 

 

II. 

Všeobecná ustanovení 

 

1. Bonitace se mohou zúčastnit psi a feny, splňující podmínky Zápisního řádu ČMKU Shih-tzu klubu 

ČR, mající platný průkaz původu a dosáhli věku 12 měsíců. 

2. Chovnost nastává po absolvování výstavy vyššího typu (se zadáváním titulu CAC), minimálně od 

třídy mladých, bonitace s výsledkem  -  chovný a dovršením věku 15 měsíců   

3. Bonitace se může zúčastnit i nečlen Shih-Tzu klubu ČR o.s. 

4. Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata. Při přejímce na bonitaci musí být psi,  

 doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 písm. b) zákona 166/1999 Sb. ,                 

 o  veterinární péči) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi musí mít platné veterinární osvědčení 

 o  očkování proti vzteklině v době ne kratší 30 dnů a ne starší 1 rok. Psi musí mít platnou vakcinaci 

 proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst.1, písm. f)  zákona 166/1999 Sb, 

 o veterinární péči(očkování proti vzteklině se stává platným až 21 dnů po provedené vakcinaci). 

5. Rozhodčí je oprávněn neposoudit jedince špinavého, neupraveného, nebo zahmyzeného. 

6. Rozhodčí je povinen vyloučit jedince, který se brání řádnému proměření a vyloučit z posuzování 

jedince agresivního. 

 

 

III. 

Přihlášky na „ Bonitaci  “ 

 

1. Chovatelský klub je povinen informovat své členy o místě a datu konání bonitace.  

2. Přihlášky na bonitaci jsou písemné, obsahují jméno a příjmení majitele, plnou adresu, jméno 

přihlášeného jedince, datum narození a číslo zápisu v plemenné knize. Dále jména obou rodičů 

s číslem zápisu v plemenné knize. 

3. Uzávěrka přihlášek je 14 dnů před konáním bonitace. K přihlášce je nutno připojit oboustrannou 

kopii PP, doklad o absolvování výstavy a doklad o zaplacení stanoveného poplatku. Výjimečně je 

možné po dohodě s příslušným referentem podat přihlášku na místě a na místě provést i platbu. 

4. Výše poplatku se řídí aktuálním ceníkem služeb dle posledního vydání v Klubovém zpravodaji. 

 

 

 

 



IV. 

Povinnosti pořadatele „ Bonitace “ 

 

1. Zajistit  účast rozhodčího a ostatních  členů  komise bonitace a po ukončení  bonitace vyplatit 

příslušné náhrady. 

2. Zajistit vhodné místo, veterinární povolení, dozor. Nahlásit včas akci příslušnému obecnímu úřadu. 

 

3. Za řádný průběh bonitace odpovídá referent pro bonitace, event. jeho pověřený zástupce. 

4. Referent pro bonitaci zajistí zveřejnění výsledků pro potřeby všech členů klubu v nejbližším čísle 

Klubového zpravodaje. 

 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

Tímto se zrušuje znění řádu popisné přehlídky SHIH-TZU KLUBU ČR ve znění jejich změn a 

doplňků ze dne 27. 6. 1998.  

 

Toto nové znění bonitačního řádu podléhá schválení členskou schůzí. 

 Schváleno členskou schůzí dne 25. 3. 2006 v Kolíně s okamžitou platností. 

 

Aktualizace 

Úprava Čl. II., bod 1 - Usnesení 6 ze dne 16. 5. 2009. s okamžitou platností 

Úprava Čl. II., bod 4 - Usnesení 6 ze dne 16. 5. 2009. s okamžitou platností 

 


