Bonitační řád Klubu přátel psů pražských krysaříků, z.s.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Účelem bonitačního řádu je stanovení jednotných podmínek pro pořádání a organizaci bonitací
a pro činnost bonitační komise.
2. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a
povahových vlastnostech jedince, ale i jeho nedostatcích a vadách v porovnání s platným
standardem, a je vodítkem pro výběr chovných párů.
3. Úplné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení bonitovaného jedince do chovu.
POŘÁDÁNÍ BONITACÍ
4. Bonitace pořádá výhradně klub a to buď samostatně nebo při příležitosti některé z výstav.
Pořádáním je možné pověřit člena klubu.
5. Klub je povinen včas informovat své členy o místu a datu konání bonitace a umožnit tak účast
na bonitacích majitelům a chovatelům bonitovaných jedinců.
6. Klub je povinen plánovat a uskutečnit dostatečný počet bonitací na běžný kalendářní rok. Klub je
oprávněn vyhlásit i mimořádnou bonitaci, je-li to v zájmu chovu. I tato mimořádná bonitace však
musí být alespoň 30 dní předem oznámena na internetových stránkách klubu.
7. Pořadatel zajistí na bonitaci veterinární službu.
PODMÍNKY PRO PŘIPUŠTĚNÍ NA BONITACI
8. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci s platným průkazem původu, případně zájemci o zařazení
do pomocného registru.
9. Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata.
10. Bonitace se provádí od stáří 12-ti měsíců psa i feny. Výjimky povoluje výbor klubu
prostřednictvím HPCH.
11. Jedinec musí absolvovat alespoň jednu výstavu pořádanou klubem od 9.měsíců věku a získat
výstavní ohodnocení: pes i fena alespoň „dobrá“. Výsledku je nutno dosáhnout na výstavě
pořádané KPPPK (klubová či speciální výstava), minimálně ve třídě mladých. Nejlepší hodnocení
z těchto výstav bude uváděno v bonitaci jedince, jakož i v rodokmenech jeho potomků.
12. Majitel psa před bonitací doloží vyšetření patel, vyhotovení DNA profilu jedince případně další
aktuálně požadovaná vyšetření (ověření parentity, atd.)
Bonitační komise si může vyžádat v odůvodněných případech další zdravotní vyšetření, nebo
posudky (stomatolog, dermatolog, apod.).
V případě, že majitel doloží zprávu veterinárního stomatologa o stavu chrupu, bonitační komise již
chrup nekontroluje.
Test na vyloučení „hidden merle“ bude u bonitace požadován u jedinců , kteří pocházejí z merle
zbarveného rodiče, ale sami nejsou jako merle v PP označeni ( na jejich srsti není možné rozeznat
mramorování).
13. Bonitační komise je oprávněna vyloučit z bonitace špinavého, zanedbaného nebo
zahmyzeného jedince.
PŘIHLÁŠKA NA BONITACI
14. Přihláška na bonitaci je písemná a obsahuje plné znění adresy majitele, kontakty a
oboustrannou kopii PP jedince. Součástí přihlášky je i kopie dokladu o zaplacení bonitačního
poplatku, případně doklad o absolvování potřebné výstavy.
15. Součástí bonitace je i dokumentace daného jedince prostřednictvím fotografie ve
výstavním postoji.
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16. Přihlášku musí majitel psa podat v termínu určeném pořadatelem.
17. Pověřená osoba je oprávněna odmítnout přihlášky dodané opožděně, neúplně vyplněné nebo
v případě, že zjistí, že údaje jsou nepravdivé.
BONITACE
18. Pořadatel bonitace je povinen zajistit dostatečně prostorné, ohraničené a nerušené místo pro
předvedení bonitovaných jedinců tak, aby se tito mohli dostatečně předvést v pohyb
odpovídajícímu plemennému standardu. Případně je povinen zajistit další nezbytné vybavení
(např. váhu nebo odpovídající stůl s podložkou na posuzování). V případě, že kruh nebo jeho
vybavení nesplňuje výše uvedené, má hlavní poradce chovu právo přerušit posuzování a
požadovat po pořadateli nápravu.
19. Bonitaci provádí nejméně tříčlenná bonitační komise, kterou sestavuje a řídí hlavní poradce
chovu. Je obsazená posuzovatelem exteriéru, hlavním poradcem chovu a třetím členem dle určení
HPCH. V případě potřeby je bonitační komise doplněna dalšími pomocníky, případně jiným
odborníkem (např. veterinárním lékařem).
20. K zamezení podjatosti nesmí člen bonitační komise ovlivňovat posouzení jedinců ve svém
držení či vlastnictví, případně jeho blízkých příbuzných, stejně tak své vlastní odchovy.
Posouzení jedince spadá do kompetence přizvaného aprobovaného rozhodčího exteriéru.
21. Pořadí bonitovaných jedinců je určeno katalogem. Případné výjimky podléhají schválení
bonitační komise.
22. Bonitační komise zapíše bonitační posudek i jednotlivé míry psa do bonitačního formuláře.
Dále v něm písemně vyjádří celkový výsledek bonitace a rozhodnutí o chovnosti. Zápisy v
bonitačním formuláři jsou potvrzovány podpisy minimálně tří členů bonitační komise.
23. Výsledek bonitace se zapisuje pro do průkazu původu psa s vyjádřením “chovný“ nebo
„nechovný” po splnění všech podmínek chovnosti. Vedle výsledku bonitace je uvedena i naměřená
kohoutková výška a datum a místo bonitace. Záznam je potvrzen otiskem klubového razítka a
podpisem zapisovatele.
24. 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.
25. Bonitační komise je oprávněna rozhodnout o odložení, opakování nebo ukončení bonitace i za
předpokladu, že dojde k oprávněné pochybnosti o identitě předvedeného jedince.
26. Člen bonitační komise, který předkládá majiteli bonitační protokol k podpisu, jej upozorní, že
podpisem protokolu vyjádří svůj souhlas s jeho obsahem. V případě nesouhlasu do kolonky určené
pro podpis vepíše „nesouhlasím“ a připojí podpis. Další dokumenty týkající se daného jedince se
pak již stávají přílohou tohoto prvního protokolu.
27. Při nesouhlasu s rozhodnutím bonitační komise má majitel právo na rebonitaci. Rebonitace se
bude konat před komisí rozšířenou o dalšího člena a za přítomnosti jiného aprobovaného
rozhodčího než při první bonitaci, případně jiného odborníka (např. veterinárního lékaře).
28. Vlastní bonitace může být u cizinců trvale žijících mimo ČR nahrazena veterinárním popisem
psa (viz. příloha bonitačního řádu), kdy veterinární lékař vyplní schválený formulář, obsahující
statisticky důležité údaje a potvrdí přítomnost či nepřítomnost vylučujících vad uvedených ve
standardu plemene. I v tomto případě o výsledku bonitace rozhodne bonitační komise na nejbližší
pořádané bonitaci; po předložení PP jedince, fotografie konkrétního jedince (celé tělo) a
vyplněného a potvrzeného formuláře od zahraničního veterinárního lékaře. Tito jedinci neobdrží
bonitační kód, pouze označení “chovný,“nebo „nechovný”.
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Veterinární bonitace je možná pouze v zemích, kde neprobíhají standardní bonitace s tříčlennou
bonitační komisí složenou z posuzovatele exteriéru FCI s aprobací pro PK, proškoleného
bonitačního referenta, případně veterináře, nebo tam, kde to není z technických důvodů možné.
29. Váha, výška, pately, zuby
a) Váha
- minimální hmotnost pro dosažení chovnosti u všech fen je 1,60 kg
- nedosáhne-li fena u bonitace této váhy, bude bonitace odložena
b) Výška
- s ohledem na stále probíhající regeneraci plemene a prostor potřebný pro práci s nově přilitou
krví pomocných registrů je pro bonitaci definitivní výšková hranice pro pražského krysaříka
26,00 cm maximálně.
Jedinci s naměřenou kohoutkovou výškou nad 24 cm, ale do 26 cm včetně, tedy mimo standard
plemene, budou na výstavách pořádaných KPPPK z.s. hodnoceni maximálně známkou „velmi
dobrý“.
Jedinci s výškou převyšující 26 cm budou vždy u bonitace hodnoceni jako “nechovný“.
Použití v chovu u jedinců s výškou v rozmezí 24,00 - 26,00 cm ošetřuje Zápisní řád Čl. V. bod 2.
c) Pately
- zvíře zařazené do chovu musí mít vyhotoven test na stav patel z akreditovaného pracoviště, ve
věku minimálně 12 měsíců. Do chovu budou zařazeni jedinci s vyšetřením patel maximálního
součtu 4; při jednostranném výsledku maximálně 2 zapsaným v rodokmenu jedince.
d) Zuby
Nebude-li v den bonitace chrup bonitovaného jedince odpovídající (nedokončená výměna chrupu,
nevyrostlé zuby), bude bonitace odložena. Na další bonitaci musí majitel doložit výsledek vyšetření
veterinárním stomatologem.
30. Pomocný registr
Chovatel, který má v úmyslu přivést psa/fenu do registru, musí splnit následující podmínky pro
přijetí k registraci:
 Předkládá rámcový chovatelský plán.
 Pately - maximální součet 0 tj. 0/0.
 Předložení DNA profilu
 Absolvování bonitace se všemi nároky kladenými na jedince s PP (viz. výše) s výsledkem
„doporučen k registraci“.
 Zuby – plnochrupost (maximálně může chybět 4xP1 a 2xM3), skus nůžkový
 Kohoutková výška 21-23cm (+/- 1cm), váha úměrná výšce.
Pokud jedinec nesplňuje výše uvedené podmínky bonitace, nepokračuje v započatém procesu a již se
neúčastní požadovaných klubových výstav.
 Minimálně známka „výborná“ ze dvou výstav – vždy udělena mezinárodním
rozhodčím - vždy na klubové či speciální výstavě KPPPK.
Razítko „chovný“ bude vepsáno do PP až po splnění všech podmínek.
Jedinci přijatí do pomocného registru mohou být spojeni pouze s partnerem s plným
rodokmenem,
Přímí potomci registrů mohou být spojeni s partnerem se známým rodokmenem alespoň
do generace prarodičů uvažovaného partnera.
1. Chovatel má povinnost přivést k bonitaci potomky registrovaného jedince podle tohoto
klíče: Předvedení 1-3 kompletních vrhů. Pokud budou v prvním vrhu méně než 3 štěňata,
povinnost bude splněna až předvedením minimálně 3 potomků k bonitaci. Při nesplnění
nebude akceptován KL na vrh následující po narození 3 potomků doživších 12 měsíců věku.
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2. Pokud ve vrhu dojde k úmrtí štěněte a z tohoto důvodu k jeho nepředvedení na bonitaci,
bude vyžadován protokol o úmrtí ze SVS.
3. Výskyt hrubých a vylučujících vad u potomstva a stejně tak nesplnění výše uvedených
podmínek registrace má za následek neakceptování dalšího KL – platí pro registra i jeho
potomka.
4. V případě, kdy registr-rodič nesplní podmínky dané naším Klubem, jeho potomci budou
Klubem považováni za registry. Pro jejich použití v chovu na ně přechází povinnost předvést
potomky, stejným způsobem jako pro jejich rodiče.
ZÁVĚR
Klub zveřejní dosažené bonitační výsledky v databázi, na internetových stránkách klubu
případně v klubovém periodiku.
Tento bonitační řád byl schválen členskou schůzí dne 15.09.2018 a nabývá účinnosti okamžikem
schválení, čímž pozbývá platnost dosud platný bonitační řád.
Rozhodnutím ČS 23.02.2019 byly přijaty nové podmínky pro přijetí do pomocného registru.
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