Bonitační řád KFB - Klubu francouzských buldočků, z.s.
Článek 1: Základní ustanovení
1.1.

Účelem bonitačního řádu je stanovení jednotné směrnice pro pořádání a organizaci
bonitací a pro činnost bonitační komise KFB - Klubu francouzských buldočků, z.s. (dále
jen "KFB").

1.2.

Základní podmínkou pro zařazení do chovu v KFB je úspěšné absolvování bonitace.

1.3.

Bonitace je odborná chovatelská činnost, která na základě posouzení rodokmenové
hodnoty bonitovaného jedince a na základě poznatků o exteriérových, povahových a
zdravotních přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s platným standardem
FCI slouží k určení jeho chovné upotřebitelnosti. Je vodítkem pro výběr chovných párů.

Článek 2: Všeobecná ustanovení
2.1

Bonitaci provádí výborem klubu určená bonitační komise. Tato se skládá z
posuzovatele exteriéru (rozhodčí), hlavního poradce chovu a dále určených členů
chovatelského kolegia. Je zjišťována též hmotnost předváděného jedince, změřena
jeho délka a výška, zkontrolováno číslo čipu dle průkazu původu a dále vlastní
exteriérové zhodnocení, při kterém je přítomna zapisovatelka a vedoucí kruhu. Členové
bonitační komise nesmí provádět určování chovnosti u jedinců, kteří jsou v jejich
vlastnictví.

2.2

Bonitace se provádí dle platného standardu francouzského buldočka vydaného FCI a
tohoto Bonitačního řádu. Výsledek bonitace se zapisuje do průkazu původu označením
„Chovný” nebo „Nechovný”. U chovných jedinců se vystavuje certifikát chovnosti. Z
chovu musí být vyřazeni jedinci s diskvalifikujícími (vylučujícími) vadami nebo se
závažnými dědičnými vadami, uvedenými v platném standardu FCI a bonitační kartě
KFB nebo jedinci jasně vykazující fyzické nebo povahové abnormality.

2.3

Diskvalifikující (vylučující) vady jsou uvedeny ve standardu FCI nebo v tomto
Bonitačním řádu, resp. bonitační kartě, která je jeho přílohou.

2.4

Bonitační komise je oprávněna za závažných důvodů odložit své rozhodnutí o
způsobilosti k chovu, např. z důvodu tzv. odstranitelných vad (např. neoptimálnínevýstavní kondice).

2.5

Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k
výboru klubu písemně, při složení 500,- Kč jistiny. Musí tak učinit nejpozději do jednoho
měsíce po obdržení výsledku bonitace. Pokud výbor klubu odvolání vyhoví, bude
bonitace opakována. Pokud bude jedinec uznán chovným, bude jistina vrácena. Pokud
bude výborem klubu odvolání zamítnuto, jistina propadá na účet klubu.

2.6
2.7

2.8

Výbor klubu je dále oprávněn nařídit opakování bonitace jen při pochybnosti o identitě
bonitovaného jedince.
Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdraví jedinci, minimálního stáří 12 měsíců v den
bonitace (chovnost se nemění – od 15 měsíců), splňující podmínky Zápisního řádu s
platným průkazem původu. Další podmínkou je účast na speciální nebo klubové
výstavě KFB nebo MSBMK zapsaná v průkazu původu, a to nejméně ve třídě mladých.
S účinností od 1.1.2018 je podmínkou rovněž absolvování:
 zdravotního/veterinárního vyšetření luxace pately, zapsaného v průkazu
původu či doloženého písemnou zprávou veterinárního lékaře provádějícího
toto vyšetření, na základě kterého jej do průkazu původu zapíše posuzovatel
exteriéru (rozhodčí), který je členem bonitační komise provádějící bonitaci.
Zdravotní/veterinární vyšetření luxace pately může bonitovaný jedinec
absolvovat minimálně ve věku 12 měsíců v den vyšetření, a to pouze u
veterinárních lékařů - posuzovatelů luxace pately - uvedených na webových
stánkách Komory veterinárních lékařů České republiky. Pro úspěšné
absolvování bonitace je nezbytné, aby bylo absolvováno zdravotní/veterinární
vyšetření luxace pately s výsledkem max. stupně luxace pately 2, tzn. že se ve
výsledku vyšetření luxace pately nesmí vůbec objevit stupeň 3 a/nebo 4 - takoví
psi nemohou být uznáni jako chovní;
 stanovení genetického profilu psa (testem DNA) na specializovaném
pracovišti, jímž je laboratoř Genomia s.r.o., web: www.genomia.cz. Vzorek pro
stanovení genetického profilu psa musí odebrat nezávislá autorita (veterinář,
laboratoř), která při odběru potvrdí identitu jedince a potvrdí ji na tomto
formuláři:
https://www.genomia.cz/podklady/forms/cz/CZ_Genomia_potvrzeni_puvodu_c
.pdf. Při bonitaci bude doloženo potvrzení o absolvování stanovení genetického
profilu psa (testem DNA).
Při příjmu na bonitaci musí majitel předložit:
o průkaz původu se zapsanou speciální nebo klubovou výstavou;
o s účinností od 1.1.2018 rovněž:
 se zapsaným zdravotním/veterinárním vyšetřením luxace pately, resp.
doloženým zprávou veterinárního lékaře provádějícím toto vyšetření,
s výsledkem stupně luxace pately max. 2 (tzn. že psi s výsledkem
zdravotního vyšetření luxace pately se stupněm 3 a/nebo 4 nemohou
být uznáni jako chovní,
 potvrzení o absolvování stanovení genetického profilu psa (testem
DNA).
o

potvrzení o zaplacení poplatku za provedení bonitace ve stanovené výši,
Poplatek je za provedení bonitace, k jeho úhradě tedy musí vždy dojít a jeho
úhrada není závislá na výsledku bonitace (tj. uznání psa chovným či
nechovným). Tento poplatek se tedy nevrací ani v případě, kdy pes nebyl
uznán "chovným", tj. byl uznán "nechovným", neboť i v takovémto případě byla
bonitace provedena (stejně jako u psa, který byl uznán jako "chovný").

o

o

pokud majitel přihlásí svého jedince přímo na místě bonitace, vyplní a zaplatí
na místě přihlášku a potvrzení o platbě a kopii průkazu původu předloží při
příjmu,
očkovací průkaz s potvrzením o povinném očkování (psinkový komplex a
vzteklina), ne starší jednoho roku a mladší jak měsíc.

2.9

Háravé feny se mohou bonitace zúčastnit za dodržení hygienických podmínek.

2.10

Posuzovatel exteriéru je oprávněn vyloučit z posuzování jedince špinavého,
agresivního nebo zahmyzeného.

2.11

Nedílnou součástí bonitačního řádu je bonitační karta (viz. příloha).

Článek 3: Přihlášky na bonitaci
3.1

Pořadatelem bonitací je KFB, organizaci bonitací zajišťuje výbor KFB, který je provádí
na základě plánu činnosti nejméně 2x ročně. O pořádání bonitace je výbor klubu
povinen informovat své členy.

3.2

Přihlášení na bonitaci se provádí písemně na předepsaný formulář, kde se vyplní
všechny požadované údaje k určení drženého jedince. K formuláři se zároveň přiloží
kopie průkazu původu a s účinností od 1.1.2018 rovněž kopie výsledku
zdravotního/veterinárního vyšetření luxace pately a potvrzení o absolvování stanovení
genetického profilu psa (testem DNA).

3.3

Pořadatel je povinen zkontrolovat, zda nedochází k opakované bonitaci drženého
jedince.

Článek 4: Povinnosti pořadatele bonitace
4.1

Výbor klubu je povinen zajistit nejméně měsíc před konáním bonitace:
o
o
o
o
o

nominaci posuzovatele exteriéru,
složení bonitační komise,
vhodné místo pro konání bonitace,
pořadatelský sbor pro zdárný průběh bonitace,
veterinárního lékaře, který bude v případě potřeby k dispozici.

4.2

Členům bonitační komise a pořadatelského sboru jsou propláceny výdaje spojené s
bonitací.

4.3

Po každé bonitaci je pořadatel povinen zveřejnit pro členy klubu celkové zpracované
výsledky bonitace.

Článek 5: Závěrečné ustanovení
5.1

Tento bonitační řád byl schválen členskou schůzí KFB dne 7.12.2019 a nahrazuje
všechny dosud platné směrnice pro posuzování na bonitacích KFB.

Příloha: Bonitační karta

V Praze dne 7. prosince 2019

Mgr. Martin Novák
předseda KFB - Klubu francouzských buldočků, z. s.

