
BONITAČNÍ ŘÁD 
I. CZ YORKSHIRE TERRIER CLUBU, z.s. 

Článek I. 
Základní ustanovení 

1) Účelem bonitačního řádu je stanovení jednotných směrnic pro pořádání a organizaci 
bonitací, a pro činnost bonitačních komisí. 

2) Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a 
povahových vlastnostech, nedostatcích a vadách v porovnání s platným standardem FCI a 
na základě posouzení bonitovaného jedince slouží k určení jeho chovné upotřebitelnosti a 
je vodítkem pro výběr chovných párů. 

3) Úspěšné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení bonitovaného jedince 
do chovu. 

4) Bonitaci provádí výborem určená bonitační komise a posuzovatel (rozhodčí s aprobací pro 
příslušné plemeno). Bonitační komise je oprávněná ze závažných důvodů odložit své 
rozhodnutí o způsobilosti k chovu na další bonitaci. 

5) Výsledek bonitace se zapisuje do průkazu původu označením „chovný“ nebo „nechovný“. 

6) Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k výboru 
klubu do sedmi dnů. 

Článek II. 
Všeobecná ustanovení 

1) Bonitace se mohou zúčastnit jedinci, kteří dosáhli věku 12 měsíců, kteří se mohou prokázat 
platným průkazem původu a kteří jsou v trvalém držení majitele. Věková hranice pro 
zařazení do chovu je u psa 14 měsíců a u feny 15 měsíců. 

2) U importovaných jedinců je povinností majitele předvést jej k posouzení i tehdy, absolvoval-
li dovezený jedinec zkoušku způsobilosti k chovu v zemi, odkud byl vyvezen. 

3) Posuzovatel je oprávněn vyloučit z posuzování jedince špinavého, nečesaného nebo 
zahmyzeného. 

Článek III. 
Přihlášky na bonitaci 

1) Posuzovatel spolu s bonitační komisí zaznamená výsledek hodnocení na bonitační kartu a 
předá ji majiteli bonitovaného jedince. 

2) Chovatelský klub je povinen plánovat dostatečný počet bonitací na běžný kalendářní rok. 

3) Chovatelský klub je povinen včas informovat své členy o konání bonitací. 

4) Přihlášky na bonitaci jsou písemné a obsahují kromě plné adresy majitele jméno 
přihlášeného jedince, datum narození, číslo zápisu v plemenné knize a jména obou rodičů 
s čísly zápisů. Přílohou přihlášky na bonitaci musí být kopie průkazu původu. 

Článek IV. 
Povinnosti pořadatele bonitace 

1) Zajistit před konáním bonitace rozhodčího, výbor klubu navrhne bonitační komisi. 

2) Vést přehled o jedincích, kteří se bonitace zúčastnili, zpracovávat pravidelně výsledky 
bonitací s perspektivním zaměřením chovu.  

Tento organizační řád byl schválen Valnou hromadou klubu dne 20. března 2016 


