
Bonitační řád Klubu chovatelů pudlů Praha (dále jen KCHP) 
 
Článek I. 

Obecná ustanovení 
 

§ 1. 
Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která, na základě poznatků o exteriérových a 
povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s platným standardem FCI a na základě 
posouzení rodokmenové hodnoty bonitovaného jedince, slouží k určení jeho chovné upotřebitelnosti 
a je vodítkem pro výběr chovných párů. 
 
Tyto směrnice jsou závazné pro všechny posuzovatele pudlů, kteří jsou členy sboru posuzovatelů, 
mají pro posuzování tohoto plemene příslušnou aprobaci a provádějí bonitace v rámci KCHP. 
 

§ 2. 
Přihláška na bonitaci je písemná a obsahuje jméno přihlášeného jedince včetně chovatelské stanice, 
jeho datum narození, číslo zápisu v plemenné knize a jména obou rodičů s jejich čísly zápisu. Dále pak 
jméno a plnou adresu majitele přihlášeného jedince. Nedílnou součástí přihlášky je kopie průkazu 
původu přihlašovaného jedince. Pořadatel musí zkontrolovat, zda u přihlášeného jedince nedochází 
k opakované bonitaci. 
 
Obsazení bonitací posuzovateli navrhuje  hlavní poradce chovu nebo předseda, který odpovídá za to, 
že posuzování pudlů bude v souladu s těmito směrnicemi. 
 
Při porušení těchto směrnic je hlavní poradce chovu povinen předložit výboru KCHP návrh na zrušení 
bonitace a nařízení bonitace nové. 
 

§ 3. 
Bonitace se mohou zúčastnit jedinci splňující podmínky Chovatelského a Zápisního řádu FCI, ČMKU a 
KCHP, kteří se mohou vykázat platným průkazem původu a kteří jsou zapsáni v plemenné knize 
ČMKU. 
Minimální věk u obou pohlaví činí pro posouzení na bonitaci a pro zařazení do chovu  

-     u toy, trpasličích a středních pudlů …………….  15  měsíců 
                               -     u velkých pudlů ……………….………………………...  18 měsíců 

(s tolerancí 1 měsíce s tím, že chovnost nastává až po dosažení předepsaného věku 15 resp. 18 
měsíců) 
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. 
 

§ 4. 
K protokolárnímu záznamu hodnocení na bonitaci slouží bonitační karty, které se vystavují ve  
třech  shodných vyhotoveních. 
- originál pro majitele bonitovaného jedince 
- 1. kopie pro odborného poradce chovu 
- 2. kopie pro ústřední kartotéku 
 

§ 5. 
O způsobilosti k chovu rozhoduje při bonitaci, tříčlenná bonitační komise, která se skládá 
z posuzovatele a dvou členů delegovaných výborem KCHP. 
Své rozhodnutí může bonitační komise odložit ze závažných důvodů o 6 měsíců, maximálně o 1 rok. 



Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitačního jedince právo odvolání k výboru KCHP, viz 
§ 47 tohoto bonitačního řádu. 
 
 
 

Článek II. 
Tělesné rozměry 

§ 6. 
Jednotné, přesné a objektivní měření je předpokladem korektního výpočtu jednotlivých indexů 
porovnávaných s příslušnými údaji standardu. 
Za tímto účelem stanoví směrnice jednotnou metodiku měření, určují definice jednotlivých rozměrů, 
způsob a nástroj měření jakož i definice jednotlivých indexů. 
 

§ 7. 
KOHOUTKOVÁ VÝŠKA je svislá vzdálenost kohoutku stojícího psa od země, měřena posuvným 
měřidlem kolmo k zemi. 
Vzhledem k tomu, že tento rozměr je mimořádně důležitý pro zařazení do výškového rázu, pro výběr 
chovných párů a pro stanovení indexů formátu, výšky, délky hlavy, je třeba zjistit co nejpečlivěji a 
nejdůsledněji splnění následujících požadavků : 
- naprosto rovný, tuhý a drsný podklad, na kterém se měření provádí, korektní postoj zvířete na 

všech čtyřech končetinách s normálně neseným krkem a zdviženou hlavou, 
- kolmé postavení posuvného měřidla, 
- citlivé přiložení posuvného měřidla na kohoutek (měřidlo je nutno posadit na kůži po rozhrnutí 

srsti). 
pudl toy  od 24 do 28 cm vč. (povolená tolerance - 1 cm) 
pudl trpasličí  od 28,5 do 35 cm vč. 
pudl střední  od 35,5 do 45 cm vč 
pudl velký  od 45,5 cm do 60 cm (povolená tolerance + 2 cm)  

 
§ 8. 

ŠIKMÁ DÉLKA TRUPU je vzdálenost od přední hrany ramenního kloubu k sedacímu hrbolu. Pro měření 
tohoto rozměru platí všechny požadavky uvedené v předchozím paragrafu, které je nutno při měření 
dodržet. Hřbet nesmí být nahrben. 
 

§ 9. 
DÉLKA PŘEDNÍ NOHY je svislá vzdálenost lokte stojícího psa, měřena přesnou páskovou mírou od 
země. Měření musí být provedeno kolmo k zemi, nikoliv šikmo po linii nohy. 
 

§ 10. 
DÉLKA HLAVY se měří od špičky nosu k týlnímu hrbolu pomocí obkročného hmatadla. Rovná se 
přibližně součtu délky lebky a délky nosního hřbetu. Měření předpokládá korektní postoj zvířete 
s normálně neseným krkem. Při měření je nutné, aby posuzovatel správně vyhmátl týlní hrbol. 
 

§ 11. 
DÉLKA NOSNÍHO HŘBETU se měří od špičky nosu ke spojnici vnitřních očních koutků ( případně 
v radiusu čelního stopu ) přesnou páskovou nebo pevnou mírou. 
 

§ 12. 
DÉLKA LEBKY se měří od týlního hrbolu ke spojnici vnitřního očních koutků (případně v rádiusu 
čelního stopu) obkročným hmatadlem. Při měření nosního hřbetu i délky lebky je nutné, aby 
posuzovatel správně vyhmátl týlní hrbol a přiložil měřidlo vždy na totéž místo v prostoru čelního 
stopu. 



 
§ 13. 

ŠÍŘKA LEBKY se měří mezi vrcholy jařmových oblouků obkročným hmatadlem, nebo přesným 
posuvným měřidlem. 
 

Článek III. 

Tělesná stavba 
§ 14. 

Vzhledem k širokému rozsahu přípustných kohoutkových výšek u pudla podle standardu nestačí 
absolutní míry jednotlivých částí těla k objektivnímu posouzení a porovnání tělesné stavby různých 
jedinců. Tuto okolnost mají na zřeteli i jednotlivá ustanovení standardu, která určují vztahy mezi 
jednotlivými rozměry. Tyto vztahy jsou na bonitační kartě vyjádřeny ve formě číselných indexů, které 
jsou podpůrné pro posouzení exteriéru bonitovaného  jedince a lze k nim přihlédnout dle klasifikace 
uvedené v §18 a § 19 článku V. tohoto řádu. 
 

§ 15. 
Za účelem objektivního posouzení souladu jednotlivých částí těla navzájem a v porovnání se 
standardem jsou posuzovatelé povinni provést na základě naměřených absolutních měr záznam 
jednotlivých indexů. 

§ 16. 
Definice indexů 
 
Index formátu   charakterizuje poměr mezi šikmou délkou trupu a  
    kohoutkovou výškou 
Index výšky   charakterizuje poměr mezi délkou přední nohy k lokti a 
     kohoutkovou výškou 
Index délky hlavy  charakterizuje poměr mezi délkou hlavy a kohoutkovou 
    výškou 
Index nosního hřbetu  charakterizuje poměr délky nosního hřbetu k délce lebky 
Index šířky lebky  charakterizuje poměr délky hlavy k šířce lebky 
 

Článek IV. 

Posuzování exteriéru 
§ 17. 

Při posuzování exteriéru hodnotí posuzovatel soulad jednotlivých částí těla se standardem a stupeň 
nesouladu  vyjadřuje na bonitační kartě (příloha č. 1) jako nedostatek - vadu příslušnou známkou. 
Přitom známka „0“ představuje ideální stav a známky vyjádřené známkou „8“ a „9“ představují vady 
vylučující z chovu. 
Konečná klasifikace: chovný 
              nechovný 
 

Článek V. 
Hodnocení 

§ 18. 
Stavba těla 

 
A) INDEX FORMÁTU 
Podle znění standardu je „délka trupu o málo větší než výška v kohoutku“, tzn.že index formátu musí 
být o málo větší 100. 
V komentáři standardu se říká, že pudl nemá mít formát čtvercový (index 100), ale obdélníkový 
(maximální index 110). 



U fen dle komentáře se připouští poněkud delší stavba těla, blíže nedefinovaná. 
Index formátu - klasifikace 
102 – 108   výborný      
100,101,109,110  dobrý  
pod 100 a nad 110  nežádoucí 
 
B) INDEX VÝŠKY 
Podle znění standardu „vzdálenost lokte od země odpovídá 5/9 výšky v kohoutku“, tzn. že index 
výšky činí 55,5. 
Nižší číslo znamená krátké, vyšší číslo dlouhé nohy v poměru k výšce zvířete. 
Index výšky - klasifikace 
55 – 57 vč.  výborný 
52 – 55,57 – 59  dobrý 
pod 52, nad 59  nežádoucí 
 
C) INDEX DÉLKY HLAVY 
Dle znění standardu „hlava má být o něco delší než 2/5 výšky v kohoutku“, tzn. že index délky hlavy 
musí být vyšší než 40. 
Index délky hlavy - klasifikace 
42 – 45 vč.  výborný 
38 – 42,45 – 49  dobrý 
pod 38, nad 49  nežádoucí 
 

§ 19. 
Stavba hlavy 

 
A) INDEX NOSNÍHO HŘBETU 
Podle znění standardu se „délka nosního hřbetu rovná přibližně 9/10 délky lebky“, tzn. že index 
nosního hřbetu se rovná přibližně 90. 
Index nosního hřbetu - klasifikace 
Do 81 včetně   výborný 
Pod 81 do 78 včetně  dobrý 
Pod 78    nežádoucí 
 
B) INDEX ŠÍŘKY LEBKY 
Podle znění standardu „ nedosahuje šířka lebky poloviny délky hlavy“, tzn. že index šířky lebky musí 
být menší než 50. 
Index šířky lebky - klasifikace 
Do 52 včetně   výborný 
Pod 52 do 55 včetně  dobrý 
Nad 55    nežádoucí 
 

§ 20. 
Varlata 

Jako nechovný musí být kvalifikován jedinec, který nemá jedno nebo obě varlata sestouplá v šourku, 
případně, který má atrofické jedno nebo obě varlata. 
 

§ 21. 
Počet zubů 

Pro posouzení na bonitaci jsou rozhodující výlučně zuby trvalé. Plnochrupý jedinec má mít 42 zubů, 
přičemž se nevyžaduje přítomnost stoliček M3 ve spodní čelisti. 
Známkování chybějících zubů je předepsáno v rubrice 2 bonitační karty. 



Posuzovatel je povinen posoudit stav chrupu nejen opticky, ale i hmatem.  
Zejména u premolárů je nutno posoudit hmatem, zda jde o chrup trvalý nebo o přetrvávající mléčný. 
Chovný bude jedinec s chybějícími zuby:  
1x P1 nebo 2xP1 nebo 3xP1 nebo 4xP1nebo 1x P2 nebo 2x P2 nebo 1xP1 a 1xP2 ne vedle sebe 
 
 

§ 22. 
Skus 

Známkování je předepsáno v rubrice 3 bonitační karty a je jasně definováno. Nevyžaduje zvláštní 
komentář. Nechovní jsou jedinci s výskytem podkusu a předkusu. 
 

§ 23. 
Hlava 

Snažíme se o dosažení štíhlých, dle standardu tvarovaných, proporcionálních hlav s dlouhým nosem a 
výraznou bradou, o potlačení starých přežívajících hlav – širokých s krátkým nosem, hlav hruškovitých 
i jinak netypických.  
Známkování hlavy a čenichu je uvedeno v rubrice 4 a 5 bonitační karty a definice v § 19 tohoto řádu. 
 

§ 24. 
Tvar oka 

Známkování je předepsáno v rubrice 6 bonitační karty, je jasně definováno a nevyžaduje zvláštní 
komentář. 
 

§ 25. 
Barva oka 

Známkování je předepsáno v rubrice 7 bonitační karty a přihlíží k rozdílnému hodnocení pudlů 
různých barev.  
 

§ 26. 
Délka ucha 

Známkování je předepsáno v rubrice 8 bonitační karty a vychází z komentáře k původnímu standardu. 
Měří se obě uši najednou. Krátké uši jsou takové, které ve své chrupavčité části nedosahují ke 
koutkům. Posouzení úzkého a příliš lehkého, či nesprávně tvarovaného ucha (do kornoutu) se 
ponechává na uvážení posuzovatele, ale je považováno za nežádoucí. 
 

§ 27. 
Krk 

Známkování je uvedeno v rubrice 9 bonitační karty a nevyžaduje zvláštní komentář. Jedná se o 
rubriku popisnou. 
 

§ 28. 
Hřbet 

Známkování je předepsáno v rubrice 10 bonitační karty. Hřbet dle standardu musí mít harmonickou 
linii a musí být krátký. Nesmí být ani klenutý, ani propadlý, výška od země ke kohoutku zhruba 
odpovídá výšce od země k zádi. Bedra musí být pevná a svalnatá. 
 

§ 29. 
Záď 

Známkování je uvedeno v rubrice 11 bonitační karty. Podle standardu musí být záď zaoblená, ne však 
strmá. Svírá-li pánev s horizontálou úhel větší než 30°, je třeba záď kvalifikovat jako strmou.  
 
 



§ 30. 
Ocas 

Kódování je předepsáno v rubrice 12 a 13 bonitační karty. Podle standardu má být ocas nasazen dosti 
vysoko (ve výši linie beder).  
Ocas přehnutý přes hřbet je vadou v typu, na bonitační kartě je charakterizován jako ocas nesený na 
hřbetu. Podle standardu má být ocas zkrácen o třetinu až o polovinu. Pokud je správně nesen (šikmo 
vzhůru), není ani kratší ani delší ocas nedostatkem. 
 

§ 31. 
Pánevní končetiny 

Kódování je předepsáno v rubrice 14 bonitační karty. Podle standardu jsou stehna svalnatá, mohutně 
vyvinutá. Při pohledu zezadu jsou obě nohy rovnoběžné. Dobře zaúhlené. Vyvinuté svalstvo se 
nápadně rýsuje. Hlezno a nárt jsou kolmé. Tlapky spíše malé uzavřené, tvaru krátkého oválu. Prsty 
jsou dobře klenuté, silné, pevné, spojené blanou, mají tvrdé a silné polštářky a stojí kolmo k zemi 
Kódování je jasně definováno a nevyžaduje zvláštní komentář. 
 

§ 32. 
Hrudní končetiny 

Kódování je předepsáno v rubrice 15 bonitační karty. Ustanovení standardu zní: „Kohoutek je mírně 
vyvinu. Lopatka je šikmá, svalnatá. Délka ramene odpovídá délce lopatky. Předloktí jsou naprosto 
rovná a rovnoběžná, elegantní, svalnatá, silných kostí. Zápěstí pokračuje v přední linii předloktí. 
Záprstí je pevné, ne však masivní,  v profilu téměř rovné.“ Tlapky shodné jako u pánevních končetin. 
Kódování je jasně definováno a nevyžaduje zvláštní komentář. 
 

§ 33. 
Hrudník 

Kódování je předepsáno v rubrice 17 bonitační karty. Podle ustanovení standardu je předhrudí 
normálně vyvinuté, hrudní kost má v předu poněkud vyčnívat a je poměrně vysoko, což usnadňuje 
vzpřímenější, nenucenější a ušlechtilejší nesení hlavy. Žebra jsou oválná ve hřbetní partii široká. 
 

§ 34. 
Pigment 

Kódování je předepsáno v  rubrice 18 bonitační karty. Přípustnou pigmentaci lze shrnout do 
následující tabulky: 
 
  pysky  nos  drápy                                                              
černí  černé  černý  černé 
bílí  černé  černý  rohovinové – černé 
hnědí  tmavě hnědé tmavě hnědý hnědé – černé 
stříbrní  černé  černý  černé 
červení  černé  černý  černé 
apricot  černohnědé černohnědý hnědé – černé 
  až hnědé až hnědý 
 
Pigmentaci je třeba hledat tam, kde je nejsilnější, víčka očí, pysky, čenich, patro, dásně, sliznice, 
scrotum, polštářky a přirozené otvory. 
Kůže podle znění standardu: „Poddajná, pružná, zbarvená. Černý, hnědý, stříbrný a apricot pudl má 
mít barvu kůže v souladu s barvou srsti. U bílých pudlů je hledaná stříbřitá barva kůže, ale pigmentace 
nesmí ovlivňovat barvu srsti. Existují též bílí pudlové, kteří mají kůži světlou, připomínající vzhled 
lanýže, a to často nejen na spodní straně, ale i na ostatním těle, což není vadou.“ 
Faktický stav se zaznamenává na bonitační kartě v rubrice 18. Kódování je odlišeno pro jednotlivé 
barvy, je jasně definováno a nevyžaduje zvláštní komentář. 



 
§ 35. 

Barva srsti 
Kódování je předepsáno v rubrice 19 bonitační karty. Standard uvádí: 
„Pudlové mají srst barvy černé, bílé, hnědé, stříbrné, apricot, červenoplavé 
a) Hnědá musí být ryzí, dosti tmavá, jednotná a teplá. Jednotlivé stupně hnědi nesmí dosáhnout ani 

béžového ani ještě jasnějšího odstínu, nesmí přecházet do tmavohnědé s nádechem černé (lilek 
nebo negří hlava). 

b) Stříbrná barva musí být pokud možno co nejjednotnější. Šeď nesmí přecházet ani do černé, ani 
do bílé.  

c) Apricot barva musí být jednotná, nesmí zabíhat do béžové či krémové, ani do hnědé a jejích 
odstínů. 

d) Červenoplavá barva musí být jednotná, nesmí přecházet do barvy apricot 
Bílé a jinobarevné skvrny, nejednobarevná srst jsou vylučující vadou. Žádná umělá úprava, která by 
mohla změnit barvu srsti není dovolena. U stříbrných, apricot a červených pudlů, kde se barva 
přirozeně pozdě stabilizuje je možno posouzení odsunout do doby sjednocení. 
Kódování je odlišeno pro jednotlivé barvy, přihlíží se k barvě srsti vzhledem ke stáří. 
 
§ 36. 
Srst 
Kódování je předepsáno v rubrice 20 bonitační karty. Podle znění standardu má pudl mít „bohatou, 
jemnou srst na způsob vlny, pěkně zkadeřenou, pružnou a odolávající tlaku ruky. Má být hustá stejně 
dlouhá a má tvořit stejné kadeře, dobře udržované a učesané. Srst tvrdá na dotyk a působící dojmem 
žíní je nežádoucí a v porovnání s předepsanou texturou bude považována za horší. Srst řídká nebo 
měkká je vadou. 
 

§ 37. 
Krok 

Zhodnocení bude posuzovatelem popsáno v rubrice 21 bonitační karty. Podle znění standardu má 
pudl: taneční, lehký krok, nikdy nemá mít krok plíživý a táhlý“. Mimochod je vylučující vadou. 
 

§ 38. 
Povaha 

Kódování je předepsáno v rubrice 22 bonitační karty. Standard připomíná, že pudl je zvíře 
inteligentní, stále pozorné, čilé, elegantního a hrdého zjevu. Věrnost, lehkost učit se a být cvičen 
z něho dělá příjemného společníka. Z tohoto důvodu je třeba vyloučit z chovu jedince agresivní a 
kousavé. 
 

§ 39. 
Vady v typu 

Kódování častěji se vyskytujících vad je předepsáno v rubrice 23 bonitační karty. Standard 
k jednotlivým vadám v typu říká následující: „pysky mírně vyvinuté, spíše suché, středně tlusté, horní 
pysky přiléhají na spodní, nejsou však převislé. Koutek pysků nesmí být výrazný.“ (Z toho je jasné, že 
pudl je typ spíše suchý než lymfatický.) Krk nemá lalok. „Rovněž nevýraznost pohlaví je vadou.“ 
Pudl postižený nanismem. Nejzřejmější znaky tohoto vzhledu jsou: kulatá lebka, zánik týlního hrbolu, 
výrazný stop, vypouklé oko, špičatý, příliš krátký nebo sražený čenich, neexistující brada a zkrácená 
dolní čelist.  
Pokud nejsou některé z vad v typu předepsány v této rubrice, je posuzovatel povinen uvést je do 
rubriky „doplňující poznámka“. 
 
 
 



§ 40. 
Celkový dojem 

 

Kódování je předepsáno v rubrice 24 bonitační karty. Snažíme se odlišit výškové rázy, proto jedinci na 
hranicích výškového rázu jsou označováni jako nevyhraněný typ – kód 2 resp.3 u novějších 
bonitačních karet.. 
Je-li u bonitovaného jedince zjištěno více nedostatků a vad, které samy o sobě nevylučují z chovu, je 
posuzovatel oprávněn jedince v důsledku této kumulace vyřadit z chovu – kód 9. 
 

Článek VI. 
Výsledek bonitace 

 

Výsledkem bonitace je určení, zda jedinec je chovný nebo nechovný, (eventuelně odložení bonitace), 
jak po stránce exterieru. Je nutno v doplňující poznámce popsat i rodokmenovou hodnotu jedince 
z hlediska rázu a barvy. Součástí vyhodnocení bonitace je i posouzení rodokmenu bonitovaného 
jedince (z hlediska rázu, barvy, příbuznosti), které zpracuje v součinnosti s odbornými poradci chovu 
hlavní poradce chovu do 2 měsíců po bonitaci psa.  
 

§ 41. 
Přeřazování ve výškových rázech 

Jedinec může být zařazen do výškového rázu podle dosažené kohoutkové výšky. Pro zařazení do 
výškového rázu „pudl velký“ je u přerostlých jedinců další podmínkou minimální kohoutková výška 55 
cm. Přeřazení je možné pouze do nejbližšího „sousedního“ rázu. Jedinci přeřazení do jiného 
výškového rázu musí pro unání chovnosti předložit kromě dokladu o vyšetření luxace patelly i doklad 
o vyšetření PRA. 
Přeřazení jedinci budou označeni hodnocením „chovný P“. V případě doporučení přeřazeného psa ke 
krytí, je odborný poradce chovu povinen v krycím listu na tuto skutečnost chovatele upozornit. 
 

Článek VII. 
Vyplnění bonitační karty 

§ 42. 
Platnost provedené bonitace je podmíněna úplným vyplněním všech částí bonitační karty a jejím 
podepsáním všemi členy bonitační komise. 
 

§ 43. 
Každý posuzovatel je odpovědný za řádné a úplné vyplnění hodnotících údajů bonitační karty. 
V rubrice „doplňující poznámky“ se zapisují pouze doplňující nebo vysvětlující komentáře. 
 

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení 

§ 44. 
Bonitace s mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata. Jedincům podezřelým z nakažlivých nebo 
přenosných chorob je přístup a posouzení na bonitaci zakázáno. Hárající feny mohou být připuštěny 
k bonitaci se souhlasem pořadatele bonitace. 
 

§ 45. 
Na bonitaci nemusí být jedinec upraven střihem předepsaným standardem. Jeho srst však musí být 
udržovaná, nesmí být zaknocená a zplstnatělá. Posuzovatel je oprávněn jedince špinavého, 
nečesaného nebo zahmyzeného z posuzování vyloučit. 
 
 
 



§ 46. 
Součástí řádné bonitace je i proměření každého jedince. Posuzovatel je oprávněn vyloučit 
z posuzování jedince, jehož chování brání provedení tohoto úkonu. Stejně tak je oprávněn vyloučit 
z posuzování každého jedince, který se brání prohlídce chrupu, a to bez nároku na vrácení 
bonitačního poplatku. 
 

§ 47. 
Majitel bonitovaného jedince je povinen při bonitaci předložit: 

a) u pudlů toy, trpasličích a středních - doklad o vyšetření luxace patelly bonitovaného jedince 
b) u pudlů velkých – doklad o vyšetření dysplasie kyčelních kloubů bonitovaného jedince 

 Bez dokladu o těchto vyšetření nemůže být bonitovaný jedinec uznán chovným. Vyšetření musí být 
provedena akreditovaným veterinářem. Vyšetření PRA bude (s výjimkou přeřazení v rázu) 
zvýhodněno bonitačním poplatkem. 
 

§ 48. 
Zápis do průkazu původu 

Výsledek hodnocení zapíše posuzovatel v souladu se zápisem do bonitační karty, také do příslušné 
rubriky průkazu původu. Pořadatel bonitace má k dispozici pro tento zápis schválené razítko, do 
kterého se vepíše výsledek bonitace a zápis potvrdí posuzovatel svým podpisem s připojeným datem 
a místem konání bonitace. 
Do tohoto razítka zaznamená bonitační komise též údaj o kohoutkové výšce a šikmé délce trupu, 
např. 40/42. 
V případě, že není možné jedince řádně identifikovat (nečitelný čip), bude bonitace uzavřena až po 
objasnění identity jedince. Podmínky pro eventuelní „přečipování“ stanoví klub v součinnosti 
s plemennou knihou ČMKU. 

§ 49. 
Právo odvolání 

Odvolá-li se majitel bonitovaného jedince podle § 5 tohoto řádu proti rozhodnutí bonitační komise, 
může tak učinit přímo na bonitaci u pořadatele bonitace, nejpozději však do 1 měsíce od provedení 
bonitace k výboru KCHP doporučeným dopisem, ve kterém uvede podrobně důvody svého odvolání. 
 

§ 50. 
Pořadatel bonitace je povinen každoročně v závěru roku zveřejnit pro potřeby chovatelů a majitelů 
krycích psů dosažené a zpracované výsledky.  
Dále je jeho povinností vést přehled o jedincích, kteří se bonitace zúčastnili, zpracovávat pravidelně 
výsledky bonitací s perspektivním zaměřením chovu. 
 

§ 51. 
Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení členskou schůzí KCHP tj. 6.10.2012 . 
 
 
 
 
 


