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BONITAČNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ
1. Bonitace je úkon spočívající v posouzení psa nebo feny starší 15 měsíců, který za
využití poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách v
porovnání s plemenným standardem vyúsťuje ve zjištění chovné hodnoty jedince a je
pro chovatele vodítkem pro výběr chovných párů. Současně slouží ke shromažďování
poznatků o kvalitě chovu.
2. Tento bonitační řád je závazný pro členy i nečleny Klubu chovatelů švýcarských
honičů (dále jen KCHŠH).
3. Absolvování bonitace je podmínkou pro zařazení jedince do chovu. Bonitaci
KCHŠH absolvuje jedinec zpravidla 1x za život. Průběh opakované bonitace je stejný
jako bonitace řádné (první).
4. Přihlášky k bonitaci jsou vždy písemné, v termínu uvedeném v propozicích.
Přihláška musí obsahovat jméno a ČLP psa, jméno majitele a jeho plnou adresu. K
přihlášce na bonitaci je nutné doložit:
a. kopii průkazu původu,
b. kopii dokladu o zaplacení bonitačního poplatku.
5. Bonitace je akce veřejná a je vyhlášena minimálně 2x do roka, nejpozději 45 dní
před konanou akcí.
6. Částku za bonitaci stanovuje členská schůze KCHŠH a je splatná s podáním
přihlášky, nejpozději 3 týdny před konáním bonitace. Přihlášku je nutno zaslat
nejpozději 3 týdny před konáním bonitace na adresu poradce chovu.
7. Bonitaci vždy provádí rozhodčí pro posuzování exteriéru, který má aprobaci pro
plemeno švýcarský honič, a kterého schválí členská schůze a pozve předseda KCHŠH
nebo případně jiný člen výboru pověřený předsedou. Rozhodčí zaznamenává svoji
přítomnost do průkazu původu každého jedince. Rozhodčí nesmí posuzovat psa nebo
fenu v majetku svém nebo člena rodiny.
8. Rozhodčí je oprávněn v závažných případech (zdravotní stav, podvýživa, parazité,
zašpinění apod.) odmítnout provedení bonitace. V takovém případě se do průkazu
původu neprovádí žádný záznam, do bonitační karty se uvede důvod odmítnutí
provedení bonitace a bonitační poplatek propadá ve prospěch pořadatele.
9. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci:
a. kteří jsou řádně na bonitaci přihlášeni a mají zaplacen
bonitační poplatek,
b. kteří mají platný průkaz původu FCI a předloží ho v den bonitace,
c. jejichž identita je plně prokazatelná - čitelné tetovací číslo shodné
s číslem uvedeným v průkazu původu, nebo čip, jehož číslo je zapsáno
v průkazu původu (pokud je pes/fena pouze čipován/a, musí být tato

skutečnost oznámená v přihlášce na bonitaci!).
d. mající platný očkovací průkaz/pas a předepsaná očkování.
Ostatní veterinární podmínky určuje příslušná krajská nebo městská
veterinární správa.
e. jedinci v dobrém fyzickém stavu,
f. jedinci, kteří v den bonitace dosáhli věku min. 15 měsíců, horní věková
hranice není omezena.
g. hárající feny mají přístup na bonitaci pouze po předchozí domluvě
(nejméně 2 dny před konanou akcí) s pořadatelem a její majitel je
povinen se na akci řídit pokyny pořadatele. Při umožnění vstupu jsou
háravé feny posuzovány na závěr bonitace. V případě nemožnosti účasti
háravé feny, bude majiteli vrácen bonitační poplatek.
10. Z účasti na bonitaci jsou vyloučeni psi nemocní, podezřelí z nemoci,
psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům.
11. Výsledek bonitace se zapisuje do PP na místě ihned po absolvování bonitace.
Zápis je prováděn bonitačním razítkem obsahujícím informaci, zda jedinec prošel
úspěšně bonitací (ano / ne) a informaci o výšce. Výsledek ano / ne + výšku
naměřenou při bonitaci rozhodčím vyplní poradce chovu, PP opatří razítkem KCHŠH
a podpisem a předá majiteli bonitovaného jedince.
12. Celkové hodnocení charakterizuje jedince po všech stránkách, vyjadřuje negativní
odchylky od standardu, údaje o výšce a doporučení.
13. Protest proti pochybení pořadatele (viz odstavce 20 –22) je možno podat na místě.
Musí být písemný s uvedením důvodů. Protest se podává vedoucímu akce. O protestu
rozhoduje revizní komise KCHŠH a pokud vyhoví protestu, má majitel právo na
opakovanou bonitaci.
14. Výsledek zapisuje rozhodčí do bonitační karty, kterou i podpisuje. Rozhodčí je
oprávněn do bonitační karty zapisovat i potřebné poznámky, které blíže specifikují
shledané nedostatky nebo vady, a které budou sloužit upřesnění hodnocení psa.
Poradce chovu zapisuje do bonitační karty své vyjádření a připojí svůj podpis.
Originál bonitační karty obdrží majitel bonitovaného jedince ihned na místě po
absolvování bonitace, kopie zůstává uložena u poradce chovu. Všechny podařené
fotografie z bonitace budou zveřejněny v odkaze na webových stránkách
http://svycarskyhonic.rajce.idnes.cz/ a to do jednoho týdne od konání bonitace.
Majitel obdrží vybrané fotografie na kartě se jménem psa elektronicky do dvou
měsíců po ukončení akce.
15. Výsledky bonitace jsou zveřejněny v klubovém Zpravodaji a na internetových
stránkách klubu. Zveřejňuje se výška, slovní popis jedince a fotografie
zleva, zprava, zepředu, zezadu a detail hlavy psa.
16. Bonitace probíhá v souladu s Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo
svodu psů pro hodnocení exteriéru psů ČMKU. Řád schválen ÚKOZ dne 3. 4. 2007
pod č.j.:1718/2007-10001
17. Průběh bonitace je následující: rozhodčí provádí hodnocení exteriéru psa v postoji
i pohybu, změří výšku psa posuvným měřidlem na pevné podložce, zkontroluje chrup
a u psů uložení varlat v šourku.
Hodnocení povahy se provádí během celého posuzování jedince.

18. Fotografování psa probíhá ve volném postoji (bez pomoci majitele) na jednotném
středně tmavém pozadí. Vodorovná osa fotoaparátu musí být přibližně ve vodorovné
poloze k vodorovné ose psa.
19. Po absolvování bonitace provede rozhodčí nebo poradce chovu na místě záznam
do průkazu původu jedince.
20. Vedoucí akce je povinen nahlásit akci na SVS a městském úřadě.
21. Za průběh akce, za dodržování bonitačního řádu během akce, za proškolení
pomocného personálu při bonitaci je odpovědný vedoucí akce.
22. Pořadatel neručí za případná onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa a neručí za
škody způsobené psem v průběhu bonitace. Za škody způsobené psem ručí majitel.
23. Odvolání: proti výsledku bonitace se může majitel psa odvolat. Odvolání se
podává výboru Klubu chovatelů švýcarských honičů písemnou formou s termínem
dodání do 14 dnů po konání bonitace. Výbor klubu si pro potřeby posouzení odvolání
může vyžádat odborné vyjádření kvalifikované osoby (veterináře vyjmenované
komorou vet. lékařů – soudní znalce, dalšího rozhodčího pro hodnocení exteriéru
psů).
24. Tento bonitační řád KCHŠH je platný schválením členskou schůzí v Praze dne
24. 3. 2018 a účinný od 1. 6. 2018.
25. Přílohou bonitačního řádu je bonitační karta.

