Bonitační řád WOLFHOUND klubu, z.s.
1. Úvodní ustanovení
1.1 Bonitace je odborná chovatelská činnost, jejímž účelem je stanovit, do jaké míry odpovídá
předvedený jedinec platnému standardu FCI. Účelem bonitace je podrobný popis exteriéru
psa či feny písemně zaznamenaný, který je dále využíván k výběru chovného páru a
významně přispívá ke zhodnocení úrovně chovu.
1.2 Bonitace provádějí tříčlenné komise, určené výborem WDK.
Členy jsou:
•
•
•

rozhodčí pro exteriér
člen chovatelské komise
člen výboru WDK

Pořadatel bonitací - WDK - je povinen řádně a včas informovat své členy o místě a datu
konání (na webu, popř. na facebookovém profilu).
1.3 Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu zaznačí klub do přílohy PP (razítkem
klubu WDK, označením chovný/chovná, vyznačením kohoutkové výšky, jménem rozhodčího
provádějícího bonitaci a místem a datem konání bonitace). Majitel chovného psa i feny odešle
doporučeně originál průkazu původu i s Přílohou na ČMKU k zapsání psa do evidence
chovných jedinců. Pes i fena musí být přeregistrováni po absolvování bonitace. Datum
přeregistrace na PK ČMKU je konečným bodem uchovnění jedince. Majitel přeregistrované
feny již nemusí odesílat originál PP při prvním vrhu.
1.4 Podmínkou k bonitaci je absolvování svodu mladých, který je povinný pro všechny
jedince ve věku 7 - 18 měsíců. Svody mladých probíhají při každé bonitaci. Pokud pes/fena z
různých důvodů neabsolvuje svod mladých, má jeho majitel i přesto možnost psa/fenu
přihlásit k bonitaci, ale dle vyšší poplatkové sazby (viz. příloha k chovatelskému, zápisnímu a
bonitačnímu řádu).
1.5 Výjimečně lze zařadit do chovu jedince i mimo podmínky uvedené v b) 1.2 bonitačního
řádu, a to na základě odůvodněné písemné žádosti majitele podané administrátorovi chovu. V
tomto případě je svolána tříčlenná bonitační komise a mimořádná bonitace proběhne dle b) 1.
bonitačního řádu. Jedná se o situaci výjimečnou a tomu odpovídá i poplatek ve výjimečné
výši (viz Příloha k zápisnímu a bonitačnímu řádu).
1.6 Věková hranice pro zařazení jedinců do chovu je:
pes .................................................. 18 měsíců
fena.................................................. 24 měsíců.
1.7 Bonitace může proběhnout před dosažením určeného věku, nejdříve však v 15 měsících
věku, do chovu však jsou jedinci zařazeni dle b) 1.6 bonitačního řádu.

1.8 Přihlášky na bonitaci i svod mladých jsou přijímány pouze na předepsaném formuláři
vydaném WDK, který je volně ke stažení na internetových stránkách klubu.
Přihlášky se zasílají mailem nejpozději 1 týden před konáním akce administrátorovi chovu
nebo jiné určené osobě na předem určenou mailovou adresu: bonitacesvod@seznam.cz. Ve
výjimečných případech lze zaslat přihlášku také poštou, a to nejpozději 3 týdny před konáním
akce na adresu administrátora chovu nebo jiné určené osobě. K přihlášce na bonitaci musí být
přiložena oboustranná fotokopie průkazu původu, DNA profilu a vyšetření srdce, popř. jiných
povinných vyšetřeních odsouhlasených ČS (viz. Příloha k chovatelskému, zápisnímu a
bonitačnímu řádu WDK) – jinak nebude přihláška přijata.
1.9 Výsledky bonitací budou pro potřebu chovatelů zveřejňovány na internetových stránkách
klubu.
1.10 Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel neuchovněného jedince možnost podat
odvolání ke členské schůzi. Musí tak učinit do 15 dnů od seznámení se s výsledkem bonitace
doporučeným dopisem adresovaným předsedovi klubu, ve kterém uvede důvody svého
odvolání. Vyhoví-li následující členská schůze takovému odvolání, bude bonitace dotyčného
jedince opakována před novou tříčlennou bonitační komisí, jejímiž členy budou:
• jiný rozhodčí pro exteriér
• jiný zástupce chovatelské komise nebo výboru WDK
• jeden z členů původní bonitační komise, která rozhodla o neuchovnění daného jedince.
Rozhodnutí bonitační komise, která provádí opakovanou bonitaci, je konečné a nelze se proti
němu odvolat.
1.11 Poplatek za opakovanou bonitaci hradí ten, na jehož straně se prokázala neoprávněnost,
oprávněnost poplatku za původní bonitaci tím není nijak dotčena.

2. Všeobecná ustanovení:
2.1 Výše poplatku za bonitaci podléhá schválení členskou schůzí.
2.2 Bonitační řád WDK se vztahuje i na dospělé chovné jedince (psy i feny) dovezené ze
zahraničí.
2.3 Porušením výše uvedených ustanovení Bonitačního řádu WDK se chovatel nebo majitel
vystavuje disciplinárnímu řízení.
Povinná vyšetření nutná k uchovnění jedince:
K přihlášce k bonitaci je povinné majitelem feny/psa doložit DNA profil budoucího chovného jedince,
vyhotoveného u akreditované laboratoře. Dále je třeba k přihlášce na bonitaci přiložit doklad o
vyšetření srdce, a to včetně vyšetření tzv. dopplerem. Povinné vyšetření srdce jedince určeného
k chovu musí být doloženo na formuláři, který je ke stažení na webu WDK, a musí být provedeno
kardiologem schváleným v seznamu veterinární komory ČR. V případě bonitování jedince mladšího
18 měsíců nesmí být doložené vyšetření srdce starší než 30 dní. Stejné podmínky platí též pro
importované jedince zapsané v PK ČMKU.

Schváleno usnesením členské schůze WDK konané dne 7. 3. 2020 v Otradicích.

3. Příloha k chovatelskému, zápisnímu a bonitačnímu řádu
Členské poplatky
Roční členský příspěvek do WDK

550,- Kč

Rodinný příslušník člena WDK (hlasovací právo,
200,- Kč
bez nároku na Ročenku)
Nový člen

650,- Kč (550,- Kč členský příspěvek +
100,- Kč zápisné)

Nový člen od 1. 12. daného roku, tj. členství
platné i pro rok následující

650,- Kč

Krycí listy
Vystavení krycího listu fena + pes, placeno
jednorázově majitelem feny

100,- Kč + 150,- Kč = 250,- Kč

Vystavení krycího listu pro nečleny WDK

1 000,-Kč

Bonitace
Bonitace pro členy WDK

500,- Kč

Bonitace pro nečleny WDK

1 500,- Kč

Bonitace bez absolvování svodu mladých pro
členy WDK

1 000,- Kč

Bonitace bez absolvování svodu mladých pro
nečleny WDK

3 000,- Kč

Uchovnění dle b) 1,5. BŘ = mimořádná bonitace
pro členy WDK

1 500,- Kč + úhrada cestovních nákladů
členů bonitační komise

Uchovnění dle b) 1,5. BŘ = mimořádná bonitace
pro nečleny WDK

5 000,- Kč + úhrada cestovních nákladů
členů bonitační komise

Svod mladých
Svod mladých pro členy WDK

100,- Kč

Svod mladých pro nečleny WDK

200,- Kč

Další poplatky:
Poplatek za zapsané štěně pro nečlena WDK …….. 50,-Kč/štěně (doklad nutné doložit
s Přihláškou k zápisu štěňat)
Změny v Bonitačním řádu, schválené členskou schůzí WDK 14. 10. 2017, vstupují v platnost
dnem 1. 1. 2018.

Schváleno usnesením členské schůze WDK konané dne 5. 7. 2019 v Otradicích.

