
Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska
se sídlem: Na Dílech 807/6, Praha 4, 141 00
IČ 457 73 173, vedený i Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L4150
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Bonitační řád

Preambule

Bonitace je záležitostí čistě chovatelskou. Předvedení jedinci se hodnotí dle kvalitativních hodnot z hlediska použitel-
nosti k další plemenitbě. Cílem každého chovatele by mělo být zkvalitňování plemene. Důraz je kladen na vhodnou 
volbu partnerského páru. Vyhlášení ozdravného a chovatelského programu CKCS klubu Čech, Moravy a Slezska (dále 
jen klubu) s platností od 1. 1. 2003 je záležitostí dobrovolnou. Poslechové vyšetření srdce je prováděno veterinárním 
specialistou kardiologem v rámci pořádání bonitací a svodů.
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I.
Bonitační řád

1. Bonitace se pořádá zpravidla 3× ročně – podle potřeby i častěji.

2. Termíny a místa konání bonitací jsou uváděny v klubové Ročence a na klubových webových stránkách.

3. Bonitační komise je vždy tříčlenná, složena z: rozhodčí pro exteriér (specialista pro plemeno) klubový porad-
ce chovu (ten může v krajním případě jmenovat svého zástupce), člen klubového výboru nebo klubovým 
výborem pověřený člen klubu.

4. Rozhodčí hodnotí předvedeného jedince po stránce exteriéru, poradce chovu rozhoduje o zařazení a použití 
jedince v chovu, třetí člen komise vyjadřuje názor ke konečnému rozhodnutí komise.

5. Celkové hodnocení je zapsáno do bonitační karty, na které se také zaznamenává měření, skus chrupu, chy-
bějící zuby, nadpočetnost zubů a varlata u psů. Průběh bonitace má dvě etapy a každý jedinec je posuzo-
ván individuálně: posouzen a změřen na stole, případně zvážen, posouzen na zemi ve statickém postoji 
a v pohybu.

6. Závěrem bonitace je proveden záznam do bonitační karty s uvedením Chovný/á - Nechovný/á, tento zá-
znam je stvrzen podpisy bonitační komise a majitelem psa nebo jeho zástupcem. Dále je zapsán výsledek 
bonitačního hodnocení do průkazu původu s uvedením CHOVNÝ/Á, resp. NECHOVNÝ/Á, do průka-
zu původu se uvede také výška/délka a případná ztráta zubů. U NECHOVNÝCH jedinců se uvádí důvod 
vyřazení z chovu.

7. Bonitace se provádí v souladu s klubovým řádem 1× za život psa a její konečný verdikt je neodvolatelný.

8. Bonitační karta se vystavuje ve dvojím vyhotovení, ze kterých každá strana (majitel psa a klub) obdrží jeden 
výtisk. Převzetí potvrzuje majitel psa podpisem, který zároveň vyjadřuje to, že byl bonitaci osobně, či 
v zastoupení, přítomen.

9. V rámci dodržení standardu nejsou do chovu zařazováni jedinci s vadami: skusu, jinými barvami, než uvádí 
standard, psi s vážnými anatomickými a zdravotními vadami, psi psychicky narušení, psi samci se ztrátou 
jednoho nebo obou varlat, psi s prokázaným onemocněním na EF a nebo CCDE a jedinci zcela netypičtí. 
U ostatních vad bude ponecháno na zvážení chovateli, zda bude na jedinci s vadami, které nejsou vyluču-
jícími vadami z chovu, chovat.

10. Bonitační komise při závěrečném hodnocení upozorňuje na rizikové dědičné faktory vyplývající z případ-
ných uváděných vad. Chovateli nebudou kladeny překážky v jeho chovatelských záměrech, pokud tyto 
nebudou v rozporu s Chovatelským řádem.


