
BONITAČNÍ ŘÁD 
(platný od 22. 6. 2013) 

 

Bonitaci lze provést u jedince Coton de Tuléar (dále jen CTU) po dovršení věkové hranice 12 ti 

měsíců, ale chovný je až od 15-ti měsíců, a po splnění dalších kritérií, které jsou popsány 

v Zápisním řádu, kapitola "Chovní jedinci". 

Písemnou žádost o účasti jedince CTU na bonitaci doručí jeho majitel (držitel) minimálně 

14 dní před plánovanou bonitací poradci chovu. K žádosti musí být přiložena fotokopie průkazu 

původu (dále jen PP) a protokoly o vyšetření Luxace čéšky (patelly) a PRA. 

Bonitační komise 

Bonitace je prováděna pouze bonitační komisí. Bonitační komise se skládá z poradce chovu, 

rozhodčího pro posuzování exteriéru CTU a dalších členů Klubu Coton de Tuléar (dále jen 

KCTU), kteří jsou jmenování poradcem chovu. Předsedou komise je poradce chovu.  

Majitel (držitel) jedince, který je bonitován, předloží bonitační komisi posudky z výstav, 

originál průkazu původu (dále jen PP), výstavní přílohy, protokol o vyšetření Luxace čéšky 

(patelly) a PRA.  

U každého bonitovaného jedince CTU je vypsán protokol. Součástí protokolu je podpis majitele 

(držitele) bonitovaného jedince a bonitační komise. Do zadní části PP (ostatní záznamy) bude 

poradcem chovu zapsána jedna z následujících možností:  

 Splnil (a) podmínky pro zařazení do chovu. 

 Nesplnil (a) podmínky pro zařazení do chovu. 

Součástí zápisu je podpis poradce chovu a rozhodčího, razítko KCTU a datum bonitace.  

V případě splnění podmínek pro zařazení do chovu převezme poradce chovu od majitele jedince 

CTU originál průkazu původu i s přílohou a protokoly o veterinárním vyšetření a vše zašle na 

plemennou knihu k přeregistraci. PP s přílohou vrátí plemenná kniha ČMKU poštou 

po přeregistraci.  

Majitel jedince CTU obdrží kopii bonitačního protokolu.  

Bonitační protokol obsahuje: 

 Jméno a název chovatelské stanice bonitovaného jedince 

 Pohlaví jedince 

 Datum narození a číslo zápisu bonitovaného jedince 

 Rodiče bonitovaného jedince 

 Jméno a příjmení chovatele 

 Majitel bonitovaného jedince (jméno, příjmení, adresa včetně PSČ, případně telefon) 

 Kohoutková výška jedince 

 Celkový vzhled – hlava, končetiny, ocas, hřbet 

 Srst – barva, struktura, délka 



 Oko – tvar, pigmentace, barva 

 Zuby – skus, chybějící zuby 

 Doplňující poznámky 

 Výsledek hodnocení 

 Datum a místo konání 

 Podpis majitele (držitele) bonitovaného jedince CTU, poradce chovu, rozhodčího, popř. 

ostatních členů bonitační komise, razítko klubu. 

V případě, že bude bonitován jedinec pocházející po jedinci, který byl v ČR uznán nechovným, 

nebo s omezenou chovností a byl chovný v zahraničí, bude toto poznamenáno v bonitační kartě. 

Poplatky za bonitaci 

Poplatek za bonitaci se řídí ceníkem poplatků za poskytované služby klubem. 

Pokud bude do ČR zapůjčen krycí pes nebo fena ze zahraničí, musí být tito jedinci 

přebonitováni KCTU. Pokud bude do ČR importován již chovný pes, musí být též 

přebonitován. V těchto případech jsou bonitace zdarma.  

 

Termíny bonitací 

Termíny bonitací jsou uveřejňovány na internetových klubových stránkách. 

 

Individuální bonitace 

Majitel psa může požádat o provedení individuální bonitace.  

Individuální bonitaci je možné provést pouze na výstavě (mezinárodní, národní i krajské). 

Při individuální bonitaci musí být v bonitační komisi zastoupeni nejméně dva členi výboru 

Klubu. 

 

 


