
Bonitační řád KCHICH 
 
Bonitace 

1. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která má za cíl zjištění exteriérových a 
povahových vlastností a srovnání s platným standardem FCI pro plemeno italský chrtík. 
Slouží k určení chovné upotřebitelnosti a pro výběr chovných párů. 

2. Úspěšné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení do chovu v ČR. 
3. Bonitace provádí tříčlenné, výborem KCHICH určené bonitační komise, obsazené 

posuzovatelem exteriéru pro italské chrtíky a dvěma členy KCHICH . 
4. Posuzování psů na bonitacích musí být provedeno na základě platného standardu FCI pro 

plemeno italský chrtík. Tolerance výšky je +/- 1 cm u psa i feny, v chrupu se toleruje 
chybění dvou zubů, mimo špičáků a řezáků, s tím, že pro použití do chovu se nedoporučuje 
spojovat jedince se stejnou vadou. Výsledek bonitace se zapíše do průkazu původu 
označením chovný nebo nechovný a potvrdí se otiskem razítka KCHICH. Nepřipouští se 
chovnost/krytí na jeden vrh. 

5. Výbor KCHICH je oprávněn nařídit opakování bonitace : 
 v případě nedodržení tohoto Bonitačního řádu 
 v případě nedodržení chovatelského řádu KCHICH 
 v případě oprávněné pochybnosti o identitě bonitovaného jedince 

6. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo se odvolat k 
výboru KCHICH. Musí tak učinit do jednoho měsíce po obdržení výsledku bonitace 
doporučeným dopisem, ve kterém podrobně uvede důvody svého odvolání. Vyhoví-li výbor 
KCHICH odvolání, bude se bonitace opakovat před zvláštní komisí při nejbližší bonitaci. 

 
 
Všeobecná ustanovení 

7. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci splňující podmínky zápisního řádu KCHICH, kteří se 
mohou prokázat platným PP. 

8. U importovaných jedinců je povinností majitele je předvést k posouzení na bonitaci i tehdy, 
absolvoval-li pes zkoušku způsobilosti v zemi, kde byl zakoupen. 

9. Bonitace se mohou účastnit jen zdravá zvířata. 
10. Minimální věková hranice pro absolvování bonitace je 13 měsíců pro psa i fenu dovršených 

ke dni konání bonitace, minimální věk pro použití v chovu je dovršení věku 15 měsíců. 
11. KCHICH uznává i chovnost jedince dosaženou v jiném klubu v ČR, který sdružuje plemeno 

italský chrtík. 
 
 
Přihlášky na bonitaci 

12. KCHICH pořádá bonitace : 
 organizované (o místě a datu informuje členy KCHICH prostřednictvím klubového 

zpravodaje) 
 individuální (na žádost jednotlivých členů KCHICH) 

13. Přihlášky na bonitace se podávají písemně poštou nebo e-mailem poradci chovu, obsahují 
jméno psa, číslo zápisu, datum narození, rodiče a předky 2. generace, jméno chovatele a 
adresu majitele. K přihlášce na bonitaci doloží majitel bonitovaného psa/feny protokol o 
vyšetření luxace čéšky od veterináře pověřeného veterinární komorou toto posouzení 
luxace čéšky provést, bez doložení protokolu o vyšetření luxace nebude jedinec připuštěn k 
bonitaci. 

14. Výbor KCHICH zajistí jmenování bonitační komise. 
15. KCHICH ve svém zpravodaji průběžně zveřejní výsledky bonitací. 
16. Poplatek za bonitaci schválený členskou schůzí je splatný na místě bonitace. 

 
Bonitace mladých 

17. KCHICH pořádá Bonitaci mladých vždy při bonitaci.  
18. Přihlášky na bonitaci mladých se podávají písemně poštou nebo e-mailem poradci chovu, 

obsahují jméno psa, číslo zápisu, datum narození, rodiče a předky 2. generace, jméno 



chovatele a adresu majitele, ve výjimečných případech lze svod mladých přihlásit na místě 
v den konání bonitace/svodu mladých. 

19. Bonitaci mladých provádí bonitační komise. Bonitace mladých nenahrazuje bonitaci, tedy 
není předpokladem pro zařazení do chovu. Výsledek bonitace mladých se nezapisuje do 
průkazu původu. 

20. Bonitace mladých se mohou zúčastnit jedinci splňující podmínky zápisního řádu KCHICH, 
kteří se mohou prokázat platným PP. Bonitace mladých se mohou účastnit jen zdravá 
zvířata. Minimální věková hranice pro absolvování bonitace mladých je 7 měsíců pro psa i 
fenu dovršených ke dni konání svodu mladých, podmínkou je však zároveň již dokončené 
přezubení. Maximální věková hranice pro absolvování bonitace mladých je 15 měsíců 
dovršených ke dni konání bonitace. 

21. Posuzování psů na bonitaci mladých musí být provedeno na základě platného standardu 
FCI pro plemeno italský chrtík. Pro bonitace mladých je užit shodný formulář, do kterého se 
zapisuje  informace o skusu, informace o úplnosti či neúplnosti chrupu (počet zubů), je 
zaznamenán stav ocasu (vady či bez vad) a výška jedince. Výška jedince a skus je pouze 
informativní a není pro případnou následnou bonitaci závazná. 

22. Při následné bonitaci dospělého jedince, u něhož bude předložen bonitační komisi protokol 
o absolvování bonitace mladých, bude tento protokol zohledněn. V takovém případě budou 
údaje o chrupu a ocasu pro bonitační komisi závazné a v průběhu bonitace již bude 
případná kontrola chrupu a ocasu mít pouze informativní charakter bez vlivu na chovnost. 
 
  

Řád  byl schválen členskou schůzi ………………… 
 


