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1. Úvodní ustanovení 

 

Tato Bonitační směrnice (dále jen „Směrnice“) upravuje, v návaznosti na závěry schůze výboru, 

posléze i členské schůze ze dne 16.5.2020, pravidla a výši všech poplatků Spolku chovatelů 

Slovenských čuvačů, se sídlem Mostecká 129, Braňany, PSČ 435 22, IČ 64330265, zapsaného 

do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle L, vložce 12481 

(dále jen „Spolek“). 

2. Závaznost 

 

Směrnice platí pro všechny členy Spolku, popř. nečleny, kteří využívají služeb Spolku.  

3. Bonitace 

3.1. Vysvětlení pojmu bonitace 

 

Bonitace jedince je zhodnocením daného jedince, všech jeho kvalit a nedostatků pro jeho využití 

v chovu slovenských čuvačů.  

3.2. Četnost bonitací  

 

Bonitace Spolku jsou vyhlašovány několikrát ročně v předem daných termínech, které jsou vždy 

na začátku roku zveřejňovány na webových stránkách Spolku.  

3.3. Průběh bonitace 

 

Bonitace se vždy účastní 3 členná bonitační komise složená z rozhodčího exteriéru a 2 členů 

komise, kteří jsou pověřeni výborem Spolku. 

3.4. Druhy bonitací 

3.4.1. Bonitace řádná 

 

Řádné bonitace jsou Spolkem pořádány minimálně 3 x ročně, a to zejména v rámci klubových 

výstav. 

 

Majitel jedince musí k bonitaci přihlásit nejpozději 14 dní před termínem konání bonitace, není-

li stanoveno jinak. K tomuto datu musí být uhrazeny i všechny poplatky. Majitel, který se 

nepřihlásí jedince k bonitaci ve stanovených termínech, nebude k bonitaci připuštěn. 

 

Řádná bonitace je zpoplatněna následovně: 

(a) člen Spolku - zdarma 

(b) nečlen - částkou 600 Kč. 

 

V případě neúspěšného výsledku bonitace, nemá nečlen právo na vrácení částky, která jím byla 

za bonitaci uhrazena. 

3.4.2. Mimořádné přihlášení v den bonitace 
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Ve výjimečných případech, lze na žádost člena, popř. nečlena, mimořádně přijmout jedince 

k bonitaci přímo v den konání bonitace.  

 

Tato bonitace je zpoplatněna následovně: 

(a) člen - částkou 200 Kč,  

(b) nečlen - částkou 800 Kč (tedy 200 Kč + 600 Kč)  

 

V případě neúspěšného výsledku bonitace, nemá člen, popř. nečlen, právo na vrácení částky, 

která jím byla za bonitaci uhrazena. 

 
Platba za mimořádné přihlášení v den bonitace bude uhrazena zájemcem o bonitaci prostřednictvím 

internetového bankovnictví v den provedení bonitace. 

3.5. Bonitace mimořádná 

 

Spolek může na žádost člena, popř. nečlena, přistoupit k mimořádnou bonitaci konané mimo 

předem vyhlášených termínů.  

 

O takovýto druh bonitace může člen Spolku, popř. nečlen, požádat výbor Spolku minimálně 21 

kalendářních dnů přede dnem konání bonitace.  

 

Mimořádná bonitace je zpoplatněna následovně: 

(a) člen - částku 1500 Kč  

(b) nečlen - částkou 2100 Kč (sestávající z poplatku 1500 Kč za mimořádnou bonitaci a 600 

Kč za bonitaci nečlena).  

 

V případě neúspěšného výsledku bonitace, nemá člen, popř. nečlen, právo na vrácení částky, 

která jím byla za bonitaci uhrazena. 

 

Částka při nedostavení se k bonitaci propadá na náklady spojené s bonitací.   

4. Podmínky pro bonitaci 

 

Jedinec přihlášený na bonitaci musí mít nejméně 17 měsíců (pes narozený 1.1.2020 může být 

nejdříve bonitován 1.6.2021). Více o splnění stanoveného věku pro bonitaci lze nalézt na 

http://www.cmku.cz/data/dokumenty/107_rad_ochrany_zvirat_pri_chovu_psu.doc. 

 

V odůvodněných případech lze provést bonitaci i dříve, a to pouze se souhlasem poradce chovu 

a výboru Spolku.  

 

Importovaný jedinec musí být přeregistrovaný v plemenné knize v ČR.  

 

Majitel jedince je povinen doložit Spolku následující dokumenty: 

(a) oboustrannou kopii PP,  
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(b) doklad o zaplacení poplatku (je-li stanoveno), 

(c) výsledek vyšetření DKK (lze dodat po bonitaci) (Spolek připouští do chovu jedince s 

hodnocením A - C) 

 

Bez doloženého výsledku DKK nebude bonitace dokončena a nedojde tak k uchovnění 

bonitovaného jedince. 

5. Dokončení bonitace po splnění všech podmínek dané touto Směrnicí 

 

Po řádném absolvování bonitace a doložení všech potřebných dokladů ze strany majitele, se 

stává jedinec chovným. Následně dojde k přeregistraci v plemenné knize ČMKU a zápisu 

chovnosti do průkazu původu bonitovaného jedince.  

6. Závěrečná ustanovení 

 

S touto Směrnicí budou seznámeni všichni členové Spolku prostřednictvím webových stránek 

Spolku. 

 

Tato Směrnice může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků. 

 

Tato Směrnice vstupuje v platnost dne 1.10.2020. 
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