
Bonitační řád  

CANE CORSO KLUB ČESKÁ REPUBLIKA, z. s. 

IČ: 679 83 219 

 (dále jen „Řád“) 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Bonitace slouží k získání poznatků o exteriérových a povahových vlastnostech 
předvedených psů v souladu se standardem plemene Cane Corso a cíli chovatelského 
klubu Cane Corso klub Česká republika, z. s. (dále také jako „Klub“). 

2. Bonitace může být pořádána pouze na území České republiky. 

3. O konání bonitace, vč. jejího termínu a místa konání, rozhoduje vždy výbor Klubu, a to 
na žádost vlastníka posuzovaného psa. Rozhodnutí o konání bonitace výbor Klubu 
oznámí vlastníkovi posuzovaného psa nejpozději 14 dní před konáním bonitace.   

4. Výbor Klubu je v odůvodněných případech oprávněn termín konání bonitace odložit či 
zrušit. 

 

Čl. 2 

Podmínky účasti na bonitaci 

1. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci po dovršení 15 měsíců věku, kteří mají platný 
průkaz původu. 

2. Žádost o bonitaci svého psa přihlašuje a zasílá vlastník elektronicky na klubovou e-
mailovou adresu, případně písemně zasláním žádosti na adresu sídla Klubu. Součástí 
žádosti musí být vždy scan/kopie platného průkazu původu přihlašovaného jedince.  

3. Podmínkou účasti na bonitaci je úhrada poplatku za provedení bonitace, jehož výše a 
splatnost bude uvedena v oznámení výboru Klubu o konání bonitace ad bod 3. čl. 1 
Řádu. 

4. Bonitace se nesmí zúčastnit jedinci, u nichž bylo provedeno kupírování uší, a dále jedinci, 
u nichž bylo provedeno krácení ocasu po 7. dnu od narození. 

 

 

Čl. 3 

Průběh a výsledek bonitace 

1. Posuzování psů provádí bonitační komise, kterou tvoří rozhodčí a nejméně jeden člen 
výboru Klubu. Členem bonitační komise musí být vždy jako posuzovatel rozhodčí 



s aprobací pro plemeno Cane Corso z řad rozhodčích ČMKU. O počtu členů a jejich 
výběru rozhoduje výbor Klubu. Člen bonitační komise nesmí posuzovat vlastního jedince. 

2. Výsledek bonitace bude vycházet z posouzení exteriérových vlastností daného jedince 
v souladu se standardem, jako jsou např. vzhled, předkus, barva, a dále z posouzení 
povahových vlastností daného jedince dle standardu, zejména na základě ovladatelnosti 
daného jedince a jeho chování během posuzování. 

3. Výsledek bonitace (CHOVNÝ/NECHOVNÝ) bude vyznačen na bonitační kartě Klubu, jejíž 
vzor tvoří Přílohu č. 1 Řádu. Dále bude výsledek bonitace zapsán do průkazu původu 
daného jedince spolu s datem a místem konání bonitace a podpisy všech členů bonitační 
komise. 

4. Vlastník posuzovaného psa obdrží kopii bonitační karty. Originál bonitační karty předá 
bonitační komise Klubu.  

5. Vlastník posuzovaného jedince se má právo proti výsledku bonitace odvolat k výboru 
Klubu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne konání bonitace. Odvolání je povinen doručit 
v uvedené lhůtě písemně do sídla Klubu. Povinnou náležitostí odvolání je podrobné 
uvedení důvodů nesouhlasu s výsledkem bonitace. V případě, že odvolání nebude 
odůvodnění obsahovat, bude bez dalšího výborem Klubu odmítnuto. O odvolání 
rozhodne výbor Klubu nejpozději do 3 měsíců od obdržení odvolání. 

6. Výsledek bonitace je pro daného jedince platný celoživotně. Ve výjimečných případech 
je možné u jedinců s výsledkem „NECHOVNÝ“ provedení opakované bonitace. O konání 
opakované bonitace rozhoduje výbor Klubu. U jedince s výsledkem „NECHOVNÝ“ pro 
vady standardu označené jako „vyřazující“ není opakovaná bonitace možná.  

7. V případě, že vlastník posuzovaného psa konání bonitace zmaří, je povinen uhradit 
Klubu veškeré vynaložené náklady na konání bonitace. 

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento bonitační řád ruší v celém rozsahu veškeré dosavadní bonitační řády včetně jejich 
dodatků a tyto plně nahrazuje. 

2. Tento bonitační řád je účinný okamžikem jeho schválení nejvyšším orgánem spolku. 

3. Tento bonitační řád ve výše uvedeném znění byl schválen nejvyšším orgánem spolku 
dne 25. 6. 2020. 

 

Příloha č. 1 – vzor bonitační karty 


