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Landseerklub České republiky, z.s. 

IČ 62537253, se sídlem U Kostela 166, Ratboř, 28141, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, v oddíle L, vložce 6181 

(dále jen „LKČR“ nebo „Spolek“) 

 

 

 

 

BONITAČNÍ ŘÁD  

     

PRO PLEMENO 

     

 

L A N D S E E R 

 

 

 

 
 



Stránka 2 z 4 
 

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Bonitace je odborná chovatelská akce, která slouží k získání poznatků o exteriérových a povahových 
vlastnostech posuzovaných jedinců, na jejichž základě jsou tito jedinci zařazováni do chovu. Současně 
jsou shromažďovány poznatky o nedostatcích a vadách oproti standardu FCI se zvláštním zřetelem na 
vývoj jejich výskytu v chovu. 

2. Úspěšné absolvování bonitace je podmínkou pro zařazení jedince do chovu a je vodítkem pro výběr 
chovných párů. Bonitace platí pro celý život. 

3. Bonitaci provádí bonitační komise složená z posuzovatele exteriéru s aprobací na plemeno landseer a 
členů výboru LKČR. Bonitační komise musí být nejméně tříčlenná a je oprávněna ze závažných důvodů 
odložit své rozhodnutí o způsobilosti k chovu na další bonitaci. 

4. Posuzování psů na bonitacích musí být prováděno podle platného zápisního řádu, schváleného členskou 
schůzí na základě platného standardu FCI. Výsledek bonitace se zapisuje do bonitační karty a průkazu 
původu. 

5. Bonitační komise je oprávněna nařídit opakování bonitace zejména: 
a) v případě nedodržení tohoto bonitačního řádu; 
b) v případě oprávněné pochybnosti o identitě bonitovaného jedince. 

6. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k výboru LKČR do 
jednoho měsíce po ukončení bonitace doporučeným dopisem, ve kterém uvede důvody odvolání. Vyhoví-
li výbor LKČR takovému odvolání, bude bonitace opakována před zvláštní bonitační komisí, která bude 
složena z posuzovatele exteriéru, předsedy LKČR, poradce chovu a dvou členů výboru LKĆR. Rozhodnutí 
této komise je konečné a není proti němu možné žádné odvolání. 
 

 
II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci splňující podmínky Zápisního řádu LKČR, ve věku nejméně 18 

měsíců bez rozdílu pohlaví a mající platný průkaz původu. U importovaných jedinců je povinností majitele 
předvést jej k posouzení i tehdy, absolvoval-li dovezený jedinec zkoušku způsobilosti v zemi, odkud byl 
vyvezen. 

2. Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata s potvrzením o platné povinné vakcinaci. Pokud 
nepochází ze země konání bonitace, musí majitel předložit veterinární potvrzení, že pes při vyšetření 
v období stanoveném veterinárními předpisy, nejevil před bonitací klinické příznaky onemocnění a že 
pochází z místa prostého nebezpečí nákaz. Háravé feny musí majitel ohlásit pořadatelům a budou 
bonitovány na závěr pořadí. 

3. Bonitační komise je oprávněna vyloučit z posuzování jedince špinavého, nečesaného nebo zahmyzeného. 
V takovém případě se poplatek za bonitaci nevrací. 

 
 

III. PŘIHLÁŠKY NA BONITACI 
 

1. Přihláška na bonitaci musí být písemná. Skládá se z fotokopie průkazu původu s přílohou, RTG, případně 
dalších vyšetření, fotokopie výstavních ocenění, plné adresy majitele bonitovaného jedince a dokladu o 
zaplacení bonitačního poplatku. 
 

 
IV. PRÁVA POŘADATELŮ 

 
1. Ve zdůvodněných případech odvolat konání akce. 
2. Žádat od majitele přihlášeného jedince úhradu poplatku i v případě, že se bonitace nezúčastní. 
3. Zkontrolovat, zda u přihlášeného jedince nedochází k opakované bonitaci, a ve zdůvodněných případech 

přihlášku odmítnout a vrátit. 
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V. POVINNOST POŘADATELE BONITACE 

 
1. Zajistit včas naplánování akce a informovat členy LKČR o jejím konání s udáním data a místa konání. 
2. Zajistit účast posuzovatele a ostatních členů bonitační komise a po skončení bonitace vyplatit příslušné 

náhrady dle platných vyhlášek a směrnic. 
3. Zajistit vhodné místo pro konání bonitace se zřetelem ke světlu, prostoru a ostatním pracovním 

podmínkám bonitační komise a se zřetelem k přiměřenému přijetí bonitovaných jedinců a jejich majitelů. 
4. K zajištění řádného průběhu bonitace určit pořadatelský sbor v čele s vedoucím bonitace a vymezit jeho 

práva a povinnosti. 
5. Vést přehled o jedincích, kteří se bonitace zúčastnili, a výsledky bonitace zveřejňovat i s potřebnými údaji 

prostřednictvím webmastera na internetových stránkách LKČR. 
6. Zkontrolovat identifikaci jedince pomocí čísla čipu čtečkou nebo dle tetovacího čísla. 
7. Zaslat průkaz původu zbonitovatného jedince na přeregistraci příslušné plemenné knize spolu se všemi 

potřebnými doklady. 
 

 
 

VI. PRÁVA MAJITELE PSA 
 

1. Přihlásit se na bonitaci a obdržet od pořadatele pokyny a informace potřebné k účasti na akci. 
2. Obdržet bonitační kartu a písemné zdůvodnění při nezařazení do chovu. 
3. Ve zdůvodněných případech odstoupit z bonitace před zadáním bonitačního výsledku a přihlásit se na 

další bonitaci. 
 
 

VII. POVINNOSTI MAJITELE PSA 
 

1. Zaslat přihlášku na bonitaci dle aktuálních propozic na pořadatelem určenou adresu. 
2. Předložit potřebnou dokumentaci /platný průkaz původu s přílohou, výsledky RTG a všech dalších 

vyšetření, fotokopii výstavních ocenění, očkovací průkaz/. 
3. Dostavit se včas na místo konání bonitace a řídit se pokyny pořadatelů a bonitační komise. 
4. Dbát bezpečnostních a veterinárních předpisů. 
5. Nechat si zapsat výsledek bonitace do průkazu původu předvedeného jedince 
6. Při odstoupení z bonitace zaslat novou přihlášku i s poplatkem. 

 
 

VIII. BONITAČNÍ KOMISE 
 

1. Posuzování na bonitaci mohou provádět rozhodčí – specialisté s aprobací na plemeno landseer, kteří jsou 
delegovaní na návrh výboru spolku a jsou podrobně seznámeni se stavem chovu posuzovaného plemene 
a postupují ve své práci v souladu s platným Zápisním řádem LKČR a  plány chovu a chovatelskými 
záměry. 

2. Předsedou bonitační komise je poradce chovu LKČR nebo jím pověřený zástupce – člen výboru LK ČR. 
Bonitační komise posuzuje předváděné jedince kolektivně. Všichni členové po celou dobu hodnocení úzce 
spolupracují, stanovují konečný výsledek bonitace a rozhodují o zařazení jedince do chovu. 

3. Bonitační komisi pomáhají zapisovatelé, případně další pověřené osoby pořadatelského sboru. 
4. Bonitační komise je povinna: 

a) zkontrolovat identifikaci jedince pomocí čísla čipu čtečkou nebo dle tetovacího čísla; 
b) zapsat výsledek bonitace do průkazu původu posouzeného jedince a do bonitační karty, písemně se 

vyjádřit k vyřazení z chovu; 
c) výsledek posouzení potvrdit v průkazu původu podpisem a razítkem posuzovatele exteriéru a 

v bonitační kartě podpisem posuzovatele a všech členů bonitační komise, kartu opatřit razítkem 
LKČR; 

d) předat originál bonitační karty majiteli posouzeného jedince; 
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e) předat kopii bonitační karty poradci chovu LKČR. 
 
 

IX. BONITAČNÍ KARTA 
 

1. Pro plemeno landseer je vypracována bonitační karta, do které se vyznačuje popis bonitovaného 
jedince. Vyřazující vady a chyby jsou označeny písmenem X. 

 
 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Tento Bonitační řád LKČR  je součástí Zápisního řádu LKČR schváleného členskou schůzí v Telči dne 
19. 9. 2015 a nabývá účinnosti dnem schválení.  

 

 

 


