Bonitační řád Mops klubu České republiky, z.s.
(dále „Bonitační řád“)
Úvodní ustanovení
Čl. 1
Účel bonitačního řádu
1. Bonitační řád stanoví podmínky pro konání a upravuje postup při bonitaci, která slouží jako
základní chovatelské opatření, při němž se rozhoduje o zařazení psa/feny do chovu. Současně
určuje základní kritéria pro vlastní rozhodnutí o zařazení konkrétního posuzovaného jedince do
chovu.
Bonitace
Čl. 2
Obsah a zásady bonitace
1. Pořadatelem bonitací je Mops klub České republiky (dále „MK ČR“). Organizaci bonitací
zajišťuje výbor MK ČR, který je provádí na základě plánu činnosti, nejméně však 1x ročně.
O pořádání bonitace je výbor klubu povinen informovat.
2. Bonitace je úkon spočívající v posouzení psa/feny ode dne ukončeného 14. měsíce věku, který
na základě rodokmenové hodnoty bonitovaného jedince a na základě poznatků o exteriérových,
povahových a zdravotních přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s platným
standardem FCI vyúsťuje ve zjištění chovné hodnoty jedince a v rozhodnutí o zařazení
posuzovaného jedince do chovu. Současně slouží ke shromažďování poznatků o kvalitě chovu
a k řízení chovu. Výsledky bonitací jsou uloženy u hlavního poradce chovu MK ČR a
v elektronické podobě jsou prezentovány na webových stránkách MK ČR za účelem jejich
využití v chovu jednotlivými chovateli.
3. Bonitace se provádí dle platného standardu plemene mops vydaného FCI a tohoto Bonitačního
řádu. Výsledek bonitace je zaznamenán do bonitační karty MK ČR a zapisuje se do průkazu původu
označením „Uchovněn”, „Neuchovněn” nebo „Omezená chovnost“ s poznámkou týkající se
omezení (maximální počet vrhů, který je jedinci s omezenou chovností povolen a další).
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4. Absolvování bonitace s výsledkem „uchovněn“ opravňuje, ode dne ukončeného 14. měsíce
věku a po provedení přeregistrace v Plemenné knize ČMKU, k chovnému využití daného
jedince.
5. Absolvování bonitace s výsledkem „omezená chovnost“ opravňuje, ode dne ukončeného 14.
měsíce věku a po provedení přeregistrace v Plemenné knize ČMKU, k chovnému využití
daného jedince, avšak pouze pro maximální povolený počet vrhů stanovený bonitační komisí.
Čl. 3
Podmínky pro přijetí na bonitaci
1. Podmínkami pro přijetí na bonitaci jsou:
a) Čistokrevnost a plemenná příslušnost, kterou dokládá platný průkaz původu vydaný dle
předpisů FCI a národní kynologické organizace.
b) Ukončený 14. měsíc věku (tzn. započatý 15. měsíc věku) v den bonitace bez ohledu na
pohlaví.
c) Absolvování alespoň jedné výstavy vyššího typu (zadávaný titul CAC) s výsledkem minimálně
"velmi dobrý", a to ve třídě mladých, mezitřídě, třídě otevřené nebo vítězů/šampionů.
d) Zaslání řádně vyplněné přihlášky a ostatních potřebných dokladů dle čl. 4 tohoto řádu, které
jsou součástí přihlášky přes Dog office nebo písemně.
e) Pes/fena musí být opatřen funkčním čipem.
f) Pes/fena předvedený na bonitaci musí být zdravý a mít platné očkování, potvrzené v
očkovacím průkazu nebo pase.
g) Veterinární vyšetření luxace patelly, zapsané v průkazu původu. Vyšetření luxace
patelly může bonitovaný jedinec absolvovat ve věku alespoň 12 měsíců v den
vyšetření, a to pouze u veterinárních lékařů - posuzovatelů luxace patelly - uvedených na
webových stánkách Komory veterinárních lékařů České republiky. Veterinární
vyšetření luxace patelly musí být absolvováno s výsledkem stupně luxace patelly max. 2, tzn.
že se ve výsledku vyšetření luxace pately nesmí vůbec objevit stupeň 3 a/nebo 4 – takoví psi
nemohou být uznáni jako chovní.
Čl. 4
Přihláška na bonitaci
1. Přihláška na bonitaci se podává
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a) Přes Dogoffice ČMKU.
b) V případě, že dojde k technickým potížím na straně Dogoffice ČMKU, může výbor MK ČR
umožnit přihlášení formou písemné přihlášky.
2. Přihláška obsahuje plné znění adresy majitele, chovatele, jméno a chovatelskou stanici
přihlašovaného jedince, datum jeho narození a číslo zápisu v PK, jména a chovatelské stanice
rodičů s čísly jejich zápisů do PK.
3. Součástí přihlášky jsou následující doklady:
-

-

-

Oboustranná kopie PP jedince se zaznamenaným výstavním výsledkem a výsledkem
veterinárního vyšetření luxace patelly. V případě, že výsledek vyšetření není zapsán do PP,
postačí předložit kopii certifikátu o provedeném veterinárním vyšetření luxace patelly.
Kopie certifikátu o provedeném veterinárním vyšetření luxace patelly s výsledkem nejhůře 2/2.
U psů ve spoluvlastnictví více osob předloží majitelé souhlas s podpisovým právem
spolumajitele anebo smlouvu o spoluvlastnictví či pověření k péči, která podpisové právo
upravuje.
popř. další nepovinné zdravotní a genetické testy
součástí přihlášky je i kopie dokladu o zaplacení bonitačního poplatku
V případě, že Dogoffice neumožňuje nahrát některý z typu dokladu do profilu psa, zašlou se
doklady v elektronické podobě na email uvedený v propozicích bonitace a následně se doloží
kopie dokladů v písemné podobě při bonitaci.

4. Řádně vyplněnou přihlášku musí majitel psa zaslat nejpozději do uzávěrky přes systém
Dogoffice. V případě, že bylo výborem MK ČR umožněno přihlašování pomocí písemných
přihlášek, musí majitel psa řádně vyplněnou přihlášku zaslat nejpozději do uzávěrky na adresu
bonitačního referenta (bonitační referent je kontaktní osoba uvedená v propozicích).
5. Termín a místo konání bonitace uveřejňuje výbor MK ČR ve formě propozic minimálně měsíc
před konáním akce a to na webových stránkách MK ČR, případně na dalších platformách,
pokud je klub spravuje.
6. Po termínu uzávěrky provede bonitační referent uzávěrku přihlášek a potvrdí žadatelům jejich
přijetí a to nejméně 7 dní před bonitací.
7. Přihlášky po termínu lze dodatečně přijmout, avšak bonitační poplatek je v tomto případě
zvýšen o 100%.
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8. Bonitační referent je oprávněn odmítnout přihlášky zaslané opožděně, neúplně vyplněné, nebo
v případě, že zjistí, že údaje v ní uvedené jsou nepravdivé.

Čl.5
Průběh bonitace
1. Bonitaci provádí výborem klubu určená bonitační komise. Tato se skládá z
posuzovatele exteriéru (rozhodčí) s aprobací pro plemeno mops, hlavního poradce chovu,
předsedy (prezidenta) k l u b u , p ř í p a d n ě dále určených členů.
2. Pořadatel je povinen zkontrolovat, zda nedochází k opakované bonitaci přihlášovaného
jedince. Nelze opětovně bonitovat jedince, který byl neuchovněn v MK ČR nebo v jiném klubu
zastřešujícím plemeno mops.
3. K zamezení podjatosti pro případy, kdy bude komisí bonitován jedinec, který je v držení
případně vlastnictví člena komise nebo jeho blízkých příbuzných(11), je nutné pro posouzení
zajistit náhradníka.
4. Komise posuzuje kolektivně. V případě sporných názorů rozhoduje hlasováním. O této
skutečnosti se provede záznam na bonitačním formuláři.
5. P ř i b o n i t a c i je zjišťována hmotnost předváděného jedince, zkontrolováno číslo čipu dle
průkazu původu a dále provedeno vlastní exteriérové zhodnocení, které je zaznamenáno do
bonitační karty.
6. Z chovu musí být vyřazeni (neuchovněni) jedinci s diskvalifikujícími (vylučujícími)
vadami nebo se závažnými dědičnými vadami, uvedenými v platném standardu FCI a/nebo
bonitační kartě MK ČR a/nebo tomto Bonitačním řádu. Z chovu musí být rovněž vyřazeni
jedinci jasně vykazující fyzické nebo povahové abnormality. Diskvalifikující (vylučující)
vady jsou uvedeny ve standardu FCI nebo v tomto Bonitačním řádu, resp. bonitační
kartě, která je jeho přílohou.
7. Bonitační komise vyplní bonitační kartu. Dále v ní písemně vyjádří celkový výsledek bonitace,
kterým je rozhodnutí o chovnosti/nechovnosti/omezené chovnosti
8. Bonitační komise je povinna seznámit majitele psa s hodnocením a výsledkem. Zápisy v
1
Za blízkého příbuzného se pro účely tohoto řádu považují rodiče, děti, manžel – manželka,
druh – družka, jakož i osoby žijící s členem komise ve společné domácnosti, jejichž prospěch nebo
újmu lze považovat jako újmu nebo prospěch vlastní.
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bonitační kartě jsou potvrzovány podpisy všech členů bonitační komise. Rovněž majitel psa
potvrdí na tomto formuláři svým podpisem svůj souhlas nebo nesouhlas s rozhodnutím
bonitační komise.
9. Do bonitační karty se dále zapisují poznámky (podmínky omezené chovnosti atd.), výsledky
zdravotních a genetických testů, popř. další.
10. V případě omezené chovnosti může bonitační komise jedinci určit maximální počet vrhů bez
dalšího nebo stanovit možnost jednoho vrhu s nařízením opakování bonitace. Opakovat
bonitaci pro posouzení dalšího využití v chovu je možné za podmínky, že bonitační komise
bude moci prohlédnout všechny potomky z vrhu po jedinci s omezenou chovností.
11. V případě negativního rozhodnutí o chovnosti (výsledek bonitace „Neuchovněn“) je bonitační
komise povinna doplnit do bonitační karty písemné zdůvodnění tohoto rozhodnutí.
12. Hlavní poradce chovu zapíše výsledek bonitace uchovněn/neuchovněn/omezená chovnost
(s poznámkou týkající se omezení – viz čl. 2) do PP posouzeného jedince.
13. Bonitační komise je oprávněna ze závažných důvodů odložit své rozhodnutí o
způsobilosti k chovu, např. z důvodu tzv. odstranitelných vad (např. neoptimálnínevýstavní kondice) nebo v důsledku nezbytnosti vyžádání odborného vyšetření.
14. Bonitační komise je dále oprávněna nařídit opakování bonitace při pochybnosti o identitě
bonitovaného jedince (např. z důvodu pochybnosti ve věcech parentity).
15. Háravé feny se smí účastnit bonitace po předchozí domluvě s pořadatelem.
16. Bonitační komise je oprávněna vyloučit z bonitace nemocného, špinavého, zanedbaného nebo
zahmyzeného jedince. Dále jedince, který není na bonitaci řádně připraven, nelze jej zvážit,
posoudit v postoji, pohybu nebo zkontrolovat mu chrup.
17. Přihláška zaslaná na bonitaci, ze které se majitel řádně omluvil, platí jako řádná přihláška na
další konanou bonitaci. Pokud svou účast neomluví, poplatek propadá ve prospěch MK ČR a v
případě přihlašování na další bonitaci musí zaslat novou přihlášku.
18. Je povinností každého majitele přivést bonitovaného jedince k bonitaci ve výborné kondici a v
dobrém výživovém stavu.
19. Údaje o jedincích, jejichž výsledek bonitace je „Neuchovněn“/ „Omezená chovnost“ jsou
bezprostředně po bonitaci sděleny rovněž všem klubům zastřešujícím plemeno mops.
20. V případě jedinců, kteří jsou v majetku chovatele, který je členem ve více klubech
5
Bonitační řád Mops klubu České republiky, z.s.

zastřešujících plemeno mops, musí být jedinec bonitován v klubu, kde chovatel provedl zápis
posledního vrhu štěňat.

Čl.6
Vady vylučující z chovu
1. Do chovu nemohou být připuštěni zejména:
a) Jedinci, kteří mají prokázanou dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. K chovu
nelze používat psy s vylučujícími vadami, jako jsou mj. poruchy charakteru, vrozená hluchota
nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, významné vady chrupu nebo anomálie čelistí,
epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné barvy a zjištěná dysplazie
kyčelního kloubu těžkého stupně,
b) Psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující, jedinci na
nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která
je podle standardu důvodem k vyloučení z chovu,
c) Jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní,
d) Jedinci, u nichž se zjistí vada, která je dle bonitační karty hodnocena jako diskvalifikující.
Čl.7
Postup při posuzování
1. Vlastní posuzování, provádí rozhodčí – člen komise v součinnosti s dalšími členy komise.
Vážení a kontrola čipu psa se provádí zpravidla před zahájením posuzování samostatně.
2. Posuzovaného psa předvádí před bonitační komisí jeden předvádějící. V případě, že majitel psa
není totožný s předvádějícím, má právo být posuzování před komisí přítomen.
3. Předváděný pes musí být předveden na vhodném vodítku, musí si nechat prohlédnout skus a
chrup a nechat se zvážit. U každé manipulace se psem asistuje předvádějící.
4. Každý chirurgický zákrok, v jehož důsledku vznikla ve smyslu bonitačních kritérií nějaká vada
nebo vyřazující znak, musí být majitelem psa při bonitaci doložen veterinární zprávou ( s
případným doplněním RTG apod.). Zatajování jakýchkoliv vad je nepřípustné.
Čl.8
6
Bonitační řád Mops klubu České republiky, z.s.

Opravné prostředky proti rozhodnutí bonitační komise
1. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel právo se odvolat k výboru MK ČR písemně.
Musí tak učinit nejpozději do 14 dnů od konání bonitace.
2. V odvolání musí majitel uvést všechny rozhodné skutečnosti. Veškeré skutečnosti, ke kterým
lze doložit veterinární zprávy/certifikáty/jiné, musí být takto potvrzeny. Veterinární či jiná
dokumentace musí být přílohou odvolání.
3. O odvolání rozhoduje výbor MK ČR. Vyhoví-li výbor tomuto odvolání, bude bonitace
opakována před bonitační komisí rozšířenou o další dva členy.
4. Proti rozhodnutí první opakované bonitace, kterou provedla bonitační komise rozšířená o další
dva členy se lze odvolat. Postup je stejný, jako při odvolání proti rozhodnutí řádné bonitační
komise.
5. V případě, že výbor vyhoví odvolání proti rozhodnutí první opakované bonitace, koná se druhá
opakovaná bonitace. Dva členové, o něž byla první bonitační komise rozšířena, se nahradí
novými dvěma členy.
6. Proti rozhodnutí druhé opakované bonitace se již nelze odvolat.

Čl. 9
Bonitace psů importovaných ze zahraničí
1. Importovaní jedinci musí být před bonitací řádně zapsáni v plemenné knize ČMKU.
2. Importovaní chovní jedinci musí pro zápis do rejstříku chovných jedinců splnit bonitaci v
Mops klubu ČR nebo jiném klubu zastřešujícím plemeno mops v České republice.
3. Importované chovné jedince s exportním průkazem původu lze použít v chovu pouze po
zápisu do rejstříku chovných jedinců ČMKU.
4. V případě zahraničního spolumajitelství chovného jedince musí být všichni zúčastnění
spolumajitelé uvedeni v průkazu původu. Tato skutečnost se dokládá kopií smlouvy o
spolumajitelství, která určuje, kdo má právo chovu k danému jedinci, po jakou dobu a
podepsaná všemi uvedenými spolumajiteli. Pro jedince v zahraničním spolumajitelství platí
stejné podmínky pro využití v chovu v České republice, jako pro importované chovné jedince.
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Čl. 10
Individuální bonitace
1. Pokud to bude pokládat majitel psa/feny za nutné, může využít možnosti tzv.individuální
bonitace.
2. Žádost o individuální bonitaci se podává písemně výboru MK ČR, který o žádosti rozhodne do
14 dnů od doručení.
3. Náklady spojené s individuální bonitací hradí osoba, která o individuální bonitaci žádá.
Čl. 11
Poplatky za bonitaci
1. Poplatky za bonitaci stanoví výbor MK ČR a zveřejňuje je v propozicích bonitace. Poplatky
slouží ke krytí veškerých nákladů spojených s přípravou, provedením bonitace a zajištěním
následného administrativního zpracování jejich výsledků.
2. Přeregistrace mezi chovné jedince na ČMKU není zahrnuta v bonitačním poplatku.

Tento bonitační řád nabývá účinnosti 1.8.2020

Příloha: bonitační karta
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MOPS klub České republiky
Chovatelská přehlídka

Datum:

Místo:

Jméno a chov. stanice:
Čip:
Pohlaví:
Barva:

Váha:

Patelly:

a)

Genetická vyšetření:______________________

b)

c)

d)

e)

I.
C
E
L
K
O
V
Ý

zbarvení
srsti

1

béžová

apricot

stříbrná

2

úhoří pruh
správný
černá správná

úhoří pruh
rozlitý
černě-hnědý
nádech

úhoří pruh
chybějící
černá prokvetlá

3

srst

5

Z
H
L

pohlavní výraz

6

jemná, hladká,
měkká, krátká
a lesklá
typický

velikost

7

střední

E
D

celkový
rámec

8

stavba kostry
osvalení
kondice

9
10
11

kvadratický,
kompaktní,
vyvážených
proporcí
silná
výborné
výborné

nestandardní,
bílé znaky
nestandardní
nestandardní

bílý zn. hrudní
nepatrný

bílý zn. hrudní
větší

b. zn. na krku
hrudi, břichu, na
prsou a tlapách

jemná delší

otevřená

hrubší

hrubá nebo jako vlna

ne zcela
typický
malý

výraz opačného
pohlaví
velký

na nižších
nohou

na vyšších
nohou

středně silná
velmi dobré
velmi dobré

slabá
dobré
dobré

4

V

prokvetlá

1

zcela netypický

dlouhý

nestandardní, těžká
obezita
nestandardní

dostačující
dostačující

příliš slabá
nedostačující
nedostačující

MOPS klub České republiky
Chovatelská přehlídka

Datum:

Místo:

Jméno a chov. stanice:
Čip:

b)
příliš velká

c)
příliš malá

2

a)
správně utvářená
v poměru k tělu
výrazné vrásnění

dostačující
vrásnění

slabé vrásnění

nosní vráska

3

správná

delší než
nosní hřbet

překrývající
nosní dírky

převislá zasahující do
oka, nebo zabraňující
dýchání, nevyvinutá

horní čelist

4

správné šířky

užší čelist

5

široká správně
zakřivená

užší čelist

krátká široká
čelist
více zakřivená

nestandardní
úzká
trvale ukazuje
jazyk, křivá spodní
čelist

nos

6

správně vtištěný,
dostatečně široký

delší nos

nosní dírky
pysky
maska

7
8
9

oko

10

otevřené
správně utvářené
tmavá, správně
ohraničená
správné kulaté

mírně zúžené
delší, těžší
přesahující,
neohraničená
menší kulaté

celkově

1

II. vrásky

H spodní čelist

d)
klenutá v
temeni

úzká, rovná

L
A

V

středně zúžené
krátké
pigmentace
střední intenzity
mandlové

výrazné poruchy
pigmentu, rozštěp
nosu
uzavřené

slabá
pigmentace

11

černohnědá

hnědá

světle hnědá

skus, chrup

12

těsný předkus

předkus
do 0,5 cm

velký předkus
nad 0,5 cm

ucho

13
14
15

knoflíkové
správně nasazené
správně
pigmentované

růžicové
vysoko nasazené
světlé

každé ucho jiné
nízko nasazené
krátké

2

nestandardní
nestandardní
chybně utvářené
entropium,
ektropium, viditelné

A
barva očí

e)
nestandardní, ve
tvaru jablka
nestandardní, bez
vrásnění nebo
přehnané vrásnění

bělmo, příliš
vystouplé oko
každé oko jiný
odstín, příliš světlé,
poruchy pigmentu
chybějící špičák,
trvale ukazuje zuby,
zkřížený skus,
podkus , klešťový
skus
nestandardní
nestandardní

dlouhé

nestandardní

MOPS klub České republiky
Chovatelská přehlídka

Datum:

Místo:

Jméno a chov. stanice:
Čip:

III. krk

1

T
hrudník

2
3

hřbet

4

bedra
záď
ocas

5
6
7

a)
silný a
mohutný,
dostatečné
délky
správně klenutý
správné šířky a
hloubky
pevný, rovný,

b)
slabý

c)
krátký

d)
dlouhý

e)
špatně nasazený a
nesený, výrazný
lalok

bez klenutí
málo předhrudí

úzký

mělký

měkký

dlouhý

nestandardní

mírně klenutá
úzká
nízko nasazený
správně nesený

klenutá
spáditá
volně nesený

8

správná
plná, široká
správně
nasazený,
nesený
2x zatočený

klenutý/
prohnutý
dlouhá
krátká

1x zatočený

1x zatočený,
volný

zatočený
méně než 1x

spodní linie

9

správné

vtažené břicho

přední
končetiny

10

S

loket

11

nevýrazně
zaúhlené,
strmé úhlení
dovnitř vtočený

chyby v
postavení
volný loket
ven vytočený

T

předloktí
nadprstí

12
13

správně
postavené a
zaúhlené
správně
přitisknutý
rovné
správné

příliš krátký, aby
mohl být zatočený
rozsáhlé pupeční a
tříselné kýly
nestandardní

krátké
strmé

zakřivené
měkké

nestandardní
nestandardní

tlapy

14

uzavřené

otevřené

“zaječí nebo kočičí“

drápy

15

černé

světlejší

vtočené/
vytočené
světlé

B

zadní
končetiny

16

správně
zaúhlené

A

postavení
tlapy

17
18

správné
uzavřené

nevýrazně
zaúhlené, strmé
zaúhlení
sudovité
otevřené

drápy

19

tmavé

chody

20

Pohlavní
orgány u psa

21

pravidelné,
prostorné,
valivý pohyb
vyvinuté

Ě
L

E
S
N
Á

A
V

IV. POVAHA

1

nestandardní
nestandardní
nestandardně
nesený, zalomený

nestandardní

nestandardní
bez pigmentu
nestandardní

přeúhlené
rozbíhavé

světlejší

úzké
vtočené,
vytočené
světlé

vpředu vázané,
sbíhavé

vzadu vázané,
sbíhavé

oboustranně
vázané,
sbíhavé

vyrovnaná,
temperamentní

nestandardní
nestandardní

nestandardní
nestandardní
nestandardní
bez pigmentu
mimochod, kulhání,
jiný nestandardní
pohyb
kryptorchid

agresivní, bojácná

3

