
Mops klub České republiky, z. s. 
 

Bonitační řád 
 

1.  Účelem bonitace je zhodnocení jedinců plemene mops s ohledem na jejich vhodnost 
pro další chov a odchov potomků s PP. 

 
2.   Bonitace se mohou účastnit jedinci s průkazem původu a to feny i psi starší 12 měsíců 

věku, a to nejméně v den konání bonitace. Chovnost nastává od ukončení 14 měsíců  
věku. První krytí feny je možné po dosažení požadovaného  věku. To samé platí pro psy 
– pes může poprvé krýt nejdříve od ukončení 14 měsíců věku. 

 
3.   Další podmínky účasti na bonitaci jsou: 

 
a) Předchozí účast alespoň na jedné výstavě Klubové nebo Speciální klubové, 

Národní nebo Mezinárodní absolvované od 9-ti měsíců věku s hodnocením 
V nebo VD. Účast musí být zapsaná v PP, nebo doložená výstavním posudkem 
nebo certifikátem. Výstava může být absolvována i v den konání bonitace, musí ji 
však předcházet a její výsledek musí být doložen alespoň výstavním posudkem. 

 
b)  Veterinární vyšetření luxace patelly zapsané v Průkazu původu s výsledkem 
     stupně max. 2/2. Vyšetření luxace patelly může bonitovaný jedinec absolvovat 
     nejdříve v dosažených 12 měsících svého věku, a to pouze u akreditovaného   

veterinárního lékaře. 
 
4.   Hodnocení na bonitaci předváděných jedinců provádí tříčlenná komise, složená z        

aprobovaného rozhodčího a zpravidla hlavního poradce chovu a jednoho chovatele,  
nečlena výboru Mops klubu, z.s.. Členové komise nesmí posuzovat vlastní jedince, vždy 
musí být v komisi zastoupeni náhradníkem. 

 
5.   Podkladem hodnocení je standard plemene Mops, číslo FCI 253. 
 
6.   Jedinci, kteří dle standardu FCI mají diskvalifikující nebo jiné vážné vady jsou hodnoceni 
      jako „nechovní“ s tímto zápisem do PP. Nejsou připuštěni do chovu. 
 
7.   Jedinci  odpovídající standardu FCI jsou hodnoceni jako „doporučen k chovu“ s tímto 

zápisem do PP a budou PK přeregistrováni jako „chovní“. 
 
8.   Jedinci s vadami standardem FCI tolerovanými mohou být dle jejich závažnosti a   

rozhodnutí komise hodnoceni jako v bodě 7 tohoto řádu (včetně zápisu v PP  
      a  přeregistrace) nebo může být bez zápisu do PP doporučeno odložení nebo 

opakování jejich hodnocení. 
  
9.   O hodnocení předváděných jedinců se provádí zápis v bonitační kartě s označením 

případných odchylek (exteriérových a jiných vad) od standardu FCI. Bonitační karty jsou 
uloženy u hlavního poradce chovu a zveřejněny na webových stránkách spolku. 

 
10. Proti hodnocení komise může majitel podat odvolání nejpozději do třiceti dnů, a to 
      písemně výboru Mops klubu České republiky, z.s. (dále jen výbor). 
  



11. Výbor po zhodnocení skutečností v odvolání rozhodne sám a nebo je oprávněn nařídit 
v daném případě   rebonitaci, přičemž určí pětičlennou komisi ve složení aprobovaný 
rozhodčí (jiný než v původním složení), hlavní poradce chovu a tři chovatelé. Rozhodnutí 
této komise je konečné. 
 
 
 
Tento bonitační řád Mops klubu ČR, z.s. byl schválen Členskou schůzí MKČR, z.s. dne 
19.3.2023 v Praze - Dolních Počernicích, účinnosti nabývá k témuž dni a nahrazuje 
bonitační řád ze dne 1. 4. 2022. 


