
 
Bonitační řád Akita Inu Czech Club (AICC) 

 

1. Základní ustanovení 
 
1. Bonitační řád stanovuje podmínky pro konání a postup při bonitaci a pro činnost 

bonitační komise, při němž se rozhoduje o zařazení psa nebo feny do chovu. Současně 

určuje jednotná kritéria posouzení případných vad a nedostatků, při jejichž výskytu není 

zařazení do chovu přípustné. 
 
2. Bonitace je odborný postup určující chovatelskou upotřebitelnost bonitovaného jedince. Za 

využití poznatků o exteriérových, povahových a zdravotních přednostech, nedostatcích a 

vadách v porovnání s platným standardem FCI a bonitačními kritérii slouží k určení jejich 

chovné upotřebitelnosti, je vodítkem pro jejich využití v chovu jednotlivými chovateli. 
 
3. Bonitace je základní podmínka chovnosti. 
 
4. Bonitace se provádí od ukončeného 15. měsíce psa a feny. 
 
5. Reprodukce chovných zvířat je přípustná ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do 

dne ukončeného 8. roku věku u fen, ode dne ukončeného 17. měsíce až neomezeně u 

psů. 
 

2. Všeobecná ustanovení 
 
1. Při hodnocení na bonitaci je podle předem vypracovaného systému každý posuzovaný 

jedinec ohodnocen. Součástí systému je i celkové zhodnocení upotřebitelnosti jedince v 

čistokrevném chovu. Bonitace se mohou účastnit pouze zdraví, čistí a řádně upravení jedinci 

s platným průkazem původu. 
 
2. Bonitaci provádí výborem určená bonitační komise, která se skládá 
z posuzovatele exteriéru s aprobací pro plemeno, poradce chovu a jednoho člena výboru. 
 
3. Bonitační komise po posouzení jedince zapíše bonitační posudek i jednotlivé míry psa 

do bonitačního protokolu. Na základě výsledku bonitace je stanoven tzv. bonitační kód. 
Bonitační protokol je označen datem a místem bonitace, podpisy bonitační komise, 
podpisem majitele psa, zápisem „chovný“ – „nechovný“ a označen razítkem klubu. V 

případě negativního rozhodnutí o chovnosti je povinna připojit písemné zdůvodnění tohoto 
rozhodnutí. Vždy je povinna seznámit majitele psa s hodnocením a výsledkem. 
 
4. Komise je oprávněna přerušit bonitaci při pochybnostech o identifikaci bonitovaného 
jedince. 
5. Proti výsledku bonitace se lze odvolat k Výboru klubu do jednoho měsíce od bonitace. 

Vyhoví-li Výbor odvolání bude se opakování bonitace konat za přítomnosti dalších dvou 

členů výboru Klubu. 
 
6. Bonitace se řídí platnými veterinárními předpisy. 
 
7. Komise je oprávněna nepřipustit k bonitaci zanedbaného a nemocného jedince. 
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8. Je možné ze závažných důvodů doporučit odložení bonitace na dobu pozdější. 
 
9. Úspěšné absolvování bonitace, ostatních stanovených podmínek pro zařazení do 

chovu a provedené přeregistraci u plemenné knihy, opravňuje po dosažení věkové 

hranice 18 měsíců, k chovnému využití. 
 
10. Bonitační komise je oprávněna ze závažných důvodů odložit své rozhodnutí o 

způsobilosti k chovu. 
 
11. Členové bonitační komise nesmí provádět bonitaci u jedinců, kteří jsou v jejich 

vlastnictví. 
 

3. Pořádání bonitací 
 

1. Bonitaci plemene Akita Inu provádí Akita Inu Czech Club při příležitosti pořádání výstav 

nebo jako samostatné akce nebo ve spolupráci s jinými kluby nebo individuální bonitace. 
 
2. Klub je povinen informovat včas zájemce o bonitaci , viz Stanovy klubu AICC. 
 
3. Klub zajistí veterinární dohled. 
 
4. Minimální počet řádných bonitací za kalendářní rok jsou dvě, v případě žádných 

zájemců méně. 
 

4. Přihláška a poplatky na bonitaci 
 
1. Podmínkami pro připuštění čistokrevných jedinců na bonitaci jsou:  

•  dosažení věku psa nebo feny minimálně 15 měsíců 

•  přijetí přihlášky na bonitaci poradcem chovu nebo odpovědnou osobou, tento je 

oprávněn odmítnout přihlášky zaslané opožděně, neúplně vyplněné nebo v případě, že zjistí, 

že údaje na přihlášce jsou nepravdivé 

•  psi nebo feny předvedení na bonitaci musí být zdraví, čistí, řádně upravení a musí 

mít platné očkování 

•  Přihláška na bonitaci je písemná a musí obsahovat zejména plné znění adresy 

majitele, jméno přihlášeného jedince, datum narození, číslo zápisu, jména obou rodičů s 

čísly zápisů, termín bonitace na níž majitel jedince hlásí a oboustrannou kopii PP jedince. 

Součástí přihlášky je i kopie dokladu o zaplacení bonitačního poplatku. Přihlášku musí 

majitel psa zaslat nejpozději 1 měsíc před termínem bonitace na adresu poradce chovu. 
 
2. Přihlášky po termínu lze dodatečně přijmout, nejpozději však 14 dní před datem konání 

bonitace. O této možnosti rozhoduje poradce chovu. Bonitační poplatek je v tomto případě 

zvýšen dle aktuálního ceníku. 
 
3. V případech, kdy objektivně není možné rozhodnout v důsledku nezbytnosti vyžádání 

odborného vyšetření, může komise rozhodnout o odložení rozhodnutí na příští bonitaci. V 

těchto případech majitel psa již neplatí další bonitační poplatek a ani nezasílá další 

přihlášku k bonitaci. 
 

4. V případech, kdy se majitel psa nemůže bonitace zúčastnit a předem se řádně omluví, 

neplatí na příští bonitaci nový poplatek a ani nezasílá novou přihlášku. Pokud svou neúčast 

takto neomluví, poplatek propadá ve prospěch AICC. 
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5. Pořadatel je povinen zkontrolovat, zda nedochází k opakované bonitaci bonitovaného 

jedince. 
 
6. Pokud člen AICC přiveze importovaného, již chovného jedince do ČR a chce jej v rámci 

AICC chovně využívat, je povinen tohoto jedince předvést na bonitaci a to bezplatně. 

Náklady jdou k tíži AICC. Výjimky může na požádání udělit rozšířený výbor. 
 
7. O výjimkách oproti předchozímu ustanovení, zejména ve sporných případech (např. při 

dvojím státním občanství majitele psa) rozhoduje výbor. Může rozhodnout, že při 
chovném využití jedinců ve vlastnictví těchto osob lze postupovat obdobně jako v 
případech zahraničního krytí. Rozhodující pro toto rozhodnutí je zpravidla místo trvalého 

pobytu majitele, případně pobytu psa (místem trvalého pobytu psa se rozumí zpravidla 
místo - stát, kde je pes zaregistrován v plemenné knize) 
 
8. Výše poplatků za bonitaci se řídí ceníkem poplatků AICC. Poplatky slouží ke krytí 

veškerých nákladů spojených s přípravou, provedením bonitace a zajištěním následného 

administrativního zpracování jejich výsledků. Přeregistrace chovnosti není zahrnuta v 

bonitačním poplatku. 
 

5. Individuální bonitace 
 

1. Individuální bonitace je v AICC možná. 
Individuální bonitace je bonitace na výslovnou žádost majitele psa/feny mimo termíny 

bonitací, které AICC vypsal. Podléhají platnému zpoplatnění dle aktuálního ceníku AICC. 
 

2. O individuální bonitaci majitel psa/feny žádá v dostatečném předstihu písemně výbor 
klubu prostřednictvím příslušného poradce chovu. O souhlasu či nesouhlasu s individuální 

bonitací bude žadatel písemně informován výborem pověřeným členem. Po schválení 
individuální bonitace žadatel zašle oboustrannou fotokopii PP psa/feny a je povinen 
uhradit platbu na účet klubu. Kopii dokladu o zaplacení zašle příslušnému poradci chovu 

spolu s přihláškou na bonitaci. Platba na místě konání bonitace není možná. 
 
3. Majitel psa/feny žádající individuální bonitaci, je povinen uhradit rozhodčímu, příslušnému 

poradci chovu a delegovanému členu klubu cestovné a to  
v plném rozsahu dle platných sazeb ČMKU, delegovanému rozhodčímu posudečné ještě 

před započetím bonitace. 
 
4. Průběh a hodnocení bonitace je totožné jako při řádné bonitaci. 
 

 

Tento bonitační řád nabývá účinnosti dnem 12.11.2011 
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