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1. Účel pořádání bonitace psů - OVVR  
Úspěšným absolvováním OVVR splní jedinec jednu z podmínek pro zařazení do chovu. 
Cílem pořádání bonitace psů - OVVR je posoudit povahové a vrozené vlastnosti retrievera 
jako typického představitele daného plemene retrieverů, především reakci na střelbu, radost 
z práce, kontakt s vůdcem, ochotu k práci ve vodě a přinášení.  
 
2. Podmínky organizování bonitace psů - OVVR  
Bonitaci psů - OVVR může pořádat každý člen Retriever klubu, který dovršil v den podání 
žádosti o organizování OVVR nejméně 18 let. Žádost o pořádání bonitace podává 
organizátor hlavnímu poradci pro výkon nejpozději do 31.1. daného roku. Hlavní poradce 
pro výkon žádosti předloží výboru spolku k odsouhlasení.  Bonitaci je možné dohlásit i 
dodatečně, je však potřeba požádat o zařazení do plánu a jejich schválení nejméně 6 
týdnů před požadovaným termínem konání.  
Výbor spolku může pořádání zamítnout, a to hlavně z následujících důvodů - 
nevyhovující podmínky k pořádání OVVR, nezpůsobilost žadatele k pořádání OVVR, z 
důvodu porušení povinností organizátora v předešlém období nebo je-li proti žadateli 
zahájeno disciplinární řízení. Výbor Retriever klubu si vyhrazuje právo návrh na pořádání 
bonitace - OVVR zamítnout a to i bez udání důvodu. Organizátor je povinen řídit se 
aktuální Metodikou pro OVVR pro příslušný rok a dodržovat závazně stanovené termíny.  
 
3. Přijímání přihlášek a platba  
 
Přihlášku na zkoušky musí podat majitel psa, nikoli vůdce. Majitel přihlášeného psa 
ručí svým podpisem na přihlášce či souhlasem na elektronické přihlášce, že data 
uvedená na přihlášce jsou správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení řádu, a že 
ručí za škody způsobené jeho psem i v případě, že si jej nechá na zkouškách předvést 
jinou osobou (vůdcem psa). Jeden vůdce může na jedněch OVVR vést maximálně dva 
psy.  
Přihlášky vyplněné přes internetové rozhraní „propadají“ na e-mailové adresy pořadatele, 
hlavního poradce pro výkon, garanta zkoušek a ekonoma. 
Platba se provádí na účet dle propozic.  Přihláška bude zaregistrována pouze po zaplacení a 
doložení startovního poplatku. Bez doložení dokladu o zaplacení startovného nebude pes  



zařazen na startovní listinu. Poplatek za OVVR je vázán k majiteli psa nikoli k vůdci. Nižší 
poplatek je podmíněn členstvím majitele psa nikoli vůdce.  
V případě neúčasti je poplatek nevratný a nepřevoditelný. Pokud bude bonitace zrušena ze 
strany pořadatele, bude přijatý poplatek účastníkovi vrácen.  
Přihlášku nelze přijmout: 

- Pokud součástí přihlášky není doklad o zaplacení startovného a čitelná kopie PP 
hlášeného jedince.  

- Nebo  přihlášený jedinec v době konání OVVR nedosáhl minimálního věku 6 měsíců  
- Jeden vůdce nemůže předvést třetího a dalšího psa na jedněch OVVR 

 
4. Organizace bonitace psů – OVVR  
Organizátor je povinen zajistit vhodné podmínky a hladký průběh OVVR, musí být 
přítomen po celou dobu konání OVVR a je za celou akci plně odpovědný. Do posuzování 
rozhodčího nezasahuje. Je povinen vytvořit propozice na OVVR a zaslat je nejpozději 2 
měsíce před konáním hlavnímu poradci pro výkon ke zveřejnění na klubovém webu. 
Rozhodčího deleguje hlavní poradce pro výkon na návrh organizátora a vyhrazuje si právo 
nedelegovat navrhovaného rozhodčího pro posuzování bez udání důvodů. Navrhovaný 
rozhodčí musí být zaregistrován jako rozhodčí při ČMMJ.  Pokud se organizátor chystá 
zkoušek sám jako vůdce zúčastnit, je povinen tuto skutečnost oznámit předem a rozhodčí 
navrhuje Hlavní poradce pro výkon. Bez potvrzení hlavního poradce pro výkon nelze 
považovat rozhodčí za schválené.  
Pořadí prvních třech disciplín je pevně dané - 1. Povaha, 2. Chování po výstřelu a 3. Nos, a 
není možné je měnit. Pokud dojde v průběhu OVVR k záměně těchto tří disciplín, budou 
bonitace psů - OVVR neplatná a veškeré náklady spojené s pořádáním těchto OVVR, včetně 
vrácení startovného účastníkům ponese organizátor. 
Minimální počet pro pořádání bonitace je 6 jedinců.  
Maximální počet na jednoho rozhodčího je 12 jedinců. Maximální počet na jednu bonitaci  – 
OVVR je 24 jedinců (2 rozhodčí) Skupinu do 12 psů posuzuje vždy pouze jeden rozhodčí. 
Otevřít druhou skupinu je možné pouze při minimálním počtu psů 15 (2 rozhodčí) 
Organizátor smí pořádat OVVR pouze pod jedním klubem. Odůvodněnou výjimku může 
schválit pouze výbor klubu.  
 
5. Podmínky účasti na bonitaci psů - OVVR  
K bonitaci OVVR nesmí být připuštěn pes, kterého nelze identifikovat, nebo identifikační 
údaje nejsou v souladu s PP, dále háravé feny a feny v druhé polovině březosti. Přejímka se 
provádí před zahájením OVVR a to pouze kontrolou podle PP, nikoli podle seznamů nebo 
pasů/očkovacích průkazů. Bonitace se může účastnit jedinec, který v den konání dovršil 
věku 6 měsíců.  
Bonitace se může účastnit nezletilý vůdce starší 15 let, rodiče tohoto vůdce k přihlášce 
připojí prohlášení, že souhlasí, aby dítě předvedlo psa na zkouškách, písemně současně 
potvrdí, že přebírají za své dítě odpovědnost. Nebude-li přihlášený účastník, nebo jeho pes 
splňovat podmínky stanovené tímto řádem, nebude k bonitaci – OVVR připuštěn. 
 
 
6. Ostatní podmínky  
Na bonitaci OVVR se střílí z brokové zbraně nebo z 9mm startovací pistole. Vůdce, jenž 
chce, aby jeho pes pracoval se zvěří, si přinese zvěř svoji. Zvěř musí být nezávadná. O 
vhodnosti k použití rozhodne rozhodčí, zvěř na nos musí být stejná pro všechny zkoušené 
psy. Pro tento případ může organizátor do propozic uvést, jaká zvěř se na OVVR bude 
používat. Průběh OVVR a výkony psů mají právo sledovat všichni účastníci včetně korony. 
Je nepřípustné, aby byli ostatní účastníci, jejichž psi nejsou právě zkoušeni, vykázáni do 



míst, z nichž nemohou sledovat výkony ostatních psů. Organizátor je však povinen zajistit, 
aby zkoušený jedinec nebyl rušen.  
 
7. Zpracování výsledků OVVR  
Zápis do PP: Prospěl / Neprospěl, počet bodů a známka z nosu.  
Bonitační tabulka se vyhotovuje u každého přihlášeného jedince ve dvojím vyhotovení. Obě 
vyhotovení musí být opatřena originálem podpisů rozhodčích. Rozhodčí podepisují tabulky 
OVVR pouze těch psů, které fyzicky posuzovali.  
Jedno vyhotovení dostane vůdce a druhé zašle organizátor hlavnímu poradci pro výkon. 
Pokud některý z účastníků na OVVR neobstál, vyhotovenou tabulku organizátor zašle 
hlavnímu poradci pro výkon, ale neúspěšný vůdce tabulku neobdrží.  
Zpráva rozhodčího o průběhu bonitace se vyhotovuje v jednom vyhotovení, které zašle 
organizátor hlavnímu poradci pro výkon. Zpráva musí být opatřena originálem podpisu 
rozhodčího. Zpráva je pro účely klubu, není veřejným dokumentem.  
Pokud se některý z účastníků před OVVR omluvil a nedostavil se, poznamená organizátor 
tuto skutečnost do seznamu účastníků. Výsledková tabulka se zadává podle nejvyššího počtu 
dosažených bodů. Při rovnosti bodů se v pořadí upřednostňuje věk, tzn. mladší před 
starším. Zadává se nejlepší umístění 1, 2 a 3 místo. Organizátor může za první místo předat 
pohár, za 2 a 3 místo medaili.  
 
8. Vyúčtování bonitace- OVVR  
Při vyúčtování se musí organizátor řídit Metodikou pro bonitaci – OVVR. Aktuální 
metodika je vždy organizátorovi zaslána. Do nákladů bonitace patří pouze výdaje spojené 
s organizací. Případné nejasné položky budou ekonomem spolku rozporovány 
  
 
9. Kontrola OVVR státním orgánem či činovníkem klubu 
V případě kontroly státního orgánu – Krajské veterinární správy či příslušného obecního 
úřadu je povinen organizátor poskytnout požadovanou součinnost. Kopii protokolu o 
provedené kontrole přiloží k dokumentaci zkoušek, pokud má spolek doložit nějakou 
dokumentaci či jinak s orgánem spolupracovat, oznámí tuto skutečnost organizátor 
Hlavnímu poradci pro výkon obratem.  
Hlavní poradce pro výkon má právo kdykoli provést kontrolu OVVR, kontrolou rovněž 
může pověřit kteréhokoli člena výboru nebo garanta zkoušek. Osoba provádějící kontrolu 
může kontrolovat celý průběh bonitace psů – OVVR, nesmí však zasahovat do výkonu 
rozhodčích. Činovník spolku musí vystupovat vůči všem zúčastněným slušně a neutrálně. 
Organizátor je povinen s činovníkem plně spolupracovat.  
O kontrole se sepíše zápis opatřený podpisy kontrolujících osob. Zápis musí být předložen 
organizátorovi i rozhodčímu k vyjádření. Odmítne-li se organizátor nebo rozhodčí k zápisu 
vyjádřit, měl by pod zápis napsat: četl a podepsat. Pokud to odmítne, musí to být  
zaznamenáno v zápise osobou, která zápis sepsala. 


