
 

 
KFB - Klub francouzských buldočků, z.s. 

 
 

PROPOZICE NA BONITACI 
 
Místo konání:   Rekreační středisko Marina Orlík, Chrást 
Konaná dne:   6.6.2021 
Časový program:  začátek bude po posouzení posledního jedince na výstavě, 

zhruba tedy od 14:30 hod. 
Rozhodčí:   Ilona Potůčková 
Bonitační poplatek:  člen KFB nebo MSBMK 550,- Kč 

nečlen 900,- Kč 
 

 
Úhrada poplatku:  a) převodem z běžného účtu na účet klubu 

b) složenkou typu A 
 

 
Údaje pro platbu převodem: 0200005359/0800 (Česká spořitelna) 
var. symbol:    číslo mobilního telefonu 
 
 
Přihlášku a propozice je možné si stáhnout na webových stránkách klubu, na adrese: 
http://kfb.cz/. 
 
Řádně vyplněnou přihlášku spolu s oboustrannou kopií průkazu původu psa, výsledkem 
luxace patel, potvrzením o absolvování odběru a stanovení DNA profilu psa, zašlete 
elektronickou poštou na email: bonitacekfb@seznam.cz 
 
Uzávěrka přihlášek na bonitaci: 24.5.2021 (přihlášení na místě nebude možné!) 

 
Nutné podmínky účasti na bonitaci, bez kterých nebude jedinec posouzen: 

 stáří zvířete minimálně 12 měsíců v den bonitace 
 pes musí být v imunitě proti vzteklině 
 originální průkaz původu psa se zapsanou klubovou nebo speciální výstavou, 

nejméně ve třídě mladých 
 vyšetření patel 
 stanovený genetický profil psa (vzorek bude možné odebrat laboratoří na místě) 
 zaplacený poplatek za bonitaci - v případě platby předem musí být částka připsána na 

účet KFB nejpozději 31.5.2021. Platba na místě je možná za příplatek 100,- CZK 
 potvrzení o přijetí na bonitaci 

 
 
 
 
 
Háravé feny se bonitace mohou účastnit. Podmínkou je nahlášení této skutečnosti u přejímky 
a dodržení hygienických podmínek. Háravé feny budou posouzeny jako poslední. 



 
Bonitace bude probíhat dle platného bonitačního řádu KFB. 
Těšíme se na Vaši účast a přejeme mnoho štěstí. 
 
Pokyny pro účastníky bonitace: 
Při příchodu na místo se držte, prosím, těchto pokynů: 

1. Veterinární přejímka 
 kontrola očkovacího průkazu psa (pes musí být v imunitě proti vzteklině) 

 
2. Kontrola zaplacení poplatku za bonitaci 

 poplatek lze zaplatit na místě u pokladníka klubu za příplatek 100,- CZK 
 

3. Kontrola zápisu absolvované klubové nebo speciální výstavy, a to minimálně ve třídě 
mladých 

 bez zapsání jedné z výstav do PP není možné bonitaci provést 
 

4. Kontrola provedení vyšetření patel a stanovení DNA profilu psa 
 

5. Kontrola čipu bonitovaného jedince dle průkazu původu psa 
 

6. Zjištění tělesných proporcí: 
 Pro zapsání zjištěných údajů předložíte bonitační kartu jedince 

- měření výšky psa v kohoutku 
- měření délky psa 
- zjištění hmotnosti (vážení bez předváděcího vodítka) 
 

7. Posouzení bonitovaného jedince a určení chovnosti: 
 na pokyn vedoucího kruhu budete předvoláni k bonitační komisi, kde 

předáte bonitační kartu a originální průkaz původu bonitovaného jedince 
 bonitační komise provádí celkové posouzení exteriéru a povahy jedince 

dle platného bonitačního řádu a standardu FCI 
 výsledek bonitace – CHOVNÝ nebo NECHOVNÝ se zapisuje do originálu 

průkazu původu 
 

Průkaz původu zbonitovaného jedince bude vypůjčen a předán k přeregistraci na 
ČMKU. Následně bude zaslán, doporučeně, na adresu majitele psa. Přeregistrace je 
zpoplatněna dle ceníku ČMKU. 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
Přihlášením na akce pořádané klubem KFB – Klub francouzských buldočků, z.s. udělujete výslovný 
souhlas se zpracování osobních údajů a s pořizováním fotografií v průběhu celé akce potřeby klubu 
pro potřeby klubu související s jeho činností (propagace klubu, prezentace chovatelské akce, podklady 
pro chov). Tento souhlas je udělen v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
 
KFB – Klub francouzských buldočků, z.s. 
 
 


