
 

 

PROPOZICE ROZŠÍŘENÉ BONITACE  

ZKO Jižní Město, Praha 

Datum konání:  sobota 16.4.2022 

 

Místo konání:  Ke cvičišti, Praha 4 (některé navigace uvádí Praha 11) 

Přihlášky:   on-line formulář ZDE 

 

                                           Úhrada poplatků výhradně na účet číslo: 2201391422/2010, SS 222,  

    VS telefonní číslo. Neakceptujeme složenky typu „A“!!! 

   Maximální počet účastníků na PP+PT je: 30 psů na PP, 40 psů na PT a akci. 

   Uzávěrka 1.4.2022 

 

 
 

Cena 
Sleva pro člena 

KCHBO, z.s. 

Cena pro člena 
KCHBO, z.s. po 

slevě 
Rozšířená bonitace 1000 Kč -400 Kč 600 Kč 
Sleva ze základní ceny při uchovnění (popisná 
přehlídka + povahový test) pro psy splňující kritéria 
Zdravotní směrnice - mající 2 nepovinná zdravotní 
vyšetření – pouze členi KCHBO 

- 250 Kč     

DNA profil (+ ověření původu je-li prováděno 
najednou) 

1100 Kč   1100 Kč 

Povahový test prováděný samostatně pro jedince 
neuchovněné v KCHBO 

500 Kč -100 Kč 400 Kč 

Povahový test prováděný samostatně pro jedince 
uchovněné v KCHBO 

400 Kč -100 Kč 300 Kč 

 

CO MUSÍM UDĚLAT, ABY BYLA MOJE PŘIHLÁŠKA PŘIJATA: 

- vyplnit formulář do data stanoveného v emailu 

- uhradit poplatek dle ceníku 

- zaslat na email bonitace@kchbo.com oboustrannou kopii PP s vyznačeným majitelem, jeho podpisem, 

podpisem chovatele na přední straně + kopie vyšetření pokud nejsou v databázi KCHBO (musí být zaslán 

kvalitní kopie ze skeneru, ne fotka z mobilního telefonu apod.) 

Pokud neučiníte poslední dva kroky do 2  dnů od vyplnění formuláře, přihláška nemůže být přijata a bez upozornění bude 

stornována, místo uvolněno dalšímu zájemci! 

 
Další podmínky účasti:  

- včas a řádně vyplněná a odeslaná přihláška, odeslán doklad o zaplacení a poplatky v plné výši      

   připsány na účet KCHBO do 2 dnů od odeslání přihlášky, 

- očkovací průkaz nebo Pet Passport s platným očkováním proti vzteklině, parvoviroze a psince  

- pes musí být klinicky zdravý, 

- psi, kteří neprojdou přejímkou, nemohou být připuštěni k posouzení, 

https://forms.gle/ZGhD4GQioiKMJFoq9
mailto:bonitace@kchbo.com


- psi vykazující v průběhu akce agresivitu či bázlivost budou z akce vyloučeni, 

- majitel psa se zavazuje dodržovat normativy KCHBO a ÚKOZ. 

 

Nezapomeňte si s sebou:  

- průkaz původu psa (originál),  

- kopie zdravotních vyšetření. 

 

Upozorňujeme: 

Háravé feny musí být hlášeny předem! Při přejímce a nesmí narušit prostor, kde bude probíhat posuzování PT a PP 

(posuzují se na závěr akce). Na přejímce Vám bude určen prostor k venčení háravých fen! 

V případě, že oba rodiče psa/feny již mají DNA profil, zaškrtněte v přihlášce i ověření původu (dodatečné ověření 
původu je zpoplatněno). PŘIHLÁŠENÍ ČI ODHLÁŠENÍ DNA VYŠETŘENÍ NA MÍSTĚ NENÍ MOŽNÉ! 
 

Úplné znění Bonitačního řádu naleznete na webu www.kchbo.com 

 

Kontakt: 

Lenka Dušánková 

e-mail: bonitace@kchbo.com  

tel.: 775 965 665  

www.KCHBO.com 

 

http://www.kchbo.com/

