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Vyjádření k Návrhu na revizní a kárné řízení 
 
Vážená paní Stašková, 
 
Na základě informace od paní Adély Schneiderové z Revizí a kárné komise KTD ČR, z.s. 
v návaznosti na uchovnění feny Korra Amaruq-Chimo, narozené dne 5.12.2014 v majetku 
Ing. Jitky Novákové z důvodu porušení chovných podmínek pro uchovnění feny z Vaší strany  
a po Vašem písemném vysvětlení na Výborové schůzi KTD ČR, z.s., konané v pondělí 
23.5.2016, Vám níže sděluji náš návrh na ukončení tohoto Revizního a kárného řízení  
a zároveň žádám Revizní a kárnou komisi o jejich vyjádření k dané věci.  
 
Při bonitaci došlo k neoprávněnému uchovnění výše uvedené feny, protože fena v den 
bonitace nesplňovala věk min 18 měsíců pro zhotovení RTG DKK, které jsou nedílnou 
součástí a podmínkou uchovnění v KTD ČR, z.s. a zároveň je věková hranice dána 
směrnicemi FCI. 
 
Majitelce feny bude odesláno písemné vyrozumění – výjimka – pro akceptaci  
již zhotovených RTG DKK a to z toho důvodu, že v rámci zdraví a chovu nechceme fenu 
v krátké době podrobovat další narkóze a zároveň je zde předpoklad, že během 
následujících týdnů, kdy by bylo možné oficiálně rentgenovat dané zvíře, nedojde  
ke změně výsledků postavení (úhlení) kyčelních kloubů. 
 
Tato výjimka bude udělena jednorázově a výjimečně. Pokud by došlo v budoucnu 
k podobné nebo totožné situaci nebude takový RTG DKK brán jako platný a bude vyžadován 
nový rentgen po splnění všech závazných pravidel (podmínka věku). 
 
Po dohodě na Výborové schůzi Vás žádám o předložení kontrolní tabulky pro bonitované 
jedince v dohodnutém formátu Výboru klubu a to do 10. června 2016. 
 
Po výborovém projednání Vám, paní Stašková, uděluji důtku pro závažné porušení 
Chovatelského řádu a směrnic FCI. 
 
Zároveň Vás, paní Stašková, vyzývám k objasnění celé situace a veřejné omluvě celé 
členské základně KTD ČR, z.s. – toto bude publikováno na webu KTD ČR, z.s. Vaše 
vyjádření, prosím, připravte do 2. června 2016 – tento den bude na webu KTD ČR 
zvěřejněno zahájené Kárného řízení a také toto Vyjádření výboru KTD ČR, z.s. 
 



Dále, vzhledem k tomu, že není aktualizován web KTD ČR, z.s. v sekci nově zbonitovaných 
jedinců a chovných jedinců KTD ČR, z.s. a dále pak podmínky chovnosti a navazující 
dokumenty, vyslovuji Vám, paní Stašková, tímto také napomenutí pro nedůsledné plnění 
povinností poradce chovu KTD ČR, z.s. a prosím o nápravu tohoto pochybení a to nejdéle 
do 15. června 2016. 
 
Za vynesení interních informací z Výboru KTD ČR, z.s., týkající se tohoto kárného řízení  
v době, kdy se celá záležitost ještě oficiálně neprojednávala, Vám také uděluji napomenutí 
a považuji to za hrubé porušení interních dohod Výboru KTD ČR, z.s. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Douda, DiS. 
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Na vědomost: Petra Krejčová, předsedkyně Revizní a kárné komise KTD ČR – elektronicky, 
Výbor KTD ČR - elektronicky. 
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