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        Kateřina Motloch Maršálková 

Vratimovská 618 
739 35  VÁCLAVOVICE 

 
 
Vyjádření k Návrhu na revizní a kárné řízení 
 
Vážená paní Motloch Maršálková, 
 
Na základě informací z členské základny KTD ČR v návaznosti na podmíněné uchovnění Vaší 
feny Aischa z Václavovického dvora, CMKU/TD/2712/12, ze dne dne 13.9.2014 a vrhu této 
feny ze dne 5.12.2014 jsem ve čtvrtek 29.1.2015 předal předsedkyni Revizní a kárné 
komise podnět na zahájení Kárného řízení s Vámi. O této skutečnosti jste byla informována 
dopisem a zároveň jsem toto sdělení nechal publikovat na webu KTD ČR. 
 
Po Vašich telefonátech jsem opět požádal Výbor KTD o revizi komunikace a k dnešnímu dni 
jsem zjistil dezinformaci z naší strany. Ikdyž nebylo exaktním způsobem sděleno z naší 
strany odsouhlasení chovného partnera, považuji ale toto sdělení za souhlasné a jak jistě 
sama víte, nebyla jste Revizní a kárnou komisí kontaktována, tudíž zůstalo u Návrhu 
na zahájení Kárného řízení. 
 
Pokud Vám vznikly nějaké komplikace a nepříjemnosti v návaznosti na proběhlou 
komunikaci, prosím, přijměte omluvu. 
 
Na druhou stranu si však nemohu odpustit poznámku a toto, prosím, berte jako doporučení 
– pokud v jednom klubu požádám o bonitaci a je mi udělena podmínka chovnosti, požádal 
bych osobně také o Krycí list v tomto klubu a ne v druhém, kde bylo jednání, dnes již 
bývalé poradkyně chovu paní Ing. Aleny Košťálové, bez našeho vědomí a co více,  
i bez vědomí Výboru druhého klubu (KCHMPP o.s.).  
 
Vězte, prosím, že bych takto postupoval v jakémkoli případě a proti jakémukoliv členovi. 
Neberte tuto situaci myšlenu pouze jednostranně a pouze z mé vůle – upozornění jsme 
dostali z členské základny KTD a předešlý postup byl schválen Výborem KTD ČR. Celé 
jednání bylo v zájmu chovu a jeho budoucnosti v České republice. 
 
Na KCHMPP o.s. bylo zasláno oznámení a Vašem vyrozumění a na ČMKÚ žádost o stažení 
naší stížnosti. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Douda, DiS. 



Ing. Tomáš Douda, DiS. 
předseda KTD ČR 
Na Hrochově 141 
538 62  HROCHŮV TÝNEC 
 
M: +420 775 909 294 
E: t.douda@email.cz 
 
 
Na vědomost: ČMKÚ, KCHMPP, Petra Krejčová, předsedkyně Revizní a kárné komise KTD ČR 
– elektronicky, Výbor KTD ČR - elektronicky. 
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