Klub tibetské dogy ČR, z.s.
Na Štěpnici 115, Horní Bučice
285 71 VRDY
Členská základna KTD ČR, z.s.
Hrochův Týnec 30. ledna 2020
Vážení,
v návaznosti na uplynulé 2 týdny a informace, které Výbor KTD ČR, z.s. obdržel v souvislosti
s podezřením na zneužití razítka MVDr. L.D. Vám sděluji následující:
1. O šetření zneužití razítka MVDr. L.D. jsme se dozvěděli ze zápisu zasedání
Předsednictva ČMKU konaného 12. 12. 2019 a zveřejněného na webu ČMKU 20. 12.
2019. V zápise se o této skutečnosti píše pouze v oddíle Došlá pošta (bod 5, doručeno
7. 12. 2019). Žádné konkrétní údaje zde však uvedeny nejsou.
Na ČMKU jsme vznesli nejprve telefonický a následně písemný dotaz, ale žádné
detaily nám do dnešního dne (30.1.2020) nebyly poskytnuty. Klub KTD ČR, z.s. nebyl
do dnešního dne (30.1.2020) ze strany ČMKU kontaktován.
2. Dne 14.1.2020 obdržel Výbor KTD ČR, z.s. emailem od členky klubu paní E.K. Stížnost
na poradkyni chovu KTD ČR, z.s. a to ve dvou bodech:
a. Stížnost na poradkyni chovu a její rodinné příslušníky – falšování potvrzení
RTG snímků
b. Uchovnění jedince s těžkou dysplazií
Bod číslo 1 Stížnosti paní E.K. bude k 31.1.2020 předán Revizní a kárné komisi KTD
ČR, z.s., viz samostatná odpověď paní E.K. na webu ktd-cr.cz.
Výbor KTD ČR, z.s. vyzval paní E.K. k doložení důkazů – do dnešního dne (30.1.2020)
nebyly zaslány.
Bod číslo 2 Stížnosti paní E.K. byl po konzultaci s ČMKU uzavřen s výsledkem takovým,
že ze strany poradkyně chovu paní L.S. nedošlo k pochybení, viz samostatná odpověď
paní E.K. na webu ktd-cr.cz
3. Dne 14.1.2020 obdržel předseda KTD ČR, z.s. emailem sdělení od pana P.K.,
který je dle svého vlastního tvrzení majitelem 2 psů s falzifikovaným potvrzením RTG
DKK a DLK, které údajně dostal od paní L.S.
Výbor KTD ČR, z.s. vyzval pana P.K. k doložení důkazů – pan P.K. nic zasílat nebude,
osobně je ochoten je prezentovat. Po opakované výzvě k doložení důkazů (29.1.2020)
nebyly důkazy zaslány.
4. Dne 29.1.2020 byla předsedovi KTD ČR, z.s. emailem zaslána Žádost o nápravu
od pana K.K., který požaduje výsledky RTG DKK a DLK od paní L.S.
Žádost Výborem KTD ČR, z.s. byla přijata a panu K.K. bylo odesláno sdělení o přijetí
žádosti s informací, že toto musí být primárně řešeno po ose majitelů a dále bude
řešeno na Výborové schůzi v horizontu max. 3 týdnů.

5. Dne 29.1.2020 byl předsedovi KTD ČR, z.s. zaslán mail panem Z.D., který požaduje
informace, jak bude klub pokračovat a dělat pro zachování dobrého jména
a apeluje na předsedu KTD ČR, z.s., cituji: „Apeluji na Vás, jako na předsedu klubu,
ukončete ty diskuze a polemiky, vydejte prohlášení, napište pravdu, ať je jakákoliv.“
Panu Z.D. bylo přislíbeno publikování doposud zjištěných informací, ke kterým Výbor
KTD ČR, z.s. doposud dospěl a další postup.
6. Dne 30.1.2020 byla doručena Žádost na poradkyni chovu KTD ČR, z.s. o zpřístupnění
dokumentů krycího psa Kurultaj Botond. Prozatím nebylo řešeno – podléhá Výborové
schůzi v horizontu 3 týdnů.
Závěrem:
1. K dnešnímu dni byly podány celkem 2 stížnosti 1 stěžovatelkou s tím, že jedna
stížnost je dále postoupena Revizní a kárné komisi KTD ČR, z.s. a druhá byla vyřešena,
2. Výbor KTD ČR, z.s. počká na stanovisko ČMKU,
3. Výbor KTD ČR, z.s. pracuje na klubových záležitostech v době osobního volna, tudíž
některé procesy a aktivity nelze urychlit,
4. Do prokázání pochybení platí presumpce nevinny,
5. Horlivé diskuze na sociálních sítích nepřispějí k řešení příslušných komisí, ani
k vyřešení celé situace. Výbor klubu se nebude k žádným diskuzím na sociálních sítích
vyjadřovat.
Děkuji.
S pozdravem
Ing. Tomáš Douda, DiS.
za výbor KTD ČR, z.s.

Na vědomost: členská základna KTD ČR, z.s.

