
Klub tibetské dogy ČR, z.s. 

Na Štěpnici 115, Horní Bučice 

285 71  VRDY 

        Vážená paní 
E. K. 

 
        Hrochův Týnec 29. ledna 2020 
 
 
Vážená paní K., 
 
reaguji na Váš email ze dne 20. ledna 2020 týkající se Stížnosti na poradkyni chovu včetně 
jejich rodinných příslušníků. 
 
Cituji Váš email: 

Vážený pane předsedo, 
tímto sdělením, cituji, …… „ČMKU jsme  kontaktovali a požádali o poskytnutí bližších 
informaci, opakovaně nám sdělili, že máme vyčkat na zaslání oficiální výzvy.“ …… rozporujete 
část odpovědi na mou stížnost. V té tvrdíte, s odkazem na zápis ČMKU ze dne 12.12.2019, že 
nemáte konkrétní údaje ani kterého z klubů se kauza týká apod.  
Mimo to jste podnět obdržel jak ode mne, tak od poškozeného s poměrně konkrétním 
sdělením. Není nutné čekat na výzvu z ČMKU a vyhýbat se tak zahájení Kárného řízení v 
klubu, v souladu s platným Kárným řádem klubu. Jelikož Vám již před schůzí výboru bylo 
známo, o jaký případ se konkrétně jedná, nechápu, proč jste poškozeného včas nevyzval k 
předložení důkazů. Zvolil jste (nebo výbor) nepochopitelně složitější postup. Vaší výzvu k 
doložení důkazů, nemohu bez souhlasu poškozeného splnit, byť mohu potvrdit, že jsem 
osobně, ne příliš zdařilé, falzifikáty viděla.  
 
K 2. části mé stížnosti bych ráda dodala: 
Řád na ochranu zvířat při chovu psů (dále jen ŘOZ), vydaný ČMKU, je základní normou pro 
zájmový chov plemen psů začleněných do ČMKU. Pokud KTD ČR,z.s.,  při schvalování svého 
Chovatelského a zápisního řádu nepostupoval v souladu s ŘOZ, pak došlo k pochybení. 
Poradkyně chovu by měla znát všechny řády a předpisy vztahující se minimálně k 
uchovňování jedinců. Nemůže ignorovat řády ČMKU. V druhém klubu zastřešujícím plemeno 
TD tyto řády respektují. Jak jsem již uvedla dříve, v řádu je doslovně uvedeno, že „Do chovu 
nejsou připuštěni zejména psi, kteří mají vady, jež je z chovu vylučují. Jedná se ……   zjištěné 
těžké dysplazie kyčelních a loketních kloubů, eventuelně luxace pately (čéšky). Chov na 
těchto jedincích lze považovat za týrání chovem, ke kterému nesmí dojít." Jak mi můžete 
odpovědět citací z Chovatelského a zápisního řádu KTD ČR,z.s., kde jde o jasný rozpor s 
Řádem ČMKU na ochranu zvířat při chovu psů, na který jsem Vás ve své stížnosti 
upozorňovala? Nezlobte se, ale toto nemohu považovat za dostačující vysvětlení.  
 
Žádám výbor klubu KTD ČR,z.s. o dodržování platného Kárného řádu KTD ČR,z.s., a 
neprodlené zahájení Kárného řízení, viz § 7 KÁRNÉ ŘÍZENÍ, bod 1, bod 2, bod 3.  
 
S pozdravem 

 
E K 



Odpověď: 
 
Bod č. 1 – Nemohu s vámi souhlasit – jak jsem Vám sdělil – dozvěděli jsme  
se o problematice ze Zápisu předsednictva ČMKU, vznesli jsme nejprve telefonický  
a následně písemný dotaz, ale žádné detaily nám do dnešního dne (do 29.1.2020) nebyly 
poskytnuty. Klub KTD ČR, z.s. nebyl do dnešního dne (29.1.2020) ze strany ČMKU 
kontaktován, tudíž nemáme informace a nedošlo k žádnému rozporu, který Vy uvádíte. 
Ano, podnět jsme obdrželi, ale jak jsem uvedl v mé první odpovědi – prosím o zaslání 
důkazů. Bez podkladů/důkazů nelze zahájit Kárné řízení a to z toho důvodu, že není tzv. 
na čem postavit. Pokud nebudeme mít důkaz – vámi uváděný falzifikát s jasným původem 
vytvoření, důkaz o předání falzifikátu od poradkyně chovu majiteli psa apod. nepředám 
záležitost Kárné komisi z důvodu nedostatečných podkladů od stěžovatele, v tomto případě 
od Vás. 
 
Bod č. 2 – Kromě bodu č.1 (žádost o detaily k podnětu od MVDr. L.D.) jsme ČMKU požádali 
o konzultaci v návaznosti na Vaši 2. stížnost, níže cituji v celém rozsahu odpověď z ČMKU 
od paní Bc. Vilemíny Kracíkové, do jejíž kompetence spadá přeregistrace jedinců  
do plemenné knihy, své vyjádření současně zaslala na tajemnici ČMKU Ivanu Jarošovou – 
přikládám print screen mé mailové schránky, aby byly jasně definovány e-mailové adresy 
odesilatele a příjemce, včetně celé odpovědi: 

 
 
Tímto požaduji bod č. 2 Vaší stížnosti za uzavřený s tím, že strany poradkyně chovu paní L. 
S. nedošlo k pochybení. 
 
Děkuji. 
 
S pozdravem 
 
 

Ing. Tomáš Douda, DiS. 
za výbor KTD ČR, z.s. 

 
 
Na vědomost: E. K., Výbor KTD ČR, z.s. 


