
Klub tibetské dogy ČR, z.s. 

Na Štěpnici 115, Horní Bučice 

285 71  VRDY 

        Členská základna KTD ČR, z.s. 
 
        Hrochův Týnec 21. února 2020 
 
 
 
 
Vážení, 
 
dne 21. 2. 2020 se konala schůze výboru KTD ČR, z.s. 
 
Zúčastněni: 
Ing. Tomáš Douda - předseda 
Mgr. Renata Pavlíková - jednatelka 
Ladislav Lučaník – pokladník 
Dagmar Konvalinková – člen výboru 
Petra Krejčová – předsedkyně RaKK 
 
v souvislosti s tím Vám sděluji následující: 
 
1. Dne 13. 2. 2020 proběhlo na základě výzvy jednání na ČMKU, které požadovalo předložit 
kompletní archiv dokumentů vedený PCH v souvislosti s uchovňováním jedinců v KTD ČR, 
z.s.  Předsednictvo ČMKU provedlo hloubkovou kontrolu všech požadovaných a 
předložených dokumentů a dospělo k závěru, že ze strany PCH nedošlo k pochybení.  Do 
vyřešení pozastavilo chovnost psů Kepurr Altan-Corgo a Shakti Altan-Corgo. Kompletní zápis 
naleznete https://www.cmku.cz/data/dokumenty/1910-zapis-p-cmku-ze-dne-13.2.2020.pdf 
 

- Majitel psů Kepurra Altan-Corgo a Shaktiho Altan-Corgo pan P.K. bude písemně 
informován o způsobu řešení pozastavení chovnosti a to v součinnosti s ČMKU. 

 
 
2. Stížnosti paní E.K. byla k 31.1.2020 předána Revizní a kárné komisi KTD ČR, z.s.k 
prošetření. Předsedkyně RaKK P. K. obratem písemně informovala předsedu klubu o přijetí 
podnětu. Současně jej informovala, že v souladu s Kárným řádem klubu, je až do vydání 
rozhodnutí RaKK pozastaven výkon funkce PCH L.S. a člena RaKK A.K. 
 
 
3. Předsedkyně RaKK informovala výbor o postupu řešení: 
 - RaKK pracuje ve složení: 
   předsedkyně – Petra Krejčová 
   člen RaKK – Monika Vítová 
    člen RaKK – Dagmar Konvalinková, zastupující člen za člena RaKK A.K., kterému je  

pozastaven   výkon funkce 
- navrhovatelé paní E.K. a P.K. budou písemně vyzváni k osobnímu jednání a doložení 
důkazů 
- na základě komplexního šetření vydá RaKK rozhodnutí, které zašle výboru KTD ČR, z.s. 
  

https://www.cmku.cz/data/dokumenty/1910-zapis-p-cmku-ze-dne-13.2.2020.pdf


4. Zastupitelnost funkce PCH – ve věcech administrativních paní Dagmar Konvalinková, ve 
věcech organizačně-jednacích předseda výboru Ing. Tomáš Douda, jednatelka Mgr. Renata 
Pavlíková 
 
 
Děkuji. 
 
S pozdravem 
 
 

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

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


