Klub Tibetské dogy ČR, z.s.
Na Štěpnici 115, Horní Bučice
285 71 VRDY

Závěr šetření Revizní a kárné komise KTD ČR, z.s.
Informace je určena pouze pro členy KTD ČR, z.s. její kopírování, šíření na sociálních sítích či
v jiných médiích v jakékoli podobě je na základě usnesení Výboru KTD ČR, z.s. ze dne 21. 2. 2020
ZAKÁZÁNO.
Datum a čas konání: 7. 3. 2020; 13:00 – 15:00
Místo konání: Restaurace u Gregorů, Palackého třída 440, Nymburk
Přítomni
RaKK:
P.K. – předsedkyně RaKK
M.V. – člen RaKK
D.K . – zastupující člen RaKK
Členové, proti kterým je vedeno kárné řízení:
L.S.; A.K.; T.K.
Svědci:
E.K. jako navrhovatelka stížnosti
P.K.

Předmětem jednání je stížnost podaná navrhovatelkou kárného řízení E.K. v souvislosti s podezřením
podílení se na falšování potvrzení RTG snímků u více jedinců TD v KTD ČR, z.s.
Všechny zúčastněné strany byly dne 24. 2. 2020 obeslány doporučeně poštou s dodejkou s výzvou
k dostavení se na jednání RaKK.
Navrhovatelka a svědkyně E.K. zaslala dne 26. 2. 2020 elektronicky vyjádření o její neúčasti na
jednání s odůvodněním, že stížnost podala na základě zjištěných znepokojujících informací. Důkazním
materiálem nedisponuje, a tudíž je její účast na jednání bezdůvodná.
Svědek P.K. zaslal dne 3. 3. 2020 vyjádření, že v den jednání RaKK je mimo ČR a stanovil nový termín
jednání po 23. 3. 2020. Vzhledem k vysokému pracovnímu vytížení, dvousměnnému provozu a práci
o víkendech jednotlivých členů RaKK nebylo možné termínu stanovenému svědkem vyhovět.

Předsedkyně RaKK mu obratem dne 4. 3. 2020 elektronicky na korespondenční e-mailovou adresu a
současně doporučeně s dodejkou zaslala návrh na způsob řešení jednání v jeho nepřítomnosti, tj.
zplnomocnit jím určenou osobu k předložení důkazního materiálu a v čase konání jednání, tj. mezi
13:00 - 15:00 uskutečnit telekonferenční hovor, kdy by svědek mohl podat doplňující informace
k prošetřované záležitosti. Na tuto výzvu svědek již nereagoval.
Všichni členové, proti kterým je vedeno kárné řízení – L.S.; A.K.; T.K. – obvinění uvedená ve stížnosti
podané E.K. odmítají v plném rozsahu.
RaKK dospěla k tomuto závěru:
Na základě kontroly dokumentace (protokoly o vyhodnocení DKK, DLK), komunikace s jednotlivými
posuzovateli DKK, DLK, kteří vystavili potvrzení o DKK a DLK jedincům uchovněným v KTD ČR, z.s.,
vzhledem ke skutečnosti, že svědci nepředložili RaKK žádný důkazní materiál a komise neshledala
nesrovnalosti mezi dokumentací a vyjádřením jednotlivých posuzovatelů (vyjma psů ve vlastnictví
P.K., tj. Kepurr Altan-Corgo CMKU/TD/2408/11, Shakti Altan-Corgo CMKU/TD/3187/15) dospěla
k závěru, že ze strany členů, proti kterým je vedeno kárné řízení, nedošlo k žádnému pochybení. Na
základě výše uvedených skutečností RaKK navrhla Výboru KTD ČR, z.s. zrušení obvinění a zastavení
vedení kárného řízení. Dále pak ukončení pozastavení výkonu funkce L.S. jako poradkyni chovu a A.K.
jako členu RaKK.
P.K. - předsedkyně RaKK

