
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. 

 
 

Klub Tibetské dogy ČR, z.s. 

Na Štěpnici 115, Horní Bučice 

285 71  VRDY 

                                

Členská základna KTD ČR, z.s.  

Hrochův Týnec  6. května 2020  

Vážení,  

dne 3. 5. 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 

  

v souvislosti s tímto Vám sděluji následující: 

výbor klubu na základě výsledku šetření a návrhu předloženého Revizní a kárnou komisí, výsledku 

hloubkové kontroly dokumentace (potvrzení o DKK a DLK jedinců uchovněných v KTD ČR, z.s.) konané 

dne 13. 2. 2020 na ČMKU a vyjádření ČMKU k uchovnění jedince s DLK 3/3  dospěl k závěru, že ze 

strany členů – L.S.; A.K.; T.K. – , proti kterým bylo vedeno kárné řízení, nedošlo v žádném z bodů 

stížnosti podané členkou E.K. k pochybení, a proto se kárné řízení tímto dnem, tj. 3. 5. 2020, 

zastavuje. Současně se ruší pozastavení výkonu funkce L.S. jako poradkyni chovu a A.K. jako členu 

RaKK. 

 

Odůvodnění: 

Výsledek šetření a návrh řešení zaslaný RaKK, viz dokument Závěr šetření RaKK. 

Kontrolní komise ČMKU dne 13. 2. 2020 při hloubkové kontrole všech vyžádaných a předložených 

dokumentů, vedených poradkyní chovu L. S., neshledala žádné nesrovnalosti a nedostatky v evidenci, 

kromě psů Kepurr Altan-Corgo a Shakti Altan-Corgo majitele P.K., kterým byla pozastavena chovnost. 

Vyjádření ČMKU k uchovnění jedince s DLK 3/3, ve kterém se konstatuje, že pes splnil všechny platné 

podmínky chovnosti KTD ČR, z.s. a byl v souladu s tím přeregistrován mezi chovné jedince. Ze strany 

poradkyně chovu L.S. nedošlo k pochybení.  

 
S přátelským pozdravem 
 
Ing. Tomáš Douda, Dis. 
za výbor KTD ČR, z.s. 

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


