Zápis z Výroční členské schůze SCHLK 7.3. 2020
konané v centru chovu lipických koní ČR – Dvůr Prak
Program: Zahájení
Ročenka 2019
Zpráva o finančním hospodaření
Připouštěcí sezóna 2019 a 2020
Výkonnostní zkoušky 2020
Plemenná kniha online
Testy DNA
Průkazy koní, zootechnické osvědčení
Zpráva z Generálního zasedání LIF 2019
Usnesení
Diskuse
- Ročenka 2019 – v současné době je v přípravě další ročenka. Všichni členové svazu
mají možnost zaslat příspěvky týkající se chodu svazu a jejich soukromých aktivit,
které budou také v ročence publikovány.
- Finanční hospodaření – ing. Tupý přednesl zprávu o finančním hospodaření svazu
za rok 2019. Finanční závěrka a další podklady byly předloženy v rámci schůze ke
kontrole revizní komisi: ing. Grodová.
- Připouštěcí sezóna 2019. Podklady dodal ing. Holík. V minulém roce působilo v
plemenitbě 5 hřebců ( 4 přirozeně, 1 ins. dávky ) a majitelé v porovnání s lety
předchozími připustili větší množství klisen.
- Připouštěcí sezóna 2020. V této sezóně budou v plemenitbě působit 4 plemenní
hřebci, konkrétně Neapolitano IX CZ v majetku prof. Grody ve Vískách, Pluto V CZ
majitel P. Tupý na Farmě Prak, dále hřebec Maestoso III CZ také na Farmě Prak a
Pluto VI CZ majitele T. Jelínka v Hranicích u Zruče n. Sázavou. Rovněž je ještě
k dispozici několik mražených dávek Pluto III CZ u pana Komárka v Lužci n.
Cidlinou.
- Výkonnostní zkoušky 2019 se pro nedostatečný počet koní připravených ke
zkouškám neuskutečnily.
- Výkonnostní zkoušky lipických koní v roce 2020 se v případě dostatečného počtu
koní uskuteční ve středu 19.8. v Českém Šternberku na Farmě Prak. Přihlášky mohou
účastníci zasílat na mailovou adresu: jrp2000@seznam.cz ( Jaroslav Pavel mobil:
605 724 069 ).

- Plemenná kniha online
Dle předneseného návrhu rozhodla výroční členská schůze o zrealizování
projektu Plemenná kniha online, jenž bude dostupná všem návštěvníkům
webových stránek svazu. Tímto bude rovněž splněn jeden z úkolů zadaných
LIF, jímž je podmíněno setrvání v LIF a přijetí za řádného člena.
Realizací a implementací plemenné knihy byla pověřena společnost Web4Ce,
jenž je v tomto oboru renomovanou firmou, která zpracovává online plemenné
knihy např. pro Národní hřebčín Kladruby, Svaz chovatelů Shagyaraba,
Českého teplokrevníka a další.
Zadáním a kontrolou zakázky byl pověřen Jaroslav Pavel.
- Webové stránky svazu
Výroční členská schůze rozhodla o centrálním spravování webových stránek ze
sídla svazu. Dále dojde k modernizaci stránek a přesměrování současné adresy
na www.schlk.cz
Realizací byl pověřen Jaroslav Pavel
- Testy DNA
Dle rozhodnutí výroční členské schůze z roku 2019 vešlo v platnost testování
všech nově narozených koní testem DNA. V praxi se ale toto nařízení zcela
nedodržovalo. Od letošního roku se všem nově narozeným koním vystaví
průkaz koně příslušící k plemeni Lipický kůň pouze s doloženým testem DNA.
- Průkazy koní a zootechnické osvědčení.
V současnosti došlo ke změně postupu v zasílání vydaných průkazů koní.
Ústřední evidence již neposílá průkazy přímo jejich majitelům, ale tato agenda
je přenesena na svaz, kde jsou průkazy roztříděny a nově ještě vybaveny
zootechnickým osvědčením. Průkazy jsou nyní členům SCHLK zasílány
zdarma, nečlenům svazu jsou zasílány na dobírku.
Dle posledních informací z ÚE by od dubna roku 2021 mělo zcela zaniknout
Osvědčení o původu a mělo by být nově nahrazeno Zootechnickým
osvědčením v rozšířené podobě v souladu s platnou legislativou EU. Předseda
svazu nad tento rámec iniciuje pro SCHLK zachování POP souběžně se
zootechnickým osvědčením.
-

Zpráva z Generálního zasedání LIF Dakovo 2019.
Jaroslav Pavel přednesl zprávu z generálního zasedání. Na tomto zasedání
proběhly volby do orgánů LIF. Znovuzvoleni byli na stejné pozice všichni
stávající činovníci LIF.

- Změna účetní firmy
Počátkem roku 2020 dojde ke změně placené účetní firmy zpracovávající
účetnictví SCHLK. Doposud byla z Frýdlantu, nově bude v Benešově.

- Usnesení
Členská základna rozhodla o zpracování plemenné knihy online.
Členská základna odsouhlasila jako povinné u všech narozených hříbat od roku
2019 provádět testy DNA. Bez doložených testů DNA nebude možné koni
vystavit POP.
Členská základna rozhodla o spravování webových stránek svazu ze sídla
svazu. Rovněž bylo rozhodnuto o modernizaci webových stránek.

Zápis vypracoval: Jaroslav Pavel

