
Zápis z Výroční členské schůze SCHLK 9.10. 2021  

konané v centru chovu lipických koní ČR – Dvůr Prak 

 

 

Program: Zahájení 

       Ročenka 2020 

       Zpráva o finančním hospodaření 

                Připouštěcí sezóna 2020  

                Plemenná kniha on-line 

       Výkonnostní zkoušky 2020 

                Členství a členské poplatky pro rok 2021 

       Zpráva z Generálního zasedání LIF 2020 a 2021 

                Volby 

                Usnesení 

       Diskuse  

 

 

- Výroční členskou schůzi zahájil předseda Ing. Jan Tupý. Tato Výroční členská 

schůze byla svolána v netradičním říjnovém termínu z důvodu všem dobře známým 

okolnostem kolem covidové pandemie, díky níž se členská základna nemohla sejít 

počátkem jara, což bývá obvyklé. Nicméně i přes celkově nesnadnou situaci 

v průběhu roku, se podařilo zajistit chod SCHLK v normálu a bez zásadních dopadů. 

 

- Ročenka 2020 byla vydána dle obecných zvyklostí v jarních měsících roku. Byla 

řádně publikována na webu SCHLK a také je dle zákona publikována na webu 

ČMSCH (Českomoravská společnost chovatelů a.s.). 
 

 

- Finanční hospodaření – ing. Tupý přednesl zprávu o finančním hospodaření svazu 

za rok 2020. Finanční závěrka a další podklady budou odeslány ke kontrole revizní 

komisi: ing. Grodová. 

 

- Připouštěcí sezóna 2020.Podklady dodal ing. Holík. V minulém roce působilo v 

plemenitbě 5 hřebců v přirozené plemenitbě +1 ins. dávky a majitelé připustili 

celkem 10 klisen. Dnes již víme že v letošním roce se z této plemenitby narodilo 7 

hříbat. Bohužel v polovině roku 2020 uhynul mladý nadějný hřebec Maestoso III CZ. 

 

- Připouštěcí sezóna 2021. V této sezóně působilo 5 plemenných hřebců, konkrétně 

Neapolitano XI CZ v majetku prof. Grody ve Vískách, Pluto V CZ majitel P. Tupý na 

Farmě Prak a nově zařazený hřebec Favory VI CZ také na Farmě Prak a  Pluto VI CZ 

majitele T. Jelínka v Hranicích. Také je ještě k dispozici několik mražených dávek 

Pluto III CZ u pana Komárka v Lužci. Původně nově oznámení plemenní hřebci 

Neapolitano XX CZ a Favory XIX CZ v majetku společnosti p. Vrlíčka Maestoso 

Luna s.r.o., do plemenitby nezasáhli.  

 



- Plemenná kniha on-line. V první polovině roku 2020 byla na webových stránkách 

svazu úspěšně spuštěna plemenná kniha lipických koní on-line. K realizaci této akce 

byla vybrána společnost Web for Cee, která má již prokazatelné zkušenosti s realizací 

plemenných knih pro více svazů. Výběr tohoto realizátora se ukázal jako velice 

dobrý, jelikož vše, od zadání, až po samotnou implementaci knihy do webového 

rozhraní proběhlo naprosto bezproblémově. Díky online plemenné knize mají všichni 

chovatelé přístup ke každodenně aktualizovaným údajům a mohou si vše jednoduše 

nalézt z pohodlí svého domova. 

 

- Výkonnostní zkoušky 2020 se po částečném rozvolnění covidových opatření mohly 

nakonec uskutečnit a byly tedy uspořádány 19. srpna. Již standardně se pořádání ujala  

Farma Prak. Ke zkouškám se dostavilo celkem 5 koní. Čtyři klisny a jeden hřebec. 

Všichni koně zkoušky úspěšně absolvovali. Na základě dosaženého výsledku u 

hřebce Favory III Tiziana-31 bylo požádáno o jeho licentaci. Od roku 2021 hřebec 

působí v plemenitbě pod jménem Favory VI CZ. 

 

- Výkonnostní zkoušky lipických koní 2022 se v případě dostatečného počtu koní 

uskuteční v některém srpnovém nebo zářijovém termínu v Českém Šternberku na 

Farmě Prak. Přihlášky mohou účastníci zasílat na mailovou adresu: 

jrp2000@seznam.cz ( Jaroslav Pavel  mobil: 605 724 069 ). 

 

- Na návrh předsedy Výroční členská schůze odhlasovala pro rok 2021 zrušení 

členských poplatků. Z tohoto důvodu se všem dosavadním členům jejich 

členství v SCHLK automaticky prodlužuje o jeden rok. 
 

 

- Zpráva z Generálního zasedání LIF 2020 a 2021. Generální zasedání se v roce 

2020 z coronavirových opatření neuskutečnilo. Výbor LIF tedy informoval o 

proběhlých jednáních výboru, které se uskutečnily v převážné většině on-line. 

Ze závěrů vyplynulo, že všechny dosud otevřené body, požadavky se posouvají 

o jeden rok. 

- GZ 2021 proběhlo v NŽ Topoľčianky a bylo především spojeno s oslavami 

stého výročí založení hřebčína v Topoľčiankách. Z jednání vyplynulo, že i 

vzhledem k omezeným možnostem se potkávat v posledních dvou letech, je 

zachována kontinuita práce výboru, jež se pravidelně schází alespoň jedenkrát 

za čtvrt roku a pokud to není možné fyzicky, jsou organizovány online 

meetingy.  

 

-  Volby: Jako jediný kandidát na předsedu svazu byl stávající předseda Ing. Jan 

Tupý, který byl také členskou základnou opět zvolen. Ing. Tupý vystoupil 

s tím, že jeho zvolení chápe jako dočasné a to vzhledem k situaci kolem 

covidové pandemie, kdy se na schůzi nedostavil tak velký počet osob, byť 

schůze byla usnášeníschopná. Navrhne na příští Výroční členské schůzi nové 

volby. 
 

mailto:jrp200@seznam.cz


- Usnesení 

Členská základna vzala na vědomí zprovoznění plemenné knihy lipického 

koně online . 

Členská základna odsouhlasila finanční hospodaření svazu za rok 2020. 

Členská základna odsouhlasila zrušení členských poplatků pro rok 2021. 

Členská základna vzala na vědomí úmysl předsedy vyvolat na příští Výroční 

členské schůzi nové volby do předsednictva svazu. 

 

                 

 

 

 

Zápis vypracoval: Jaroslav Pavel 


