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Zápis z jednání Výkonného výboru MK 

 

17. října 2018, v Praze 

 

 
Přítomní členové VV MK: Milan Vyskočil, Lucie Pichlerová, Antonín Šimek, Josef Kaštil, Martin 
Černý, Pavel Šutka, Kristián Grézl, David Vančík, Martin Wirth 
S hlasem poradním: Matěj Trávníček 
Hosté: Lukáš Vítek, Nikolas Petrov, František Szilvasi, Vít Voseček 
 
Přílohy:  č. 1 - prezenční listina VV MK 
  č. 2 – Zápis z jednání VRK MK Plzeň 
  č. 3 – Výzva HSS pro rok 2019 
 
 Návrh programu: 

 
1. Přijetí nových členů 
2. Regionální rozvoj 
3. Zahraniční aktivity 
4. Akce  
5. Právní normy MK - GDPR 
6. Financování MK 
7. Různé  

 
 

Usnesení: VV MK souhlasí s programem. 
Hlasování: 7/0/0 PŘIJATO 
 
Usnesení: VV MK souhlasí s přítomností hostů. 
Hlasování: 7/0/0 PŘIJATO 
 
Usnesení: VV MK bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu dnešního jednání byl určen Nikolas 
Petrov a volí ověřovatelem Josefa Kaštila. 
Hlasování: 7/0/0 PŘIJATO 
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1. Přijetí nových členů 
 
RK MK Plzeň: Štěpán Košan, Daniel Volf, Vojtěch Císař 
RK MK Brno: Marian Wažik, Matěj Hrabálek 
 

Usnesení: Nově přihlášení členové byli přijati.  
Hlasování: 7/0/0 PŘIJATO 
 

2.  Regionální rozvoj 
 
RK MK Praha 
 
Milan Vyskočil informoval VV o proběhlém sněmu RK MK Praha, kde bylo zvoleno nové vedení: 
Pavěl Šutka (předseda), Petr Scholz (1. místopředseda), Nikolas Petrov (místopředseda), Martin 
Matějka (místopředseda). Novému vedení RK MK Praha poblahopřál a sdělil, že se těší na 
spolupráci. 
 
RK MK Plzeň 
 
Milan Vyskočil svolal na 30. 11. 2018 sněm RK MK Plzeň a všechny přítomné členy VV MK na něj 
pozval. Dále popsal, že mu Dominikem Mališem byla předložena žádost o svolání předčasného 
sněmu v Plzni, která ovšem obsahovala zfalšované podpisy minimálně 15 osob – Dominik Mališ, 
dosavadní 1. místopředseda RK MK Plzeň ještě přitom na posledním jednání VRK MK Plzeň tvrdil, že 
sběr podpisů probíhal osobně. Dále pokračoval, že se touto kauzou intenzivně zabývá a bude 
požadovat vyvození odpovědnosti. Zmínil také fakt, že někteří členové, kteří údajně připojili svůj 
podpis pod žádost, dlouhodobě nežijí v ČR a nemohli tak poskytnout svůj podpis (celý zápis z RK MK 
Plzeň viz příloha tohoto e-mailu). 
 
Lucie Pichlerová se dotázala, jak se bude problematika falšování podpisů řešit. Milan Vyskočil 
oznámil, že v blízké době budou pravděpodobně podána trestní oznámení na Dominika Mališe 
některými osobami, jejichž podpisy byly zfalšovány. 
Milan Vyskočil vznesl dotaz, zdali by se záležitostí měl zabývat KRK, nebo SMRK. 
Matěj Trávníček oznámil, že jako předseda republikové rady vyzve Dominika Mališe k rezignaci na 
svou funkci v Malé radě. Pakliže výzvu Dominik Mališe nepřijme, Matěj Trávníček zahájí kroky, 
které povedou k jeho odvolání u funkce místopředsedy Malé rady. Milan Vyskočil dále přislíbil, že 
zápis z VRK MK Plzeň poskytne VV MK. 
 
18:54: Přišel David Vančík, Kristián Grézl a Lukáš Vítek. 
Martin Černý navrhl, aby VV MK přijalo usnesení týkající se této kauzy a sněmu RK MK Plzeň. 
 
Usnesení: VV MK vyzývá Dominika Mališe, člena RK MK Plzeň, k ukončení svého členství v MK, a to 
na základě důvodného podezření z falšování podpisů na listině požadující svolání sněmu RK MK 
Plzeň. 
Hlasování: 7/0/2 PŘIJATO 
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3.  Zahraniční aktivity 
 
Milan Vyskočil informoval VV MK o nominaci Davida Černohorského na akci v Bruselu, která byla schválena 
v souladu s VP č. 7. 
  
Nikolas Petrov, zahraniční tajemník MK, představil svou vizi fungování zahraničních aktivit MK. Nikolas by 
rád učinil zahraniční aktivitu MK transparentní. Chtěl by proto, aby informace o zahraničních aktivitách MK 
byly viditelnější na webu MK.  
Očekávané události:  

 8.- 11. 11. 2018- IYDU- Helsinku, Finsko- Council Meeting 

 26.- 28. 11. 2018- EU Commission- Brusel, Belgie- EU Trade Policy- zástupce MK- David Černohorský 

 14.- 16. 12. 2018- EYC- Plzeň- kongres 
 
Nikolas dále potvrdil, že je jisté, že MK budou pořádat prosincový kongres EYC. Tento se uskuteční v Plzni.  
Nikolas dále upřesnil, že zpřístupní pro VV MK dokumenty pro zahraniční aktivity MK.  
Pro přípravu kongresu navrhuje společně s Jakubem Sivákem ustavit pracovní skupinu ve složení (pleno 
titulo): Petrov, Sivák, Matějka, Pichlerová a Trávníček.  
Nikolas dále informoval o aktuálním stavu příprav kongresu EYC v Plzni. Tyto podrobnosti zašle členům VV 
MK. S Jakubem Sivákem zároveň navrhují a zvažují, aby se EYC přetvořila v právnickou osobu se sídlem 
v Praze.  
Nikolas zároveň pracuje na definici pracovní náplně zahraničního tajemníka.  
 
Usnesení: VV MK ustavuje pro organizaci a politické vyjednávání o kongresu EYC vyjednávací tým ve složení: 
Martin Matějka, Nikolas Petrov, Lucie Pichlerová, Jakub Sivák a Matěj Trávníček. A ukládá mu vyjednat co 
možná nejsilnější zastoupení MK v orgánech EYC.  
 
Hlasování: 9/0/0 PŘIJATO 
 
Usnesení: VV MK ustavuje delegaci na Council Meeting IYDU v Helsinkách ve složení Lucie Pichlerová a 
Matěj Trávníček. 
 
Hlasování: 9/0/0 PŘIJATO 
 
Nikolas Petrov informoval o pořádání oslav 25 let EYC v Londýně na konci listopadu. Zúčastní se jej Lucie 
Pichlerová a Matěj Trávníček. 
 

 

4.  Akce MK 
 
Milan Vyskočil informoval VV MK o obdržení projektové výzvy HSS pro rok 2019. Ocenil práci Františka 
Szilvásiho na nadačních projektech MK. Milan Vyskočil předal VVMK  k nahlédnutí obsah výzvy (viz příloha 
tohoto e-mailu). Vyzval členy VV, aby se zamysleli nad akcemi, které chtějí pořádat, a informovali Františka 
Szilvásiho. 
 
František Szilvási informoval VV MK o založení nové domény projekty@konzervativci.cz, ze které budou 
odesílány informace o navrhovaných projektech. Příjemci e-mailů budou především předsedové jednotlivých 
RK MK. Zdůraznil důležitost komunikace s paní Losmanovou, která HSS v ČR zastupuje, neboť dobré vztahy 
budou dobrou cestou ke stabilní spolupráci. Upozornil VV na to, že je dobré podávat žádost na spíše více 
akcí s vidinou toho, že zhruba polovina bývá ze strany HSS zamítnuta. V současnosti dokončuje podrobnosti 
systému komunikace s paní Losmanovou k všeobecné spokojenosti. Především se jedná o kosmetické úpravy 
dokumentů. 

mailto:projekty@konzervativci.cz
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Milan Vyskočil informoval VV o tom, že zhruba v polovině ledna 2019 budou známy podmínky spolupráce 
s HSS. 
 
100 založení Československa 
Milan Vyskočil oznámil, že 26. 10. od 10:00 proběhne v Pelléově vile ve spolupráci s HSS a Janem Zahradilem 
oslavy výročí 100 let založení Československa.  
Lukáš Vítek se dotázal na kapacitu akce. Milan Vyskočil odpověděl, že kapacita je 100 lidí.  
 
Zimní univerzita MK na Olomoucku 
Josef Kaštil oznámil, že společně s Davidem Vančíkem pracují na co možná nejpřínosnější univerzitě. ZU 
proběhne ve dnech 15. 11.-18. 11. Ve čtvrtek proběhne veřejná diskuse na Univerzitě Palackého na téma EU 
– positiva a negativa. Jako hosté budou osloveni Petr Fiala, Jan Zahradil, Martin Baxa, Martin Červíček, 
Jaroslav Kubera, Jiří Kozák, Petr Sokol, Martin Černý, Matěj Trávníček, Balcárek, potom někteří partneři 
z Polska. Mezi další aktivity bude patřit prohlídka Olomouce, sociální program nebo položení věnce na 
počest 17. 11. Čtvrtek bude mít charakter spíše diskusní, v pátek proběhne intenzivnější program. 
 
Milan Vyskočil vyjádřil přání na Matěje Trávníčka, aby proběhla republiková rada MK.  
Matěj Trávníček jeho slova potvrdil a dodal, že kromě listopadového setkání republikové rady se tradičně 
setkává i na vánočním večírku. Vzhledem ke kongresu EYC však navrhuje, aby se republiková uspořádala 
spíše na novoročním večírku během ledna. 
 
Milan Vyskočil dodal, že je nutné dokončit přípravy ZU vzhledem k blížícímu se termínu. Vzhledem 
k přebytku 3500 € z letního kempu žádá VV o přesunutí části částky na ZU. Dále vzhledem k prostředkům 
navrhuje uspořádání vánočního večírku. Podrobnosti se dozví koncem týdne. 
 
Matěj Trávníček navrhl, aby se v případě konání vánočního večírku přesunula republiková rada na prosinec. 
Lukáš Vítek oponoval, že by pak byla RR příliš blízko listopadovému termínu. Matěj Trávníček přitakal. 
 
Další 
Milan Vyskočil navrhl pořádání společenské akce na Moravě spojené s vínem – jaro příštího roku (Festival Ze 
sklepa do sklepa).Miroslav Fiala navrhuje neformální akci výlet na Trutnovsko.  

 
 
 

5.  Právní normy 
 
Matěj Trávníček připomenul, že byl Jakub Sivák požádán o upřesnění formuláře pro naplnění obsahu 
směrnice GDPR; nicméně konstatoval, že se tomu tak nestalo v plném rozsahu. Dané dokumenty byly 
představeny VV.  
 
Matěj Trávníček oznámil, že převzal dokumenty vytvořené pracovní skupinou MK a přidal je do oficiálního 
dokumentu GDPR jako odstavec č. 5. Konstatoval, že nevidí žádný rozpor v oficiálních a vlastních 
dokumentech a vyzval přítomné právníky, aby se k dokumentu vyjádřili. 
 
Matěj Trávníček navrhl, aby VV přijalo usnesení o přijetí dokumentů k naplnění GDPR. Jedná se o aktualizaci 
Vnitřního předpisu MK č. 6, Prezenční listinu a Souhlas se zpracováním osobních údajů. 
 
Pavel Šutka se vyjádřil, že SZOÚ by měli podepsat všichni členové, jak noví, tak stávající, dále řekl, že VP č. 6 
by neměl být doplněn výše zmíněným odstavcem č. 5. Navrhl, aby ti, kteří dokument připravili, se vyjádřili 
k nahrazení současného VP č. 6. Navrhl odložení hlasování o přijetí dokumentů do doby, kdy budou členové 
VV seznámeni s obsahem dokumentů. 
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6. Financování MK   

 
Milan Vyskočil připomenul schválení poskytnutí půjčky ve výši 250.000 Kč jeho osobou MK, který převedl na 
účet MK ještě tentýž týden. 
 
 Oznámil, že se všemi zúčastněnými komunikuje. Promluvil o zveřejnění 2 výzev. Jejich obsah dal VV 
k nahlédnutí. Jejich obsah se zabýval požadavkem na Romana Štěpánka, aby sdílel s VV MK některé 
dokumenty, týkající se pronajímané nemovitosti, a aby uhradil své závazky vůči MK. Roman Štěpánek však 
odmítl předat některé dokumenty z důvodu obchodního tajemství a jiné slíbil předat k fyzickému nahlédnutí 
VV MK. Milan Vyskočil vyzval VV k diskusi. 
 
Slova se ujal Pavel Šutka. Konstatoval, že vzhledem k předchozímu stavu nedošlo k významnému posunu 
v záležitosti uniklého zisku. Zdůraznil, že VV MK není znám stav splátek a připomenul hrozící nebezpečí 
ztráty nemovitosti z důvodu soudní exekuce nebo ukončení existence RPSC, s.r.o. 
Kristián Grézl oznámil, že Roman Štěpánek je dlouhodobým nájemcem a že snad nehrozí nebezpečí ukončení 
existence s.r.o. 
 
Vít Voseček se dotázal Pavla Šutky, zda jsou splněny podmínky výpovědi. Pavel Šutka mu odvětil, že ano, 
neboť nedošlo k náležitému vyplácení nájmu ze strany Romana Štěpánka. 
Lukáš Vítek upozornil, že Roman Štěpánek pronajímá prostory dalším nájemcům. Pavel Šutka konstatoval, 
že to není polehčující okolnost. Milan Vyskočil řekl, že by bylo dobré pozvat Romana Štěpánka na některé 
z příštích jednání VV MK. 
 
Martin Černý připomenul usnesení z výboru z 12. 9. 2018, které ukládá Milanovi Vyskočilovi povinnost získat 
posudek. Ten konstatoval, že dané kroky již podnikl, ale výsledky budou známy v řádu měsíců. 
Matěj Trávníček navrhl vyzvat Romana Štěpánka k dodání dokumentů v přehledném seznamu. Pakliže by 
některé nedodal nebo pokračoval v neplacení nájmu, vznesl dotaz, zda by bylo možné přihlédnout k dobré 
vůli ze strany RPSC, s.r.o. 
 
Lucie Pichlerová přečetla pasáž z odpovědi Romana Štěpánka, ze které bylo patrné, že považuje všechny své 
povinnosti za splněné. Podle něj nemá žádnou povinnost hradit nájem za letní měsíce podle údajné ústní 
dohody. Naopak pohledává investice ze strany RPSC v celkové hodnotě 44.374 Kč. Zároveň připomněl, že VV 
MK by měly být všechny dohody mezi p. Skřivánkem a RPSC, podle které není nutné nájem za letní měsíce 
platit. 
 
Milan Vyskočil zkonstatoval, že Roman Štěpánek odmítl poskytnout požadované informace VV MK. 
Zdůraznil, že v uzavřené smlouvě se zavazuje RPSC splácet nájem každý měsíc a žádné výjimky v ní nejsou 
uvedeny. 
 
Vít Voseček navrhl výpověď nájemní smlouvy z důvodu nízkého nájmu či nevýhodné pozice ručení vlastním 
majetkem za investice jiné osoby. Zmínil úvěr přibližně 10,5 milionu, který by měli MK spravovat sami stejně 
jako být příjemce nájmu přímo od jednotlivých nájemců.  
 
Lucie Pichlerová připomněla, že již na setkání VV 12. 9. 2018 byla dána Milanovi Vyskočilovi důvěra v řešení 
záležitosti. Navrhla předat celou záležitost právníkovi a současně přikročit k myšlence výpovědi smlouvy. 
Milan Vyskočil informoval VV o tom, že již vybírá advokátní kancelář, v současnosti zvažuje 3. 
 
Lukáš Vítek oznámil, že původní spolupráce s RPSC byla zdůvodněna údajnou nezkušeností MK 
s pronajímáním prostor. Vyjádřil pochybnosti o upřímnosti takového zdůvodnění. 
Na dotaz Kristána Grézla, zda zvyk neplacení za nájem v letních měsících byl aktuální i v minulých letech, 
Milan Vyskočil tuto praxi potvrdil.  
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František Szilvási se zeptal, zda ústní dohoda může změnit psanou dohodu a tak dát Romanovi Štěpánkovi 
možnost neplatit letní nájmy.  
 
Kristián Grézl zdůraznil, že i smlouva, která byla uzavřena v rozporu s VP č. 2, je přesto platná, neboť Jiří 
Fremr byl jednatelem MK. Pavel Šutka oznámil, že smlouva je přesto v rozporu s dobrým mravem. 
Lucie Pichlerová upozornila VV na to, že není nutné se bavit o tom, jestli je smlouva platná či ne. V žádném 
případě však nelze zpochybnit fakt, že došlo k porušení smlouvy ze strany Romana Štěpánka vzhledem 
k nezaplaceným nájmům. 
 
Lukáš Vítek informoval VV o tom, že současné stanovisko KRK se bude nejspíše měnit a že v současnosti není 
její stanovisko platné. Matěj Trávníček připomněl fakt, že někteří členové KRK zpochybňují autenticitu 
zápisů, neboť tvrdí, že i přesto, že daná záležitost není dohledatelná v zápisech, je možné, že se stala. Tato 
skutečnost je však podle Matěje Trávníčka v rozporu s jednacím řádem, neboť každý zápis je ověřován, a 
vyjádří-li kdokoliv pochyby o úplnosti zápisu, předseda musí dát záležitost hlasovat členům. 
 
Martin Černý upozornil členy na nedostatek vývoje diskutované problematiky. Vyjádřil obavy, že by se VV 
MK mohl na svém příštím setkání dostat do té samé situace, aniž by došlo ke změně v celé problematice. 
Upozornil, že celá záležitost spěje k vypovězení smlouvy, a požádal o dlouhodobý plán. 
Kristián Grézl navrhl prokázat, že Roman Štěpánek nezaplatil nájmy za letní měsíce. Vznesl dotaz, co celé 
záležitosti říká Jiří Fremr. Milan Vyskočil odpověděl, že Jiří Fremr souhlasí s tím, že smlouva je 
nejednoznačná. Kristián Grézl pokračoval s vyzváním, aby si přítomní představili situaci, že Roman Štěpánek 
jedná oprávněně, když neplatí nájem za letní měsíce. Lucie Pichlerová upozornila, že takovou situaci si nelze 
představit, neboť se nelze zbavit porušení smlouvy. Lukáš Vítek upozornil, že není vyloučena možnost uzavřít 
výhodnější smlouvy. Milan Vyskočil konstatoval, že ze své pozice chce pouze zkontrolovat danou situaci, 
nikoliv hledat viníky dané situace. Nicméně, reakce na výzvy a historie nesrovnalostí ve vztahu MK a RPSC se 
situace vyvíjí současným směrem. 
 
20:32 František Szilvási odchází. 
 
Pavel Šutka doporučil předání celé záležitosti právní kanceláři, neboť nelze podniknout konkrétní kroky bez 
odborného názoru. Zdůraznil, že nechce být tím, na čí podnět dojde k nezvratitelnému vývoji. Upozornil 
přítomné, že pakliže nedojde ke změně smluvního vztahu, bude pokračovat dotování soukromé firmy 
z prostředků MK. Navrhl, aby se smlouvou zabývala advokátní kancelář, v níž pracuje, neboť vyjádřila zájem 
případ převzít. Pavel Šutka nebude z dané problematiky nijak těžit. Vyjádřil také myšlenku, že jemu 
samotnému nezáleží, která kancelář případ převezme, nicméně se tak musí stát urychleně. 
Milan Vyskočil pokračoval oznámením, že Roman Štěpánek nezaplatil za nájem za září. Vymezil se oproti 
názoru, že nedošlo k vývoji situace, neboť nyní má MK důvod k výpovědi: nedodání dlužných nájmu do tří 
dnů, jak bylo uvedeno ve výzvě. 
 
Milan Vyskočil se zavázal vybrat advokátní kancelář, která případ převezme, za druhé, začne jednat 
s bankou spolu s Vítem Vosečkem o převzetí úvěru. Co se týče rozhodnutí o uzavření smlouvy, u níž panuje 
pochybnost o jejím souladu s VP, to není aktuální téma. 
Lucie Pichlerová učinila závěr, že lze vypovědět nájemní smlouvu s ohledem na neplnění závazků ze strany 
Romana Štěpánka. Milan Vyskočil její slova potvrdil. 
 
Matěj Trávníček připomenul, že mandát Milana Vyskočila k vypovězení smlouvy již existuje; za druhé, že ve 
VV je několik členů, kteří se záležitostí dlouhodobě zabývají; za třetí, že VV by se měl zabývat již 
předpřipravenými podklady a odsouhlasit je nebo zamítnout, nikoliv je vymýšlet na místě. Svůj příspěvek 
uzavřel tím, že v ideálním případě nelze očekávat, že se na setkání VV vymyslí řešení. Vyjádřil přání, aby do 
budoucna byly kroky již připraveny a VV je buď přijal, nebo nepřijal. 
Milan Vyskočil reagoval tím, že má zájem konzultovat kroky s VV. Uzavřel debatu tím, že bude následovat 
výše zmíněný plán. 
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7.  Různé 
 
E-maily 
Milan Vyskočil informoval přítomné o možnosti si aktivovat některé produkty Microsoft Office, který byl MK 
předán k užívání všem členům spolu s obnovením e-mailů G-suite. Milan Vyskočil vyzval Martina Černého, 
aby promluvil o možnosti aktualizace webu. Martin Černý se dotázal, jestli tajemnice dostává za svoji práci 
finanční odměnu, což mu Milan Vyskočil potvrdil. Martin Černý se zavázal k zaškolení tajemnice ohledně 
aktualizace webu. 
 
Ochranná známka MK 
Milan Vyskočil se zavázal zajistit získání ochranné známky v souladu se stanovami MK. 
 
HK MK 
Martin Černý oznámil, že HK MK je ve špatném technickém stavu a nájem měsíčně vychází na cca 15000 -
20000 Kč měsíčně. Vyjádřil pochybnosti, zda je výhodné takové velké prostory vydržovat i do budoucna a 
zda by nebylo vhodné nájemní smlouvu vypovědět a přesunout se do jiných prostor. 
Lucie Pichlerová oznámila, že existuje možnost zvážit HK MK na HK ODS. Lukáš Vítek navrhl, aby se diskuse o 
tomto bodu přesunula na jiný termín. 
 

 
 
 

Další jednání VV MK se uskuteční ve středu 31. října 2018 od 18.30 hod. 
 
 

 
Zapsal v Praze 17.10.2018    Nikolas Petrov  
 
 
Ověřil v Olomouci 26.10.2018    Josef Kaštil  
 


