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Zápis z jednání Výkonného výboru MK 

 

27. 3. 2019 v Praze 

 

 
Přítomní členové VV MK: Milan Vyskočil, Jakub Sivák, Jiří Richter, Lucie Pichlerová, Martin Wirth 
S hlasem poradním:  Nikolas Petrov, František Szilvási 
Hosté: Dominik Schejbal, Štěpán Košan, Tomáš Lejsek, Miroslav Fiala, Jan Smítka 
 
Přílohy: č. 1 - prezenční listina VV MK 

 
 Návrh programu: 

 
1. Přijetí nových členů 
2. Regionální rozvoj 
3. GDPR 
4. Zahraniční aktivity 
5. Akce MK 
6. Různé  

 
 

 
Usnesení: VV MK souhlasí s přítomností hostů. 
Hlasování: 5/0/0 přijato 
 
Usnesení: Ověřovatelem zápisu byl schválen Jiří Richter a Nikolas Petrov. Zapisovatelem byl 
schválen Jan Smítka. 
Hlasování: 5/0/0 přijato 
 
Usnesení: VV MK souhlasí s programem. 
Hlasování: 5/0/0 přijato 
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1. Přijetí nových členů 
Vyskočil informoval o přihláškách ze Šumperka a to Tomáš Chrastina, Victoria Škovránková, Marek Fajtl a 
Martin Zapletal. 

Usnesení: Nově přihlášení členové byli přijati.  
Hlasování: 5/0/0 přijato 
 
Petrov informoval o dvou přihláškách, ale budou projednány po sněmu RK MK Praha. 
Richter informoval o pravděpodobných dvou přestupech do RK MK Praha z RK MK Chomutov 

2.  Regionální rozvoj 
Vyskočil informoval o fúzi RK MK Brno a RK MK Hodonín. Předseda RK MK Hodonín nekomunikuje, Vyskočil 
a Richter je v kontaktu s předsedou RK MK Brno. Vyskočil naznačil, že by oba předsedové měli prezentovat 
svou vizi na VV MK. 
Sivák: Měla by se ukončit licence RK MK Hodonín a přestup členů do RK MK Brno. Nebo odebrat.  
Vyskočil: Příště na VV MK bychom měli mít projednání licence RK MK Břeclav. 
Proběhly dva sněmy. 
Richter informoval o sněmu RK MK Chomutov ze dne 16. 3. 2019. Schválilo se téměř stejné vedení, výměna 
spočívá akorát v tom, že Marcel Kalčev nahradil Milana Šteffka. 
Petrov informoval o neusnášeníschopném sněmu RK MK Praha ze dne 11. 3. 2019, další sněm bude 1. 4. 
2019 po uzavřených přihláškách. 

 

3.  GDPR 
Sivák: Všechny dokumenty jsou vypracované, jak jsme se dohodli – dokumenty přijmeme a budeme volit 
opatrnější přístup, neshodli jsme se, jakým způsobem to budeme prezentovat předsedům RK MK a postup. 
Prošvihli jsme vybírání členských příspěvků, nicméně je potřeba sehnat od lidí další podpis. Každý předseda 
klubu osloví své členy emailovou cestou, člen pošle souhlas s tím, že bere na vědomí, to by se pak mělo 
archivovat, pak je otázka, kdo za to celé bude zodpovědný. Měli bychom se dohodnout na přístupu, jestli 
bude opatrnější či nikoliv. Nemělo by to lidem znepříjemnit život, nemělo by to podcenit. Musíme to 
odprezentovat RK, měli bychom poslat instrukci. Budou dokumenty v listinné podobě, otázka, jestli v RK MK 
Olomouc nebo u předsedy MK. Nemyslím si, aby to bylo u některých lidí doma.  
Petrov: VP6 se asi neschválila. Rád bych, kdyby prošla bezpečnější varianta. Neměly by se schovávat 
dokumenty doma, nedá se pronajmout místo někde? 
Szilvási: Není možné udělat elektronickou variantu? 
Sivák: VP6 byla schválena podle návrhu Matěje Trávníčka, VP schvaluje Malá rada a VV. 
Szilvási: Mohli bychom udělat přihláškou jako formulář, inspirovat se od ODSky v rámci přihlašování na 
akce. 
Pichlerová: Je to velmi nepraktické s podpisy, jsme ve 21. století. 
Sivák: Pak ale znamená, že každý člen by měl mít elektronický podpis. Já bych papírové přihlášky 
nezatracoval, měli bychom vyřešit místo. S VP6 se předpokládalo, že budou šanony na hlavní kanceláři. Po 
odejití člena se musí staré přihlášky skartovat. 
Schejbal: Na republikové radě by se měli informovat předsedové RK. 
Vyskočil: Jsme ve 21. století, mělo by se elektronizovat. Mladí Lidovci přijímají přes Messenger. 
Sivák: Mohlo by se to dělat přes email, celé to naprogramovat. Přihláška formou excelovské tabulky.  
Petrov: Souhlasím se Szilvásim, mělo by se to přesunout na stránky, já nerad schraňuji osobní údaje. 
Řekněme si, co uděláme v rámci týdnů a čím budeme informovat RR. 
Pichlerová: Mělo by se to řešit postupně. Tím, že jsme si dali databáze na gmail, dá se tam dát text se 
souhlasem osobních údajů. Google formuláře se dají připnout. 
Vyskočil úkoluje tajemnici, aby se do Google formulářů začlenil souhlas s použitím osobních údajů. 
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Následně se strhla diskuze o schválení VP6. Ten schválen nakonec nebyl, jelikož hlasování nebylo rozesláno. 
To může být vyhlášeno v následujících dnech. Sivák pak zauvažoval o možnosti předělání dokumentu. 
Vyskočil řekl, že do pátku může vyvstat hlasování MR a VV o VP6. 
Richter navrhl přesunutí na další VV, aby si všichni mohli ujasnit, co vlastně chtějí a o čem hlasují. 
Sivák: Měly bychom se informovat o možnostech do dalšího VV v rámci elektronizace i přihlášek.  

 
 

4. Zahraniční aktivity 
 Petrov:  
1) PROBĚHLÉ AKCE 
23.-24. 2. 2019 
Council Meeting EYC, Varšava, Polsko 
- Jakub Sivák (RK MK Praha), Jan Smítka (RK MK Chomutov) 
 
15.-17. 3. 2019 
Michal Szpadrowski v Praze 
- Nikolas Petrov (RK MK Praha), Jakub Sivák (RK MK Praha) 
- domluva o spolupráci do budoucna: konference v Polsku a ČR, návštěva MK a mladých PiS v Londýně 
- setkání s Janem Zahradilem 
- pozvánka byla sdílena se členy ZK MK 
 
2) NADCHÁZEJÍCÍ AKCE 
10.-13./15. 4. 2019 
IYDU Freedom Forum, Rabat & Marrákeš, Maroko 
- Lucie Pichlerová (RK MK Střední Čechy), Matěj Hrabálek (RK MK Brno), Jiří Richter (RK MK Chomutov), 
Matouš Brabenec  (RK MK Chomutov) 
- uzavřená deadline 
 
4.-7. 4. 2019 
EDS Study Mission, Kypr 
- Michal Sněhota, (RK MK Ostrava) 
- projevil zájem Filip Krejčí, ale nemůže pro školu 
- uzavřená deadline 
 
2.-7./8. 6, 2019 
EDS Study Mission, Guyaquil/Quito, Ekvádor 
- projevil zájem Martin Jakubčík (RK MK Brno) 
- deadline 1. 4. 2019 
 
21.-23. 6. 2019 
EYC Summer Camp, Thessaloniki, Řecko 
- Jakub Sivák  (RK MK Praha), Nikolas Petrov (RK MK Praha), Lucie Pichlerová (RK MK Střední Čechy), Matěj 
Hrabálek (RK MK Brno), Milan Vyskočil (RK MK Plzeň) 
- možná Jan Hroudný (RK MK Brno) 
- termín znám již od 23. února 
 
září  
EYC Freedom Summit  
- Israel? (pokud odmítne, ČR?) 
 
10. 11.? 
EYC Congress  
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- Nizozemsko? Belgie? Itálie? 
 
Sivák: Poláci se snaží šetřit peníze na recesi, mají neziskovku, z které by mohla být financovaná akce. 
S Michalem by mohla být financována akce na téma obrana. EYC Summer Camp 21.6 – 23.6. kousek od 
Soluně, all-inclussive hotel. Je to stejné jako loni a všem se to moc líbilo. Akce se sama na sebe vydělá. 
Sponzory můžeme šetřit na Freedom Summit. Přihlásili se: Petrov, Sivák, Hrabálek, Smítka, Vyskočil. Zájem 
projevili i Jan Hroudný a Matěj Trávníček. Pokud chcete jet, dejte vědět mě, řeší se přídavné ubytování. 
Zářijová akce, termín není určený, věřím, že pojede silná výprava z MK. Kongres EYC, projevila o něj zájem 
nová strana, mohla by být v Amsterdamu. Oni by celou akci zaplatili. Jsou čerstvě v ACRE. Je v mnohém 
nejlepší počkat na evropské volby. Velké neznámé jsou Poláci, kteří očekávají velký výsledek a Britové, kde 
hraje roli termín brexitu. 
Petrov: Já jsem s EYC Campu nešťastný. Oni tam posílají kolem 10 lidí. Nám přišel mail 18., deadline 23. Já 
jsem si musel vyslechnout, že jsem nechal vypsat výběrko na člověka na krátkou dobu a my tu máme 
klíčovou akci, jsou to úžasné příležitosti, necháváme tam pět lidí. Mně nevadí mechanismus, chtěl bych, 
abychom na výběrová řízení nechávali více než tři dny.  
Sivák: Nizozemci nemají 10 míst, nemají ani jedno. Museli jsme změnit mechanismus, potřebovali jsme 
rychle zaplatit zálohu formou členského příspěvku převodem na účet. Reagoval jsem emailem na účast na 
akci. Mě v tom předchozím výběrku vadila doba vypracování formalit. Místo mají všichni, kteří se přihlásili 
v termínu, možná vezmeme i další. Polsko to dělá stylem, že zašle 1000 EUR, tím zabookuje 10 lidí, takový 
luxus my nemáme. Věřím, že pojede každý, kdo projeví zájem.  
Schejbal: O tom předchozím výběrku se vědělo, ale vypsalo se na poslední chvíli. 

5. Akce MK 
Pichlerová: Bavili jsme se o tom, jestli RK MK Brno dělá dobře akci s MOD. My chceme spolupracovat 
s MODem, nechci být osočována, je spolupráce s MOD v pořádku?  Lidi z MOD se chtějí připojit k MK. 
Vyskočil: To, že na akci RK MK Brno vystupuje Šilhanová místo kandidáta MK Tomáše Lázny je špatně.  
Richter: V Brně nevěděli, že tam máme od sebe Láznu. 
Pichlerová: Myslím, že hlavně jsme měli být informovaní o tom, že Lázna je na kandidátce. Možná bychom 
to měli schválit. 
Vyskočil: Zahradil mi poslal výpis několik jmen (Trávníček, Lázna, Šutka) a pak na vyhlášení kandidátky jsem 
viděl Tomáše Láznu. Pojďme se domluvit, jak se postavíme k tomu, aby příště nedocházelo k tomu, že nic 
nevíme. 
Pichlerová: Vyčítat Brnu bychom to rozhodně neměli, nemohli to vědět. 
Petrov: V Praze je MOD silný a má kontakty na ODS a my se s MOD kamarádit musíme. My v Praze nemáme 
jinou možnost. 
Richter: MOD navázal dobré vztahy, nicméně budou našim diktovat, co mají dělat. Stěžovali si, že nenapsali 
jako spolupořadatele MOD, když je účastníkem Šilhanová.  
Vyskočil: MOD je ve fázi, kdy s tím složitě budeme něco dělat. Hledejme nějaký model, ve kterém budeme 
společně fungovat a ODS bude přistupovat k obou organizacím stejně a spravedlivě. 
Sivák: Přišlo mi, že Zahradil s námi moc nepočítá. Říkal, že je potřeba likovat na fb, sdílet fb. 
Petrov: Navrhuji, aby se předseda a 1. místopředseda sešli se Zahradilem a domluvili spolupráci. Oni jsou 
aktivnější v kampaních. My v Praze tu máme nejhorší konkurenci. 
Richter: Oni se na tom podílejí pořád stejní lidi, ale jezdí po republice. 
(Odešla Lucie Pichlerová, nicméně je přítomna na telefonu). 
Schejbal: Já se pravidelně s Trylčovou a ona říká: sdílejte, likujte a zvete mě na akce. MOD může pomoci 
v Praze, Brně ale ne jinde. 
Košan: Trend je, že si najímají profesionální agentury. HK se snaží trochu vytlačit práci MOD, otázka je, co je 
výhodnější, ale pro nás určitě ne. 
Vyskočil: Řadu členů MOD začíná štvát, že ODS je zneužívá v kampaních a možná nám závidí nám, že si 
můžeme dělat, co chceme a jsme nezávislý. Máme vlastní finance, můžeme vystupovat na středních školách 
a podobně. 
Petrov: Já myslím, že z MODu můžeme získat nové členy, myslím, že oni se rozsypou, musíme je přesvědčit 
a být lepší. Výhody spojený s ODSkou jsou velký, někdy nás můžou šoupnout na kandidáty. 
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Vyskočil: Ano, spolupráce ano, ale nesmí vylučovat Klause, Richtery, Zedníky a tak dále… Máme regionální 
kluby, fungujeme. Máme problém v tom, že když mladí vstoupí do ODSky, tak jsou od prvního krůčku 
směřovány do MODu. Toto je pro nás reálný dlouhodobý problém. 
Szilvási: Po sněmu v Chomutově jsme si řekli, že budeme politicky neutrální, a kdybychom byli 
celorepublikově neutrální, mohli bychom pak členy čerpat z různých kohoutků. 
Richter: Mohli bychom uvažovat o zrušení usnesení, že nebudeme pořádat akce s nikým jiným než s ODS, 
abychom nebyli tak závislí, protože výsledek pak není dobrý. 
Sivák: Bohužel, my jsme čekali tolikrát, neměli bychom hledat jiného přirozeného partnera, neměli bychom 
být přimknutí k ODSce, ale o tom by měla rozhodnout ideová konference. 

 
Výběrové řízení Letní kemp 2019 

Pravděpodobně termín 4. - 7. července 2019. Do výběrového řízení se přihlásil pouze jediný uchazeč, a sice 
RK MK Plzeň ve spolupráci s RK MK Klatovy. 
Bod byl přesunut na příště. 

 
6. Různé 
Richter slíbil rozeslání návrhu VP8. Richter přečetl návrh, více v mailu. 
Brno a Hradec Králové požádali o financování akcí MK. Žádost o hlasování per rollam. 
Trojlístky odesílat na adresy:  

1. Zborovská 542/42, Smíchov, 150 00 Praha 

2. 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc 

+ tato informace by měla jít co nejdříve předsedům RK MK 
Vyskočil oznámil předžalobní výzvu ČEZu.  
Ostatní body budou projednány příště.  

 
 
Zapsal v Praze  Jan Smítka    
Ověřil v Praze       
 


