
 
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY 
 
Liberální institut, z.s., IČO: 148 92 171, se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
zapsaný v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 1073 (dále jen 
„Spolek“) konané dne 13. března 2020 od 19:30 do 20:30 za vzdálené účasti všech členů správní rady.  
 
Program zasedání: 
 
1. Zahájení 
2. Rozhodnutí ohledně vyloučení pana Holmana ze Spolku 
3. Potvrzení rozhodnutí ohledně vyloučení pana Ševčíka, st. ze Spolku 
4. Potvrzení rozhodnutí vyloučení pana Pavlíka ze Spolku 
5. Závěr 
 
Zasedání správní rady zahájil její předseda Petr Koblovský konstatováním, že přes vzdálený přístup 
jsou přítomni všichni členové správní rady bez jakékoliv pochybnosti o jejich identitě. Konstatoval 
tedy, že správní rada je tedy usnášeníschopná. 
 
1. Zahájení 
 
Předseda správní rady zahájil zasedání, přičemž konstatoval, že správní rada obdržela návrh ředitele 
Spolku na vyloučení pana Holmana ze Spolku, a znovuvyloučení pana Ševčíka st. a pana Pavlíka ze 
Spolku. 
 
Předseda správní rady vznesl dotaz, zdali všichni členové správní rady měli možnost se seznámit 
s argumentací uvedenou v návrhu, přičemž přítomní členové správní rady potvrdili obdržení návrhu 
ředitele Spolku ke dni jeho rozeslání emailem. 
 
Předseda správní rady zahájil diskusi ohledně důvodů uvedených v návrhu a o tom, zdali jsou 
dostatečnými pro vyloučení v návrhu zmíněných osob z řad členů Spolku. 
 
V rámci diskuse se každý z členů správní rady zapojoval a uváděl důvody a argumenty jak pro 
vyloučení, tak proti vyloučení všech a každého ze shora jmenovaných. 
 
Po diskusi trvající cca 45 minut byly veškeré podstatné argumenty svědčící jak pro návrh, tak proti 
návrhu podrobně probrány, na čemž se shodli všichni členové správní rady, a předseda správní rady 
nechal o jednotlivých návrzích hlasovat. 
 
2. Rozhodnutí ohledně vyloučení pana Holmana ze Spolku 
 
Předseda správní rady nechal hlasovat ohledně následujícího návrhu: 
 

„Pan Robert Holman se ze Spolku vylučuje.“ 
 
Bylo hlasováno s tím, že PRO hlasovali 3 členové správní rady, PROTI hlasovalo 0 členů správní 
rady, žádný z členů správní rady se hlasování nezdržel. Předseda správní rady tedy vyhlásil rozhodnutí 
správní rady, které zní: 
 
 „Pan Robert Holman se ze Spolku vylučuje.“ 
 
3. Potvrzení rozhodnutí ohledně vyloučení (znovuvyloučení) pana Ševčíka, st. ze Spolku 
 
Předseda správní rady nechal hlasovat ohledně následujícího návrhu: 
 



 
 

„V rozsahu, ve kterém není dřívější vyloučení pana Miroslava Ševčíka staršího ze Spolku 
platné či účinné, se pan Miroslav Ševčík starší ze Spolku vylučuje.“ 
 
Bylo hlasováno s tím, že PRO hlasovali 3 členové správní rady, PROTI hlasovalo 0 členů správní 
rady, žádný z členů správní rady se hlasování nezdržel. Předseda správní rady tedy vyhlásil rozhodnutí 
správní rady, které zní: 
 

„V rozsahu, ve kterém není dřívější vyloučení pana Miroslava Ševčíka staršího ze Spolku 
platné či účinné, se pan Miroslav Ševčík starší ze Spolku vylučuje.“ 
 
4. Potvrzení rozhodnutí ohledně vyloučení (znovuvyloučení) pana Pavlíka ze Spolku 
 
Předseda správní rady nechal hlasovat ohledně následujícího návrhu: 
 

„V rozsahu, ve kterém není dřívější vyloučení pana Jána Pavlíka ze Spolku platné či 
účinné, se pan Ján Pavlík ze Spolku vylučuje.“ 
 
Bylo hlasováno s tím, že PRO hlasovali 3 členové správní rady, PROTI hlasovalo 0 členů správní 
rady, žádný z členů správní rady se hlasování nezdržel. Předseda správní rady tedy vyhlásil rozhodnutí 
správní rady, které zní: 
 

„V rozsahu, ve kterém není dřívější vyloučení pana Jána Pavlíka ze Spolku platné či 
účinné, se pan Ján Pavlík ze Spolku vylučuje.“ 
 

5. Závěr 
 
Předseda správní rady sumarizoval, že ke dnešnímu dni došlo k vyloučení pana Roberta Holmana a 
v rozsahu, v jakém byli i přes své dřívější rozhodnutí o vyloučení členové, pana Miroslava Ševčíka 
staršího a pana Jána Pavlíka ze Spolku. 
 
Jelikož nebylo ničeho dalšího k probrání, předseda správní rady jednání ukončil s přáním příjemného a 
klidného večera všem přítomným. 
 
 
Zapsáno: Václav Rybáček 
Zkontrolováno/ověřeno: Josef Tětek a Petr Koblovský 
 
Na vědomí:  
ředitel Spolku 
sekretariát Spolku (pro založení do spisu) 
akademická rada Spolku 
dotčené osoby – R. Holman, M. Ševčík st., J. Pavlík 
 
 
 


