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Zápis z jednání Výkonného výboru MK 

12. 11. 2015, Praha 

Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Lukáš Vítek, Eva Heczková (online), Petr Tomášek, Milan Vyskočil, Ondřej Jerman 

 
S hlasem poradním: Jakub Mašek  

 
Omluvení členové VV MK: Roman Štěpánek, Josef Kaštil, Tamara Korešová, Jakub Čermák, Vít Voseček  
 
Hosté: Jan Novotný, Jan Tichý 

 
Počet stran: 4 

 
Počet příloh: 3 

 
Příloha č. 1 – Prezenční listina  
 
Příloha č. 2 – Dopis Dominika Dynamuse ohledně současné situace v RK MK Ostrava 
 
Příloha č. 3 – Žádost o udělení licence RK MK Moravská Ostrava 
 

Počet stran příloh: 4 

 
Příloha č. 1 – 2 
 
Příloha č. 2 – 1 
 
Příloha č. 3 – 1 
 

 
Program: 

 
1. Přijetí nových členů 
2. Regionální rozvoj 
3. Zahraniční aktivity 
4. Akce MK 
5. Různé  
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Usnesení: VV MK bere na vědomí, že zapisovatelem byl určen Jakub Mašek a ověřovatelem zápisu volí Jiřího Fremra. 

Hlasování: 8/0/0 
 
 

Usnesení: VV MK souhlasí s programem dle návrhu. 

Hlasování: 8/0/0 
 
 
Usnesení: VV MK souhlasí s přítomností hostů. 

Hlasování: 8/0/0 
 

 
1. Přijetí nových členů 

 

 

VV MK byla předložena žádost o přestup: 

 

RK MK Plzeň -> RK MK Praha – Pavlína Civínová  

 

Usnesení: VV MK bere přestup na vědomí.    

Hlasování: 6/0/0 

 

VV MK byly předloženy následující žádosti o členství: 

 

RK MK Prostějov – Tomáš Dopita, Olivec Kloc, Tomáš Lachman, Martin Vrba, Martin Duchaň, Pavel Zápeca,  

RK MK Praha – Michal Kokoř 

RK MK Hodonín – Eva Kasalová, Veronika Helisová, Pavla Martináková, Matěj Severa, Zbyněk Vávra, Petr Kopeček 

 

Usnesení: VV MK přijímá výše uvedené žadatele do řad Mladých konzervativců.  

Hlasování: 6/0/0 
  

 
2. Regionální rozvoj 

 
Milan Vyskočil předložil VV MK dopis Dominika Dynamuse s žádostí o založení separátního regionálního klubu MK 
v Ostravě. Jiří Fremr konstatoval, že VV MK by dle něj měl mít snahu kluby slučovat nikoli separovat, a to ani pod 
vlivem okolností popsaných ve zmíněném dopisu.  

 

Usnesení: VV MK odkládá hlasování o klubu Moravská Ostrava na své další jednání.   

Hlasování: 6/0/0 
 
Milan Vyskočil dále popsal situaci ohledně zakládání klubů v Klatovech a Zlíně. Oba kluby na svém založení usilovně 
pracují. Poslední podmínkou po předložení listiny je, aby kluby uspořádali svoji první akci – přednášku, diskusní 
setkání či konferenci, čímž klub oficiálně vzniká.  
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3. Zahraniční aktivity 
 

Lukáš Vítek konstatoval, že v Praze proběhne volební kongres EYC. Vzhledem k naší dosavadní pozici v organizaci 
máme nárok na pozici tajemníka či místopředsedy. Jiří Fremr uvedl, že je pro nás EYC klíčová mezinárodní organizace, 
zejména kvůli její vazbě na frakci AECR, která zajišťuje financování na některých našich akcí.  
 
Lukáš dále uvedl, že nominantem MK na funkce v rámci EYC bude Jakub Sivák, který se přítomným představil a popsal 
to, jak svoje angažmá v rámci EYC vidí.  

 

Usnesení: VV MK dává Jakubovi Sivákovi mandát kandidovat na některou z funkcí organizace EYC a z tohoto titulu 
v příslušné věci vyjednávat.   

Hlasování: 6/0/0 
 
Matěj Trávníček uvedl, že by byl rád, když by byl zachován stávající model, kdy jsou při EYC de facto dva zástupci. 
První je v představenstvu a druhý je stálý zástupce MK při organizaci.  
 
Lukáš dále informoval o situaci v mezinárodní organizaci EDS, která bude mít další Council meeting 9. - 13. prosinci 
v Arménii. To Lukáš kvůli nákladům na letenky označil za komplikaci a navrhl, aby byla letenka částečně dotována ze 
strany MK. Důvodem je, že se na Councilu bude jednat o přeměně MK z přidruženého na plnohodnotného člena, 
proto by bylo vhodné, aby se akce zúčastnil zástupce MK. Jiří Fremr uvedl, že s dotací na letenku souhlasí a zároveň 
konstatoval, že je klíčové s EDS začít vyjednávat o akci, která by zde měla proběhnout příští rok.   
 
Lukáš na závěr bodu popsal průběh příprav kongresu EYC. Největší problém podle něj bude s hosty, kteří bohužel 
v mnoha případech museli jednání odmítnout. Jedinými zatím potvrzenými řečníky jsou Jan Zahradil a Alex Pojar 
z CEVRO Institutu.  
 
 

4. Akce MK 
 

Jiří Fremr informoval o dvou stěžejních akcích, které v nadcházející době proběhnou – konference o imigrační 
politice v Plzni a konference AMPO.  
 
Dalším rozhodnutím, o kterém se na dnešním jednání mělo hlasovat je místo konání Vánočního večírku MK. 
Vzhledem k dostatečné časové rezervě se členové VV MK dohodli, že hlasování o umístění večírku přesouvají na další 
jednání VV MK.  
 
 
 

5. Různé  
 
Matěj Trávníček navrhl usnesení ohledně aktuálního návrhu Evropské komise.  
 
Usnesení: Mladí konzervativci odmítají rozhodnutí Evropské komise označovat zboží z židovských osad. Toto 
rozhodnutí považujeme - obzvláště ve světle současné vlny teroristických útoků na občany Státu Izrael - za ostudné 
a na hraně antisemitismu. Jsme přesvědčeni, že přijetí tohoto rozhodnutí je další ukázkou neschopnosti Vysoké 
představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogherini řešit skutečné problémy v čele s 
uprchlickou krizí, které se bezprostředně dotýkají budoucnosti občanů členských států. 
 
Hlasování: 5/0/1 
 
Lukáš Vítek informoval, že v případě zájmu mohou zájemci 17. listopadu jít na spolu s RK MK Praha na Národní třídu 
a provést pietní akt.  
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Zapsal v Praze dne 12. listopadu 2015 
 

Jakub Mašek v. r. 
 
Ověřil v Plzni dne 16. listopadu 2015 
 

Mgr. Jiří Fremr v.r.
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