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Zápis z jednání Výkonného výboru MK 
12. 1. 2017, Praha 

Přítomní s hlasem rozhodujícím: Jiří Fremr, Milan Vyskočil, Martin Černý, David Vančík, 
Petr Tomášek, David Vaculík, Lukáš Vítek a Jakub Čermák 

Přítomní s hlasem poradním: Matěj Trávníček, Jan Tecl 

Hosté: Jozef Lucák, Renáta Holcová, Jiří Richter, Jiří Nachtigal, Jan Smítka 

Omluveni: Jan Pánik, Josef Kaštil, Eva Heczková 

 

Počet stran: 5 

Přílohy:  

1. Prezenční listina (2 strany)  
2. Koncepce Právnického klubu MK (2 strany)  

Program:  

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

Jiří Fremr předložil návrh na změnu programu a to tak, aby byl na místo navrženého bodu 4 
zařazen bod Odborné kluby.  

Usnesení: VV MK schvaluje program 

Hlasování: 7 / 0 / 0 

 

Usnesení: VV MK souhlasí s přítomností hostů  

Hlasování: 7 / 0 / 0 
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Usnesení: VV MK bere na vědomí, že zapisovatelem byl určen Matěj Trávníček, a 
ověřovatelem zápisu volí Jiřího Fremra. 

Hlasování: 7 / 0 / 0 

1. Přijetí nových členů MK 
Usnesení: VV MK přijímá za členy MK:  

• do RK MK Pardubice: Filip Pangrác, Andrea Kozárová a Marek Kiňo,  
• do RK MK Olomouc:  Michal Slavík. 

Hlasování: 7 / 0 / 0  

2. Regionální rozvoj 
David Vančík sdělil, že někdy koncem února by se mohlo založit RK ve Zlíně a mohlo by se 
podařit obnovit RK MK Šumperk.  

Předseda přípravného výboru RK MK Chomutov Jiří Richter představil koncepci RK MK 
Chomutov. Cílem je úzce kooperovat s ODS. Podařilo se předjednat možnost využívat oblastní 
kancelář ODS. Klub se chce soustředit na komunální politiku v Chomutově. Klub chce pořádat 
přednášky na gymnáziích v Chomutově a případně i v Kadani a dále pořádat přednášky v 
Chomutově. Prvn akcí by měla být akce s Václavem Klausem ml. a Radimem Holečkem.   

Petr Tomášek informoval, že má informaci z Hradce Králové, že by se tento klub rád 
znovuaktivizoval a měl by poté zájem o místo ve VV MK. Jakub Čermák tuto informaci 
potvrdil.  

3. Zahraniční aktivity 
Lukáš Vítek informoval, že v EDS nepříznivá situaci (téměř blacklist), šance na uspořádání 
akce v Praze je mizivá. Naopak výhodná situace v EYC díky Jakubu Sivákovi.  

Jiří Fremr se vyslovil pro pořádání Letní univerzity EYC a dal jako námět k přemýšlení termíno 
konání. Jakub Sivák se kloní k červnu. Shoda na tom, že tato akce se nebude spojovat s Letním 
kempem a proběhne někdy okolo poloviny června, za předpokladu, že pořádání akce bude 
přiděleno MK.  

DEMYC - na přelomu února a března by měl proběhnout kongres DEMYC.  



Mladí konzervativci, z.s. 
Zborovská 542/42 
150 00 Praha 5 
www.konzervativci.cz 
 
 

 

3 

4. Odborné kluby MK 
Jozef Lucák předložil koncepci činnosti Právnického klubu MK, viz příloha č. 2, a seznámil s ní 
přítomné. Za klíčový bod považuje vtvoření “stínové instituce”, která by komentovala aktuální 
stav a připravovanou legislativu v oblasti práva a justice.  

Petr Tomášek se otázal, jak je vymyšlena v rámci předložené koncepce kooperace s agendou 
legislativní činnost MK. A jakou má Jozef Lucák zkušenost se samostatným vystupováním na 
odborných konferencích?  

Jozef Lucák odpověděl, že takovouto zkušenost nemá, ale disponuje zkušeností v oblasti 
pořádání konferencí, tvorby odborných podkladů a v neposlední řadě upozornil na své 
zkušenosti z práce na MHMP.  

Diskutováno a nelezena shoda na tom, že je potřeba provázat činnost Právnického klubu s 
agendou Legislativa MK.  

Úkol: Vyřešit na příštím jednání VV MK výběrové řízení na předsedu Ekonomického klubu 

Usnesení: VV MK jmenuje předsedou Právnického klubu MK Jozefa Lucáka.  

Hlasování: 7 / 0 / 0  

5. Akce MK 
Jiří Fremr sdělil, že v průběhu přístího jednání VV MK by měl disponovat seznamem 
požadovaných akcí ze strany nadací KAS a HSS. Předpokládá, že obě nadace se kloní spíše k 
podpoře větších akcí. Zůstane koncept bussines snídaní, programových konferencí, letního 
kempu a zimní univerzity. Dosud nedisponuje ani informací o případné podpoře ze strany 
poslanců EP. Rád by uspořádal novoroční večírek MK. Zároveň by rád v 1Q. 2017 uspořádal 
programovou konferenci, kde by rád probral náš vztah vůči jiným organizacím, které vznikají a 
vztah s ODS.  

Jiří Fremr sdělil, že na 25 let MK nebylo pozváno dost lidí. Vůči tomu se vymezili Matěj 
Trávníček a Lukáš Vítek, kteří sdělili, že 6 až 8 týdnů dopředu byl k dispozici seznam hostů k 
připomínkování, který měli k dispozici všichni členové vedení MK. Jiří Fremr sdělil, že nikoho 
nečiní zodpovědným a že sám přehlédl v seznamu některá jména a že na vině je i chybějící 
databáze. Podle Petra Tomáška je potřeba se poučit do budoucna, byla to zodpovědnost nás 
všech. Jiří Fremr sdělil, že se mu akce líbila, co do počtu organizace a účasti stávajících členů, 
ale nebyl spokojen s účastí bývalých členů. Jakub Čermák vyslovil spokojenost s organizací a 
souhlas  

Matěj Trávníček se otázal, jak je to s podporou ze strany KASu, z hlediska údajné povinné 
účasti Jiřího Pospíšila. Jiří Fremr sdělil, že dva roky zpátky seděl se zástupci KAS, kteří mu 
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sdělili, že tato podmínka existuje, ale že neví, jak to bude v roce 2017. Matěj Trávníček sdělil, že 
dle sdělení Aleny Resl, tato podmínka neexistuje. Jiří Fremr a Milan Vyskočil, že toto není 
pravda.  

Matěj Tránvíček navrhl usnesení.  

Usnesení: VV MK požaduje, aby na příští jednání s KAS byl za MK delegován i člen VV MK, 
který je nečlen RK MK Plzeň.  

Hlasování: 2 / 3 / 3  

Jiří Fremr navrhl, že navzdory nepřijetí usnesení, vezme s sebou na jednání s KAS i člena 
vedení MK, který není členem RK MK Plzeň.  

6. Různé  
Usnesení: VV MK vypisuje výběrové řízení na pořádání Letního kempu MK. Součástí 
předloženého projektu bude předběžný návrh rozpočtu a programu. Termín pro podání 
přihlášky do výběrového řízení je 28. února. Předpokládaný termín konání Letního kempu je 1. 
nebo 2. týden v červenci.  

Hlasování: 8 / 0 / 0  

 

Na příštím jednání VV MK bude řešena Zimní univerzita.  

 

Matěj Trávníček sdělil, že je potřeba řešit stav Hlavní kanceláře.  

Úkol: Předseda MK přiveze projektor na HK MK.  

Úkol: Tajemník iniciuje ve spolupráci se správcem nemovitosti opravu kotlů a otevřených sítí 
ve zdivu.  

 

Usnesení: VV MK pověřuje Petra Tomáška vyjednáváním o spolupráci mezi RK MK Pardubice 
a RS ODS Pardubice.  

Hlasování: 7 / 0 / 0 
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Petr Tomášek sdělil, že dle jemu dostupných informací poškozují svým jednáním dva členové 
MK dobré jméno MK.  

Usnesení: VV MK vyzývá členy MK Štěpána Křečka a Ondřeje Jermana k zastavení veškeré 
činnosti, která by mohla poškodit MK a žádá je o účast na příštím jednání VV MK.   

Hlasování: 7 / 0 / 0  

Úkol: Tajemník informuje o přijatém usnesení Štěpána Křečka a Ondřeje Jermana.  

 

 

Zapsal v Praze dne 12. ledna 2017  

 

P h D r .  M a t ě j  T r á v n í č e k  

 

Ověřil v Plzni dne 15. ledna 2017 

 

M g r .  J i ř í  F r e m r  


