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Zápis z jednání Výkonného výboru MK 

14. dubna 2016, Praha 

 

 
Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Martin Černý, Petr Tomášek, Josef Kaštil, David Vaculík, Lukáš Vítek, 
Jakub Čermák, Eva Heczková 
 
S hlasem poradním: Dominik Mališ, Matěj Trávníček 
 
Omluvení členové VV MK: David Vančík, Jan Pánik 
 
Počet stran: 5 
 
Počet příloh: 5 
 
 Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Tabulka kompetencí MK 
 Příloha č. 3 – Žádost o finanční podporu z HK MK – RK MK Hradec Králové 

Příloha č. 4 – Žádost o finanční podporu z HK MK – RK MK Olomouc 
Příloha č. 5 – Žádost o finanční podporu z HK MK – RK MK Prostějov 
 

Počet stran příloh: 6 
 

Příloha č. 1 – 2 
Příloha č. 2 – 1 
Příloha č. 3 – 1 
Příloha č. 4 – 1 
Příloha č. 5 – 1 

 
 Návrh programu: 

 
1. Přijetí nových členu 
2. Regionální rozvoj 
3. Zahraniční aktivity 
4. Kompetence členů VV MK 
5. Akce MK 
6. 25 let MK 
7. Programová konference MK 
8. Různé 

 
Usnesení: VV MK bere na vědomí, že zapisovatelem byl určen Dominik Mališ a ověřovatelem zápisu volí 
Jakuba Čermáka. 
 
Hlasování: 6/0/0 
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Usnesení: VV MK souhlasí s programem dle návrhu. 
 
Hlasování: 6/0/0 

 

1. Přijetí nových členů 
 

VV MK byly předloženy následující žádosti o členství: 
 
RK MK Prostějov – Jiří Žák 
 
Usnesení: Výše uvedení zájemci o členství byli přijati do řad Mladých konzervativců.  
 
Hlasování: 6/0/0 
 

2. Regionální rozvoj 
 

K tomuto bodu neměl nikdo z členů VV MK žádný příspěvek. 

3. Zahraniční aktivity 
 
Lukáš Vítek informoval přítomné členy, že si slovenská politická mládežnická organizace ODM zvolila nové 
vedení. Předsedkyní této organizace se stala Dominika Paľová. Dále Lukáš dodal, že vzájemné dobré vztahy 
s ODM budou nadále pokračovat.  
 

Vzhledem k příchodu Petra Tomáška a Martina Černého se počet členů VV MK zvyšuje na 8. 
 

4. Kompetence členů VV MK 
 

Předmětem tohoto bodu byla tabulka kompetencí členů VV MK, kterou vypracoval a na základě minulého 
zasedání VV MK doplnil Jakub Čermák. 
 
Do tabulky budou nově zapracovány následující změny: 
 
Josef Kaštil se ujme komunikace s ČRDM. 
 
Milan Vyskočil na základě dopisu, který šel všem členům VV MK, se hlásí o agendu celostátních akcí MK. 
 
Lukáš Vítek se ujmul kompetence oslav a výročí a za kompetence stáží. 
 
Milan Vyskočil společně s Matějem Trávníčkem budou odpovědni za kompetence propagačních materiálů 
a kampaní. 
 
David Vaculík se bude starat o agendu strategického plánování MK. 
 
Eva Heczková se stala garantem agendy vzdělávacího centra MK. 
 
Úkol: Do příštího zasedání VV MK si garanti agend si připraví dokument týkající se přesné náplně činnosti 
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kompetencí a to jak se budou jednotlivé kompetence plnit. Skutečnost zdali si garanti agend seženou 
garanty kompetencí, nebude zohledňováno.  
 
Úkol: Tajemník Dominik Mališ doplní projednané změny do tabulky kompetencí a rozešle je v editovatelné 
podobě všem členům VV MK. 
 
Usnesení: VV MK schvaluje dokument „Tabulka kompetencí MK“. 
 
Hlasování: 8/0/0  
 

5. Akce MK 
 

Jiří Fremr na úvod podal návrh, jakým způsobem se bude nadále VV MK zabývat žádostmi o finanční 
podporu z HK MK, pokud bude na jednání VV MK předložena jedna žádost, žádosti bude vyhověno, pokud 
bude žádostí vícero, bude upřednostňována ta, která přijde od RK MK, který včas předložil plán akcí RK MK, 
dále se bude zohledňovat plán velkých akcí na rok. 
 
Na jednání VV MK byly předloženy následující žádosti o finanční podporu z HK MK: 
 
Předkladatel: RK MK Hradec Králové 
Odpovědná osoba: Vítek Voseček 
Název akce: Čaj o páté 
Datum konání: 15. dubna 2016 
Rozpočet: 2500,- 
 
Usnesení: VV MK schvaluje výše uvedenou žádost o finanční podporu z HK MK. 
 
Hlasování: 7/0/1 
 
Předkladatel: RK MK Olomouc 
Odpovědná osoba: David Vančík 
Název akce: Diskuzní setkání politických zástupců Olomouckého kraje 
Datum konání: 18. června 2016 
Rozpočet: 3000,- 
 
Usnesení: VV MK schvaluje výše uvedenou žádost o finanční podporu z HK MK. 
 
Hlasování: 8/0/0 
 
Předkladatel: RK MK Prostějov 
Odpovědná osoba: Libor Marčan 
Název akce: Diskuze se zastupiteli města nad aktuálními tématy 
Datum konání: 4. června 2016 
Rozpočet: 2000,- 
 
Usnesení: VV MK schvaluje výše uvedenou žádost o finanční podporu z HK MK. 
 
Hlasování: 8/0/0 
 
Jiří Fremr dále informoval, že pro pořádání akcí budou vypracována přesná pravidla, která budou poslána 
danému RK MK, který akci organizuje, měsíc před konáním akce. 
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Dalším předmětem jednání byla organizace letního kempu MK, kterého se ujal RK MK Olomouc, Josef 
Kaštil proto seznámil přítomné o návrhu programu a rozpočtu. 
 
Matěj Trávníček doporučil Josefovi jakožto jednomu z organizátorů letního kempu, několik věcí na zlepšení 
od minulých kempů, tyto připomínky vzešly jako výstupy z nedávného dotazníku. 
Usnesení: VV MK přiděluje pořádání letního kempu RK MK Olomouc, dle Josefem Kaštilem předloženého 
návrhu a žádá jeho zaslání všem členům VV MK do příštího jednání, s podrobným rozpočtem a návrhem 
programu. 
 
Hlasování: 8/0/0 
 
Martin Černý podal informaci ohledně business snídaní, že Czech Invest nechce spolupracovat na žádných 
akcích s politickým podtextem. 
 
Jiří Fremr sdělil, že si promyslí, s kým jiným business snídaně uspořádat. 
 
Dále Jiří informoval o tom, že chce pořádat konferenci o zdanění hazardu, která by měla proběhnout 
v Praze, Milan Vyskočil jako garant agendy celostátní akce bude mít organizaci této akce na starosti, Eva 
Heczková přihlásila, že s organizací ráda pomůže. 
 
Úkol: Tajemník Dominik Mališ společně s Milanem Vyskočilem vypracují přesná pravidla pro pořádání akcí. 
 
Úkol: Josef Kaštil pošle všem členům VV MK podrobný rozpočet a návrh programu letního kempu MK do 
příštího jednání VV MK. 
 
Úkol: Tajemník Dominik Mališ neprodleně informuje Milana Vyskočila o konferenci o zdanění hazardu a o 
nutnosti plnit plán akcí MK. 

 

6. 25 let MK 
 

Jiří Fremr chce pokud možno garanta čistě jen na oslavy 25 let MK, která se bude konat  Praze.  
 
Lukáš Vítek se organizace této akce ujal. 
 
Úkol: Do příštího zasedání VV MK si Lukáš Vítek připraví možný seznam hostů, které by měli tvořit 
především bývalí členové MK. 
 
Usnesení: VV MK přiděluje přípravu oslav 25 let MK Lukášovi Vítkovi. 
 
Hlasování: 8/0/0 

 

7. Programová konference MK 
 

Jiří Fremr navrhnul, aby se programová konference uskutečnila ještě v tomto pololetí, před konáním 
letního kempu. 
 
Dodal, že konference by mohla proběhnout klidně ve více technickém duchu, co se fungování MK týče a 
možná pozvat i zástupce z jiných politických mládežnických organizací a vzájemně si předat zkušenosti. 
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Matěj Trávníček byl zastánce toho, že by programová konference neměla proběhnout tak brzy, hlavně 
kvůli tomu, že minulá programová konference proběhla teprve před půl rokem. 
 
Jiří na to reagoval, že uskutečnění této akce před konáním letního kempu byl jenom návrh, a že tím pádem 
konference může klidně proběhnout na konci prázdnin, tedy na konci srpna a zdůraznil, že se nemusí 
striktně týkat programového prohlášení. 
 
Jakub Čermák společně s Davidem Vaculíkem navrhli, že s organizací konference Evě Heczkové, jakožto 
garantovi této akce, klidně pomůžou. 
 
Petr Tomášek byl pro to, aby se programová konference uskutečnila po krajských volbách. 
 
Matěj Trávníček návrh Petra Tomáška podpořil. 
 
Usnesení: VV MK pověřuje Evu Heczkovou přípravou programové konference v rámci její kompetence. 
 
Hlasování: 8/0/0  
 
Úkol: Garanti agend si do příštího zasedání VV MK rozmyslí, co by chtěli na programové konferenci řešit. 
 
Vzhledem k odchodu Petra Tomáška, Martina Černého a Josefa Kaštila se počet členů VV MK snížil na 5. 

 

8. Různé 
 
Tento bod nebyl projednán z důvodu neusnášeníschopnosti VV MK. 
 

Jiří Fremr jednání ukončil a zároveň svolal další jednání VV MK na 30. dubna 2016 od 12:00, které 
proběhne v Pardubicích v rámci střeleckého dne. 

 
 
Zapsal v Praze dne 14. dubna 2016  
 

Dominik Mališ v. r.  
 
 
Ověřil v Plzni dne 15. dubna 2016  
 

Mgr. Jakub Čermák v. r. 
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