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Zápis z jednání Výkonného výboru MK 

15. března 2016, Praha 
 
 

Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Martin Černý, Milan Vyskočil, Petr Tomášek, David Vančík, Jan Pánik 
 
S hlasem poradním:  
 
Omluvení členové VV MK: 
 
Hosté: Jakub Mašek, Lukáš Vítek, Eva Heczková, Jan Tichý, Jakub Čermák, Dominik Mališ 
 
Počet stran: 4 
 
Počet příloh: 2 
 
 Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Plán akcí MK na rok 2016 
 

Počet stran příloh: 1 
 

Příloha č. 1 - 1 
Příloha č. 2 – 2 
 

Program: 
1. Přijetí nových členu 
2. Tajemník MK 
3. Akce MK 
4. Zahraniční akce 
5. Fungování VV 
6. Různé 
 

Usnesení: VV MK bere na vědomí, že zapisovatelem byl určen Dominik Mališ a ověřovatelem zápisu volí 
Jiřího Fremra. 
Hlasování: 6/0/0 
 
Usnesení: VV MK souhlasí s programem dle návrhu. 
Hlasování: 6/0/0 
 
Usnesení: VV MK souhlasí s přítomností hostů. 
Hlasování: 6/0/0 
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1. Přijetí nových členů 
 
VV MK byla předložena žádost o přestup:  
Z RK MK Prostějov do RK MK Olomouc - Lucie Grulichová 
 
Usnesení: VV MK souhlasí s přestupem výše uvedených členů.  
Hlasování: 6/0/0 
 
VV MK byly předloženy následující žádosti o členství: 
RK MK Pardubice – Daniel Stříteský, Lucie Dvořáková, Kamila Rokošová 
 
Usnesení: Výše uvedení zájemci o členství byli přijati do řad Mladých konzervativců.  
Hlasování: 6/0/0 
 

2. Tajemník MK 

 
Jakub Mašek rezignoval na post tajemníka MK, předseda MK Jiří Fremr navrhnul, aby se novým 
tajemníkem stal Dominik Mališ. 
 
Usnesení: VV MK souhlasí se jmenováním Dominika Mališe na post tajemníka MK. 
Hlasování: 6/0/0 
 
Poznámka: VV MK děkuje za vzorný výkon funkce tajemníka MK Jakubovi Maškovi. 
 

3. Akce MK 
 
Grémium MK obdrželo mailem plán akcí MK na rok 2016. Předseda MK Jiří Fremr konstatoval, že by se měli 
za tento rok uskutečnit dvě akce koncipované jako setkání pro 30 – 40 lidí, tyto akce dostal na starosti 1. 
místopředseda MK Milan Vyskočil. 
 
Jiří Fremr podotkl, že je potřeba se letos zaměřit na pořádání konferencí a jiných akcí ve velkých městech 
ČR, organizace akcí by se měli ujmout 2 – 3 členové z VV MK. Podrobnosti budou probrány na příštím 
zasedání VV MK.  
 
Dále pak předseda MK zmínil novou koncepci akcí, s názvem Business snídaně, které by se měl ujmout 
někdo z grémia. První takováto akce pro 10 – 12 osob, by měla proběhnout se členy pražské ODS v 
salónku kavárny či hotelu. Další snídaně by se pak měli uskutečnit s německými podnikateli na společné 
téma. 
 
Místopředseda MK Martin Černý se organizace Business snídaní dobrovolně ujal. 
 
Jiří Fremr informoval o vypsání výběrového řízení na pořádání letního kempu MK na rok 2016. 
 
Usnesení: VV MK vyhlašuje výběrové řízení na pořádání letního kempu Mladých konzervativců, žádosti je 
nutné zaslat na email info@konzervativci.cz do 31. března 2016, s předběžným programem a návrhem 
rozpočtu, dotace z hlavní kanceláře MK bude činit 60 000,- plus participační poplatky.  
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Na posledním letním kempu činil poplatek 1500,- na 5 dní. 
 
Hlasování: 6/0/0 
 
Úkol: Tajemník MK Dominik Mališ rozešle toto usnesení všem předsedům RK MK. 
 

4. Zahraniční akce  
 
Předseda zahraničního klubu Lukáš Vítek informoval přítomné členy o akci v Makedonii, kterou pořádá 
DEMYC. Email se všemi informacemi o této akci bude rozeslán v následujících dnech.  
 
Dále pak Lukáš Vítek zhodnotil svou účast na zimní univerzitě EDS, kde se snažil, aby se Mladí konzervativci 
staly z přidruženého člena na plnohodnotného. Hlasování bohužel ve prospěch MK nedopadlo, s tou 
výjimkou, že MK nebudou nadále nuceni platit členský poplatek a účast na akcích bude za snížené 
participační poplatky.  
 
 

5. Fungování VV 
 
Předseda MK Jiří Fremr informoval přítomné členy, o výjezdním zasedání VV, které proběhne v Plzni dne 2. 
dubna 2016 od 14:00, kde bude na programu hlavně plánování jak zefektivnit vedení MK a zvýšit aktivitu 
v regionálních klubech MK.  
 
Jmenování nevolených členů VV MK: 

Eva Heczkova 
David Vaculík 
Petr Adamec 
Jakub Čermák 
Karel Pučelík 
Lukáš Vítek 
 

Jmenovaní členové VV MK si připraví motivační dopis a životopis, který zašlou členům malé rady. 
 

Všichni členové VV si mají rozmyslet kompetence, kterým se budou chtít věnovat, plus sestaví 
harmonogram akcí, pak budou dle stanov schváleny. 
 
Úkoly: Tajemník MK Dominik Mališ pošle předsedům odborných klubů plus předsedovi malé rady pozvánku 
na výjezdní zasedání VV. 
Poslat seznam kompetencí VV MK členům grémia plus jmenovaným členům VV. 
 

6. Různé 
 
Místopředseda David Vančík se dotázal, zda je možné, aby předsedkyně RK MK Šumperk Jitka Bučková 
přejmenovala regionální klub. Jakub Čermák reagoval tím, že nejjednodušší bude stávající klub Šumperk 
zrušit, a následně založit klub s novým jménem. 
 
Úkol: Tajemník MK Dominik Mališ pošle Jitce Bučkové žádost o zrušení klubu, davida Vančíka uvede do 
kopie. 
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Místopředseda MK Martin Černý informoval přítomné členy o své účasti na březnové radě AMPO, kde byl 
předmětem jednání projekty a akce na rok 2016. 
 
Dále pak Martin Černý informoval o nadcházející debatě asociace AMPO na téma komunální politiky. 
 
Mladí konzervativci, jakožto členové AMPO, budou mít na starosti právní záležitosti. 
 
 
 
Předseda MK jiří Fremr požádal Lukáše Vítka, aby poprosil Romana Štěpánka o zaslání aktualizovaného 
grantového kalendáře. 
 
Úkol: Lukáš Vítek kontaktuje Romana Štěpánka ohledně aktualizovaného grantového kalendáře. 
 
 
 
Místopředseda Petr Tomášek vznesl dotaz ohledně pořádání akcí či debat s organizací Mladé ANO.  
 
Úkol: Tajemník MK Dominik Mališ najde usnesení z republikové rady z Benešova, ohledně pořádání akcí 
s organizací Mladé ANO. 
  
 
Zapsal v Praze dne 15. března 2016  
 

Dominik Mališ v.r.  
 
 
Ověřil v Plzni dne . března 2016  
 

Mgr. Jiří Fremr v.r. 
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