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Zápis z jednání Výkonného výboru MK 

21. 1. 2016, Praha 
 
Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Jakub Čermák, Petr Tomášek, Vítek Voseček, Ondřej Jerman, Eva Heczková (skype) 
 
S hlasem poradním: Matěj Trávníček, Jan Tecl, Jakub Sivák, Jakub Mašek 
 
Omluvení členové VV MK: Roman Štěpánek, Milan Vyskočil, Josef Kaštil, Tamara Korešová, Lukáš Vítek, David Vaculík 
 
Hosté: Dominik Mališ, Jan Novotný  
 
Počet stran: 4 
 
Počet příloh: 2 
 
                Příloha č. 1 – Prezenční listina 
 

Příloha č. 2 – Zápis z jednání výboru RK MK Ostrava  
 
Počet stran příloh: 6 

 
Příloha č. 1 – 2 
 
Příloha č. 2 - 4 

 
Program: 

 
1. Přijetí nových členů 
2. Regionální rozvoj  
3. Zahraniční aktivity  
4. Akce MK  
5. Kongres MK 
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 
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Usnesení: VV MK souhlasí s přítomností hostů.  
 
Hlasování: 6/0/0 
 

 
1. Přijetí nových členů 

 
 

VV MK byly předloženy následující žádosti o členství: 

 

RK MK Plzeň – David Vrzal, Ivan Rudolf, Aneta Vrábelová 

 

RK MK Praha – Dominika Šilhánová, Petra Valachová 

 

RK MK Prostějov – Stanislav Konečný, Josef Malík, Klára Valentová, David Mader 

 

RK MK Olomouc – Jan Zatloukal, Marek Valachovič 

 

Volní členové – Pavel Hais, Matěj Kolář – tito členové přestoupí do RK MK Klatovy (po jeho založení)  

 

Usnesení: Výše uvedení zájemci o členství byli přijati do řad Mladých konzervativců. 

 

Hlasování: 6/0/0 

 
2. Regionální rozvoj 

 
Členům Výkonného výboru se přišel představit člen přípravného výboru RK MK Klatovy a potencionální předseda 
klubu Karel Kučelík. Ten konstatoval, že klub již kromě dodání potřebné dokumentace také uspořádal svoji první akci 
s místostarostou města Klatovy Martinem Křížem. Vzhledem k tomu tedy již klub splňuje všechny nutné předpoklady 
pro udělení licence.  
 
Jiří Fremr s Jakubem Čermákem, který měl na starosti komunikaci se členy přípravného výboru, dodali, že vzhledem 
k podpoře Martina Kříže včetně dalších a základně aktivních členů se klubu otevírá poměrně zajímavé pole 
působnosti.  
 
Usnesení: VV MK tímto uděluje licenci regionálnímu klubu v Klatovech. 
 
Hlasování: 6/0/0 
 
Jiří Fremr dále uvedl, že se u jednoho stolu sešel se znesvářenými stranami regionálního klubu v Ostravě. Výsledek 
jednání je podle něj takový, že se obě strany shodly na tom, že by bylo ideální fungovat v rámci jednoho regionálního 
klubu. Odpadají tak jakékoliv plány a ambice na dva souběžně fungující regionální kluby, což je v souladu s filozofií, 
kterou prosazuje Výkonný výbor MK.  
 
Současný předseda Václav Mrkvica za účelem rozplynutí jakýkoliv pochybností ohledně kredibility klubu, přislíbil 
svolání volebního sněmu. Na sněm by měli přijet i zástupci Výkonného výboru, kteří budou dohlížet na jeho korektní 
průběh.  
 
Matěj Trávníček uvedl, že do doby než se situace ohledně regionálního klubu stabilizuje, nebude RK MK Karviná 
přijímat žádné členy z Ostravy.  
 
Petr Tomášek na závěr informoval, že se se zástupci RK MK Ostrava taktéž sešel. Závěry ze schůzky jsou totožné s těmi 
Jiřího. Petr zároveň členům Výkonnému výboru předložil k přečtení zápis z posledního jednání regionálního výboru. 
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3. Zahraniční aktivity 
 
Jakub Mašek předložil seznam přihlášených na Zimní univerzitu EDS, která proběhne 23. až 28. února v Berlíně. Pro MK 
jsou vyčleněna pouze dvě místa, proto se VV MK po diskuzi dohodl, že primárně upřednostní ty, kteří nemají problém 
s daným datumem, který koliduje s Kongresem MK.  
 
Usnesení: VV MK určuje delegaci na Zimní univerzitu v Berlíně ve složení Lukáš Vítek, Michal Carbol s tím, že jako 
náhradník byl stanoven Anar Kučera.  
 
Hlasování: 6/0/0 
 
Jakub Čermák informoval, že mezinárodní organizace IYDU, jíž jsou MK členi, zvolila své nové vedení. Novým předsedou 
se stal Bashir Wardini. Jakub dodal, že pro MK je to vzhledem k vřelým vztahům s novým vedením dobrá zpráva.  
 
Jakub Sivák podal info ohledně organizace Letní školy EYC, které by měla proběhnout o prázdninách v Českém Těšíně. 
Jakub popsal program, průběh příprav atd. s tím, že následně proběhla diskuse členů VV MK ohledně jmén hostů, 
ubytování a programu.  
 
Matěj Trávníček s Jakubem Čermákem navrhli, že by měla být akce organizována lokálně za pomoci regionálních klubů 
např. RK MK Slezko, které nabídlo pomocnou ruku. 
 
 

4. Akce MK 
 
Jiří Fremr uvedl, že jednání s politickými nadacemi HSS a KAS se tento rok výjimečně protáhly a jejich výsledky budou 
známy až na konci ledna. Členy VV MK tedy bude ohledně výstupů informovat na dalším zasedání.  
 

 

5. Kongres MK 
 
Jiří Fremr tímto dle Stanov Mladých konzervativců zejm. s ustanoveními čl. 8, odst. 2 a čl. 6 odst. 2 a 4 svolává na 27. 
února 2016 od 10:00 do prostor hotelu Ambassador – Zlatá Husa (Václavské náměstí 839/7, 111 24 Praha 1 – Nové 
Město) XXIII. Kongres MK.  
 
Ustanovení: VV MK stanovuje STOP STAV členské základny pro výpočet delegátů. Noví členové tak již od dnešního dne 
nebudou do propočtů zahrnuti.  
 
Hlasování: 6/0/0 
 
Jiří konstatoval, že VV MK bude muset připravit program Kongresu včetně volebního a jednacího řádu. Na dalším 
jednání VV MK bude též potřeba řešit dokumenty, které schválila Programová konference, a které budou předloženy 
Kongresu MK spolu s návrhem na změnu Stanov MK. 
 
Úkol: Tajemník převede Stanovy MK do formátu RTF, tak aby byly lehce editovatelné.  
 
Jiří zároveň upozornil, že kluby které nedodají aktuální evidenci své členské základny, nebudou mít možnost na Kongres 
vyslat své delegáty.  
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6. Různé 
 
Usnesení: VV MK stanovuje termín pro platbu členských příspěvků pro rok 2016 na 15.2. 2016. Výši příspěvků stanovuje 
na 300,- Kč pro pracující, 200,- Kč pro studenty vysokých škol a 100,- Kč pro studenty středních škol.  
 
Hlasování: 6/0/0 
 
Usnesení: VV MK žádá regionální kluby o zaslání účetnictví do 31.1. 2016.  
 
Hlasování: 6/0/0 
 
Matěj Trávníček na závěr konstatoval, že částka pro MK, která plyne z prodeje triček na Kongresu ODS je přibližně 
500,- kč. Po dohodě se členy VV MK uvedl, že za výdělek nakoupí vybavení na HK MK.  
 
 
Zapsal v Praze dne 21. ledna 2016 
 
         Jakub Mašek v.r. 
 
 
Ověřil v Plzni dne 25. ledna 2016 
 

Mgr. Jiří Fremr v.r.  
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