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Zápis z jednání Výkonného výboru MK 

4. 2. 2016, Praha 
 
Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Jakub Čermák, Vítek Voseček, Ondřej Jerman, Eva Heczková, Tamara Korešová, 
Milan Vyskočil, Josef Kaštil, Petr Tomášek 
 
S hlasem poradním: Matěj Trávníček, Jan Tecl, Jakub Mašek 
 
Omluvení členové VV MK: Roman Štěpánek, Lukáš Vítek 
 
Hosté: Jan Novotný, Jan Tichý, Dominik Mališ 
 
Počet stran: 4 
 
Počet příloh: 2 
 
                Příloha č. 1 – Prezenční listina 
 
 Příloha č. 2 – Návrh na změnu Stanov MK  
 
 Příloha č. 3 – Podnět ke Smírčí komisi MK – Vladimír Maryška 
 
 Příloha č. 4 – Podnět ke Smírčí komisi MK – Milan Cabala 
 
 Příloha č. 5 – Podnět ke Smírčí komisi MK – Václav Mrkvica 
   
Počet stran příloh: 4 

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

 
Program: 

 
1. Přijetí nových členů 
2. Regionální rozvoj  
3. Kongres MK 
4. Různé 
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Usnesení: VV MK bere na vědomí, že zapisovatelem byl určen Jakub Mašek a ověřovatelem zápisu volí Jiřího Fremra. 
 
Hlasování: 9/0/0 
 
 
Usnesení: VV MK souhlasí s programem dle návrhu.  
 
Hlasování: 6/0/0 
 
 
 
Usnesení: VV MK souhlasí s přítomností hostů.  
 
Hlasování: 9/0/0 
 

 
1. Přijetí nových členů 

 
 

VV MK byly předloženy následující žádosti o členství: 

 

RK MK Prostějov – Lucie Grulichová, Vojtěch Kaprál  

 

RK MK Brno – Lukáš Vintr   

 

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

 

Hlasování: 9/0/0 

 
2. Regionální rozvoj 

 
Jiří Fremr informoval Výkonný výbor o průběhu Volebního sněmu RK MK Ostrava, kterého se účastnil jakožto zpravodaj 
VV MK proto, aby dohlédl na jeho řádný průběh. Sněm byl svolán dle Stanov MK na 24.2.2016.  
 
Jiří krátce zrekapituloval nedávnou historii, kdy v klubu vznikla dvě „znesvářená“ křídla, která nebyla schopná vzájemné 
domluvy. Výkonný výbor měl zájem na tom, aby se obě strany domluvily a klub začal standardně fungovat. Dohoda 
měla vzniknout při jednání mezi Jiřím a zástupci obou stran. Zde Václav Mrkvica (bývalý předseda RK MK Ostrava) a 
Dominik Dymanus (neformálního lídr „opozice“ a nynějšího předsedy RK MK Ostrava) měli dojít k závěru, že budou 
fungovat v rámci jednoho klubu. Nástrojem, jak tento spor rozřešit měl přitom být regionální sněm klubu.  
 
Výkonný výbor tedy očekával, že vše proběhne v duchu dohody. Václav Mrkvica ovšem ještě předtím svolal neformální 
„Rozlučkový sněm“, který se však záhy změnil ve sněm volební. Ten byl posléze prohlášen Smírčí komisí jako neplatný 
a to z toho důvodu, že nebyl svolán v souladu se Stanovami MK.  
 
Sněm, který byl svolán na 24.2.2016 byl již svolán řádně. Jiří zde figuroval jako zpravodaj Výkonného výboru MK. Podle 
jeho slov proběhl Sněm po formální stránce korektně, avšak jeho průběh byl nedůstojný. Ze Sněmu vzešlo nové vedení 
s předsedou Dominikem Dymanusem. Na základě toho na svoje členství v MK rezignovali někteří členové RK MK 
Ostrava. 
 
Jiří na závěr konstatoval, že problémy sužující ostravský klub podle něj zatím nejsou vyřešeny a pravděpodobně budou 
mít dlouhodobý charakter.  
 
Josef Kaštil, který na průběh Sněmu spolu s Jiřím dohlížel, konstatoval, že se ztotožňuje se vším výše uvedeným. Kvůli 
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svojí rezignaci však podle něj nepřijede na Kongres MK za RK MK Ostrava velké množství delegátů a dle jeho názoru 
bývalé vedení s největší pravděpodobností zpochybní včerejší Sněm.  
 
Matěj Trávníček na konec bodu uvedl, že na své členství musí členové rezignovat písemně. Dalším důležitým úkolem 
pro „po-kongresové“ vedení bude podle něj evidovat přestupy jednotlivých členů mezi RK MK Ostrava, Karviná a 
volným členstvím tak, aby např. nevznikal problém se členstvím duálním.   
 
 
 
 
 

3. Kongres MK  
 
Usnesení: VV MK předkládá Kongresu MK návrh na změnu Stanov MK na základě výstupu Programové konference na 
viz příloha č. 2.  
 
Hlasování: 9/0/0 
 
Návrh personálního obsazení v orgánech Kongresu MK: 
 
Mandátová komise - Rostislav Kaplan, Miroslav Babiánek, Daniel Šlajs  
 
Návrhová komise – Matěj Trávníček, Jan Novotný, Kristýna Zápecová 
 
Volební komise – Jakub Čermák, Pavlína Civínová, Martin Hučko, Veronika Vitáčková, Vojtěch Pospíšil, Radovan Mičola, 
Pavel Chroust 
 
Zapisovatelé – Jakub Mašek, Dominik Mališ  
 
Ověřovatelé – Jan Tecl, Jiří Fremr  
 
 

4. Různé 
 
Jiří Fremr informoval přítomné ohledně výsledků jednání s novým ředitelem nadace HSS Martinem Kastlerem. Ten 
ocenil vzájemnou spolupráci, na základě čehož se zasadil o to, aby byl Mladým konzervativcům zvýšen rozpočet na rok 
2016 o téměř polovinu.  

 

To je samozřejmě velký úspěch, který bude vyžadovat to, aby 2-3 členové Výkonného výboru MK kontinuálně řešili 
organizaci diskusních setkání, přednášek a konferencí. Novým konceptem pak budou Business obědy, které budou 
pořádány ve spolupráci s Česko-německou hospodářskou komorou a ambasádou.  

 

Co se týče nadace KAS, tak i zde jsou již dohodnuty podmínky financování na příští rok, které v sobě bude zahrnovat 
např. i organizaci univerzity mezinárodní organizace EDS.  

 
Matěj Trávníček informoval, že ve čtvrtek 18. února 2016 obdrželo vedení MK tři podněty ohledně členství Dominika 
Dymanuse. Těmito podněty se po formální, nikoliv věcné, stránce se zabývala Smírčí komise a dospěla k závěru, že pro jeho 
projednání v prvním stupni není příslušná (čl. 13 odst. 2 Stanov a contrario a čl. 3 odst. 6 písm. f) Stanov) a tím jej předala 
Výkonnému výboru MK jako orgánu příslušnému (čl. 3 odst. 6 písm. f) Stanov). 
 
Výjimku však tvořil podnět od Vladislava Maryšky, kterým se Smírčí komise musela zabývat jako prejudiciální otázkou v jiném 
podnětu. Komise došla k důvodnému závěru, že Dominik Dymanus byl členem MK v roce 2015 a je jím i v roce 2016. Členský 
příspěvek pro rok 2016 uhradil v RK MK Karviná, kde počátkem roku krátce působil. 
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Usnesení: VV MK přijal podněty mu postoupené Smírčí komisí MK dne 21. února 2016, viz přílohy č. 3, 4 a 5. Na 
základě přezkoumání skutečností v těchto podnětech obsažených VV MK: 
 
1. konstatuje, že Dominik Dymanus je členem MK, 
2. neshledal, že by Dominik Dymanus svým jednáním jakkoli porušoval povinnost člena MK obsaženou v čl. 4, odst. 2, 
písm. a) Stanov MK, tj. „dodržovat Stanovy MK a Programové prohlášení MK. 
 
Hlasování: 7 / 0 / 2 
 
 

Jiří Fremr ukončil jednání VV MK.  
 
Zapsal v Praze dne 25. února 2016 
 
         Jakub Mašek v.r. 
 
 
Ověřil v Plzni dne 3. března 2016 
 

Mgr. Jiří Fremr v.r. 
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