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Zápis z jednání Výkonného výboru MK 

2. dubna 2016, Plzeň 

 

 
Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Martin Černý, Milan Vyskočil, Petr Tomášek, David Vančík, Jan Pánik, 
Josef Kaštil 
 
S hlasem poradním: Matěj Trávníček, Daniel Karch, Dominik Mališ 
 
Hosté: , Lukáš Vítek, Eva Heczková, Jan Tichý, Jakub Čermák, Karel Pučelík, Petr Adamec 
 
Počet stran: 5 
 
Počet příloh: 3 
 
 Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Plán akcí MK na rok 2016 
Příloha č. 3 – Tabulka kompetencí 
 

Počet stran příloh: 1 
 

Příloha č. 1 – 2 
Příloha č. 2 – 1 

 Příloha č. 3 – 1  
 

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

Usnesení: VV MK bere na vědomí, že zapisovatelem byl určen Dominik Mališ a ověřovatelem zápisu volí 
Jiřího Fremra. 
Hlasování: 7/0/0 
 
Usnesení: VV MK souhlasí s programem dle návrhu. 
Hlasování: 7/0/0 
 
Usnesení: VV MK souhlasí s přítomností hostů. 
Hlasování: 7/0/0 
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1. Přijetí nových členů 
 
VV MK byla předložena žádost o přestup:  
Z RK MK Plzeň do RK MK Praha – Jan Novotný 
 
Usnesení: VV MK bere na vědomí  přestup výše uvedených členů.  
Hlasování: 7/0/0 
 
VV MK byly předloženy následující žádosti o členství: 
RK MK Praha – Martin Sýkora, Antonín Procházka, Tomáš Techman, Vojtěch Vlk, Marie Rábelová, Klára 
Černá, Tomáš Seemann 
RK MK Klatovy - Lukáš Papco, Tereza Sedláčková 
 
Usnesení: Výše uvedení zájemci o členství byli přijati do řad Mladých konzervativců.  
Hlasování: 7/0/0 
 

2. Regionální rozvoj 

 
Milan Vyskočil informoval přítomné členy, že společně s Davidem Vančíkem pracují na vzniku regionálního 
klubu ve Zlíně.  
 
Lukáš Vítek se dotázal na současnou situaci ohledně RK MK Ostrava, Jiří Fremr informoval o vystoupení 13 
členů a to faktu že poslední volební sněm v Ostravě proběhl řádně. 
 
Dále podotknul, že je problém s předáním facebookového účtu RK MK Ostrava, Matěj Trávníček navrhnul, 
aby se zažádalo o symbol „Verified Page“ na facebooku, tím by se mělo předejít případným potížím a 
předáváním správcovstvím stránek regionálních klubů na facebooku.  
 
Úkol: Tajemník Dominik Mališ zajistí podání žádosti o symbol na facebooku. 
 
Jakub Čermák navrhnul, vznik žádosti o přestup člena mezi RK MK. 

3. Zahraniční Aktivity 
 
Lukáš Vítek informoval přítomné členy, že informace které podal na minulém zasedání, jsou stále aktuální. 
Dále sdělil, že delegace do Londýna v rámci EDS nebude a informoval o pozvánce na kongres ODM v Žilině. 
 
Jiří Fremr se pak vyjádřil o vývoji Summer Campu EYC, a faktu že EYC bohužel dostalo nižší rozpočet od 
AECR. Na základě rozhovoru s Janem Zahradilem se pravděpodobně nebudeme moct spolehnout na 
pořádání mezinárodních akcí. 
 
Petr Tomášek následně sdělil členům, že ho kontaktovala nová polská organizace s názvem „Fundacia dla 
Rzeczypospolitej“ a požádal výkonný výbor o usnesení, aby Lukáš Skraba mohl zastupovat MK v jednání s 
touto novou polskou organizací. 
 
Jiří Fremr následně přečetl dopis od Lukáše Skraby. 
 
Usnesení: Výkonný výbor MK pověřuje Lukáše Skrabu aby jednal s novou polskou mládežnickou organizací 
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„Fundacia dla Rzeczypospolitej“. 
 
Hlasování: 7/0/0 
 

4. Kompetence členů VV MK 
 
Předmětem jednání v tomto bodě byla tabulka kompetencí vypracovaná Jakubem Čermákem. 
 
Jiří Fremr navrhnul, aby se kompetence rozdělily i přes to, že zatím nejsou schváleni jmenovaní členové VV 
MK. 
 
Jiří chce v tomto volebním období zpřesnit kompetence členů VV. Za každou z kompetencí bude ručit 
pověřená osoba, tedy člen VV. Hodnocení průběhu činnosti se bude zveřejňovat před konáním kongresu. 
 
Jakub Čermák navrhnul, aby si každý sestavil předpisy, které se budou týkat jeho kompetencí. 
 
Matěj Trávníček s Jakubem souhlasí a podotkl, že by se někdo měl věnovat spolupráci s bývalými členy MK 
a že bude potřeba zjasnit systém evidence toho, kdo co má na starosti. 
Milan Vyskočil informoval přítomné členy, že by se chtěl věnovat publikační činnosti MK a komunikaci MK. 
 
Dále členové diskutovali o drobných změnách v tabulce, požadavky zaznamenával Jakub Čermák, s tí že je 
zapracuje do tabulky. 
 
Petr Tomášek navrhl vznik kompetence na ovlivnění věcí a událostí kolem nás,Matěj Trávníček dodal, že by 
tato competence měla vycházet z programové conference MK. 
 
Petr také zdůraznil vznik legislativní agendy, ta by se měla věnovat přípravě legislativních návrhů a 
lobbingu. 
 
Dále si členové sami předběžně rozdělili část kompetencí: 
 
Milan Vyskočil – Celostátní akce, popřípadě marketing 
Josef Kaštil – Chce pomáhat Milanovi s celostátními akcemi 
David Vančík – Odborné kluby, regionální rozvoj na Moravě 
Jan Pánik – Malý fundraising 
Petr Tomášek – Legislativní činnost 
Martin Černý – Komunikace 
Matěj Trávníček – Garry klub, AMPO, Martinovi pomůže s komunikací 
Jakub Čermák – Regionální rozvoj 
Petr Adamec – Regionální rozvoj na Moravě 
Eva Heczková – HK MK, celostátní akce a newsletter 
Jan Tichý – Publikační činnost, web a sociální sítě, technický provoz HK MK 
Karel Pučelík – Tvorba textů, komunikace, celostátní akce 
 
Úkol: Jakub Čermák pošle upravenou tabulku kompetencí tajemníkovi. 
 
 

5. Akce MK 
Jiří Fremr informoval o změně podpory od nadace Hanns Seidel Stiftung s tím, že současné žádosti o 
podporu z hlavní kanceláře MK budou zatím platit a že se akce na základě žádosti pokusí stále podporovat. 
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Časem ale bude muset dojít ke změně této žádosti, to bude mít na starosti někdo z výkonného výboru. 
 
Dále se projednával samotný plán akcí (příloha Plán akcí MK na rok 2016). 
 
Jiří zmínil především akci European Talk, což budou Business snídaně, Jiří musí doladit koncepci s ředitelem 
HSS a samotnou organizaci akcí tohoto formátu si pak vezme na starosti Martin Černý. První akce by měla 
proběhnout s podnikateli a ředitelem Czech Investu s rozpočtem 400 – 500 eur. 
 
Plán akcí doplní ještě 3 akce s podporou od nadace Konrad-Adenauer-Stiftung, Summer camp, Konference 
o implementaci o sluzebnim zakone a Letní kemp. 
 
Akce které si z plánu vzali na starosti: 
Jakub Čermák – Konference Smart Cities, Praha 
Eva Heczková – Evropská energetická politika, Praha 
Milan Vyskočil – Česko-bavorské setkání, Plzeň 
Milan Vyskočil – Škola budoucích politiků, Praha 
Petr Adamec – Sklep, Morava 
 
Jiří Fremr upozornil na nutnost uspořádání akce „Vývoj migrační krize v ČR a Bavorsku“, v západních 
Čechách nebo v Praze pro studenty vysokých škol. Pořádání této akce se ujal Milan Vyskočil. 
 
Jiří podotkl, že akce nemusí nutně proběhnout v daných městech, ale měly by proběhnout v rámci pololetí 
od daného termínu. 
 
Eva Heczková se přihlásila o pořádání Programové konference, měla by proběhnout v Karviné 
 
Vzhledem k faktu že žádný z regionálních klubů MK se nepřihlásil do výběrového řízení o pořádání Letního 
kempu, ujal se organizace RK MK Olomouc. 
 
Žádost o dotaci z HK MK na pořádání akce regionálním klubem Hradec Králové podaná Vítem Vosečkem, 
byla stažena z jednání VV.  
 
Matěj Trávníček a Petr Tomášek připomněli konání Střeleckého dnu v Pardubicích, která proběhne v 
sobotu 30. dubna, součástí programu bude i konání republikové rady a výkonného výboru. 
 
 

6. Různé 
 
Harmonogram zasedání VV MK která proběhnou v Praze na HK MK, vždy od 19:00 hod. s výjimkou 30. 
dubna, které bude v Pardubicích pravděpodobně od 9:00. 
 
14. dubna od 19:00,  
30. dubna (Pardubice),  
12. května,  
26. května,  
9. června,  
23, června. 
 
Jiří Fremr přečetl usnesení z konání republikové rady z Benešova, ve znění:  
 
„RR MK doporučuje regionálním a odborným klubům MK, aby nevstupovaly do žádné spolupráce ani 
kooperace s případně vzniklou mládežnickou politickou organizací hnutí ANO 2011.“ 
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Jiří poděkoval všem zúčastněným a ukončil jednání VV MK. 
 
 
Zapsal v Plzni dne 2. dubna 2016  
 

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

Mgr. Jiří Fremr v.r. 
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