
www.konzervativci.cz  

 

 
 

 

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 
(skype) 
 
S hlasem poradním: Matěj Trávníček, Jan Tecl, Jakub Mašek 
 
Omluvení členové VV MK: Roman Štěpánek, Milan Vyskočil, Josef Kaštil, Lukáš Vítek, Petr Tomášek 
 
Hosté: Jan Novotný  
 
Počet stran: 4 
 
Počet příloh: 3 
 
                Příloha č. 1 – Prezenční listina 
 
 Příloha č. 2 – Program Kongresu MK 
 
 Příloha č. 3 – Návrh Jednacího řádu Kongresu MK  
   
Počet stran příloh: 4 

 
Příloha č. 1 – 2 
 
Příloha č. 2 – 1 
 
Příloha č. 3 - 1 

 
Program: 

 
1. Přijetí nových členů 
2. Regionální rozvoj  
3. Zahraniční aktivity  
4. Kongres MK 
5. Různé 

 
Usnesení: VV MK bere na vědomí, že zapisovatelem byl určen Jakub Mašek a ověřovatelem zápisu volí Jiřího Fremra. 
 
Hlasování: 6/0/0 
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Usnesení: VV MK souhlasí s programem dle návrhu.  
 
Hlasování: 6/0/0 
 
 
 
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 Praha – Petr Scholz, Pavel Šutka 

 

RK MK Ostrava – Lukáš Mada  

 

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

 

Hlasování: 6/0/0 

 
2. Regionální rozvoj 

 
Jiří Fremr uvedl, že vzhledem k tomu, že některé kluby neplní základní požadavky týkající se minimálního počtu členů 
a nekomunikují s Hlavní kanceláří MK, nezbývá mu jiná možnost, než navrhnout hlasování ohledně zániku některých 
z nich. Konkrétně se jedná o regionální kluby v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a Znojmu.  
 
V prvním případě se klub nepodařilo nikdy řádně nastartovat s tím, že nesplňuje požadavek na minimální počet členů. 
A i přesto že předseda komunikuje, klub reálně několik let nevyvíjí žádnou činnost. Co se týče regionálního klubu v Ústí 
nad Labem, předseda s vedením nekomunikuje již dlouho dobu, tudíž zánik klubu se jeví jako jediný smysluplný krok. 
A v posledním případě Znojma předseda klubu oznámil, že se vzhledem k současné politice ODS nehodlá nadále podílet 
na činnosti v rámci MK. 
 
Usnesení: VV MK odebírá licenci dle článku 18. odstavce 15. písmeno C Stanov MK regionálním klubům se sídlem 
v Českých Budějovicích, Znojmu a Ústí nad Labem z důvodu neplnění povinností.  
 
Hlasování: 6/0/0 
 
Jiří dále oznámil, že po předchozích problémech v RK MK Ostrava proběhne v klubu 24.2. 2016 volební něm, kde by 
konečně měly skončit rozepře mezi jednotlivými členy klubu. Jiří oznámil, že bude na sněmu osobně účasten a dohlédne 
tak na jeho řádná průběh.  

 
3. Zahraniční aktivity 

 
Jiří Fremr přítomné informoval, že se příští týden zúčastní akce politické nadace Hanns Seidel Stiftung v bavorském 
Pasově s názvem Setkání mladých středoevropských politiků.  
 
I přes svoji nepřítomnost přislíbil Lukáš Vítek svoji účast na Zimní univerzitě EDS v Berlíně, kde by mělo dojít k dojednání 
přeměny Mladých konzervativců z přidruženého člena na člena standardního. Vzhledem k tomu, že je to stejný víkend 
jako XXIII. Kongres MK to znamená Lukášovu neúčast na Kongresu. Jiří Fremr velmi ocenil Lukášovu ochotu celou věc 
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dokončit.  
 
Co se týče Jakuba Sivák, tak ten se jakožto novopečený místopředseda EYC bohužel nezúčastní prvního jednání nového 
Boardu organizace EYC. Což není úplně ideální vzhledem k tomu, že se na tomto jednání bude řešit organizace Letní 
univerzity MK, která by podle všeho měla proběhnout v Českém Těšíně. Matěj Trávníček konstatoval, že je role Jakuba 
v této záležitosti nezastupitelná a to z toho důvodu, že je pověřeným členem MK při organizaci EYC.  
 

4. Kongres MK 
 
Jiří Fremr uvedl, že VV MK přiřadí tým k hlavnímu organizátorovi Kongresu Jakubovi Maškovi. Počty delegátů již byly 
minulý týden odeslány regionálním klubům s tím, že žádný z nich se ve lhůtě 5ti dnů proti výpočtům neodvolal.  
 

Usnesení: VV MK svolává v souladu s článkem 10 odstavcem 6 Stanov na 25.2.2016 od 18:00 do prostor Hlavní 
kanceláře MK Sněm volných členů.   

 

Hlasování: 6/0/0 

 

Jiří s tím zároveň konstatoval, že další jednání VV MK proběhne 25.2.2016 od 19:00 v prostorách Hlavní kanceláře 
MK. 

 

Matěj Trávníček informoval, že provedl revizi programu a jednacího řádu s tím, že zde proběhnou pouze marginální 
změny jako přeměna datumu atd.  

 

Jakub Čermák navrhl změnu textace v článku 3. Jednacího řádu z moderátora na moderátoři. Změna byla zapracována 
do návrhu a předkladatel se s ní ztotožnil.  

 

Usnesení: VV MK předkládá Kongresu MK program jednání a návrh Jednacího řádu viz přílohy 2 a 3.  

 

Hlasování: 6/0/0 

 

Úkol: Tajemník seznámí s programem jednání a návrhem jednacího řádu předsedy regionálních klubů MK. 

 

 

Jakub Čermák dal členům VV MK k dispozici upravené Stanovy v podobě, ve které budou předloženy Kongresu MK.  

 

Úkol: Trio Jakub Čermák, Matěj Trávníček a Jan Tecl dokončí textaci upravených Stanov MK do finální podoby.  
 

 

5. Různé  
 
Jakub Mašek informoval přítomné o přednášce s guvernérem ČNB Miroslavem Singerem, která proběhne 23.2.2016 na 
půdě Vysoké školy ekonomické pod hlavičkou Ekonomického klubu MK.  
 
Matěj Trávníček uvedl základní info ohledně čerpání finančních prostředků na akce nové platformy mládežnických 
organizací AMPO, která by měla čerpat finance např. z Vyšegrádského fondu. Klíčová v tomto by měla být role Romana 
Štěpánka, který vždy v minulosti poskytoval MK grantový kalendář pro čerpání finančních prostředků.  
 
Úkol: Matěj se dotáže Romana Štěpánka na aktualizaci grantového kalendáře.  
 
Co se týče platformy AMPO, v současné době jsou problémy s tím, že soud odmítl zaregistrovat Stanovy. Matěj bude o 
průběhu situace informovat na dalších jednáních VV MK.  
 
 

Jiří Fremr ukončil jednání VV MK.  
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Zapsal v Praze dne 4. února 2016 
 
         Jakub Mašek v.r. 
 
 
Ověřil v Plzni dne 11. února 2016 
 

Mgr. Jiří Fremr v.r. 
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