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1. Úvodní slovo 

 
 

 

Vážené obyvatelky a obyvatelé senátního obvodu 52,  

vážení čtenáři, 

roky 2015 a 2016 uplynuly a já Vám předkládám svoji pátou 

výroční zprávu.  

Tato výroční zpráva je výjimečná. Liší se totiž od ostatních tím, 

že popisuje a sumarizuje moji činnost za dva roky 2015 a 2016. 

Důvod je jednoduchý, vzhledem k senátním volbám v roce 2016 

jsem se rozhodl, že svoji zprávu buď budu koncipovat jako poslední za jeden a tři čtvrtiny 

roku. Tak by tomu bylo, pokud bych v podzimních senátních volbách neuspěl. Nebo vydám 

výroční zprávu za úplné dva roky 2015 a 2016. A to by byl případ, kdyby se mi podařilo 

v podzimních senátních volbách mandát senátora obhájit. 

Protože máte před sebou výroční zprávu za úplné dva roky 2015 a 2016 mého fungování 

v Senátu, je z toho zřejmé, že se mi v podzimních senátních volbách podařilo mandát 

senátora obhájit.  

Proto tentokrát výjimečně využívám úvodního slova i k tomu, abych všem, kteří mě 

podpořili, poděkoval a zároveň chci také poděkovat všem, kteří se o věci veřejné zajímají 

a v tomto smyslu ani volby do Senátu nepodceňují nebo neignorují.  

Pokud mám velmi stručně roky 2015 a 2016 v Senátu charakterizovat, tak kromě práce 

legislativní jsem se opět snažil pomáhat řešit problémy obcí, firem, neziskových organizací 

a zejména občanů, které se obvykle týkaly jejich vztahu s úřady a ministerstvy. Byly to 

problémy pracovní i osobní. Ne vždy se vše vyřešilo k úplné spokojenosti, ale poměrně často 

se nám podařilo, když ne rovnou pomoci, tak alespoň správně nasměrovat a poradit. 

Na závěr ukončím své úvodní slovo sdělením, že na konci roku 2016 po proběhlých 

senátních volbách jsem byl následně zvolen předsedou Senátorského klubu ODS. Má práce 

tak dostala další rozměr. Stát v čele čtvrtého největšího politického senátorského klubu je pro 

mě ctí i závazkem. Další roky ukáží, zda se mi podaří se jí úspěšně zhostit.  

Pořád také platí, že politik bez zpětné vazby a znalostí problémů lidí nemůže být dobrým 

politikem. Všichni v životě potřebujeme ke svému zlepšení či dosažení pokroku pochvaly 

i kritiku, chcete-li motivaci. I proto děkuji za Váš zájem a Vaše názory. Beru je velmi vážně 

a těším se na další setkání a spolupráci. 

Váš senátor 
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2. O nás 

 
RNDr. Miloš Vystrčil 

 

Narozen: 

10. srpna 1960 v Dačicích, od narození žije v Telči 

 

Bydliště: 

Jana Žižky, 588 56  Telč 

 

Vzdělání: 

 1979–1984 Masarykova univerzita v Brně, přírodovědecká fakulta, obor matematika – 

fyzika, titul RNDr. 

 1975–1979 Gymnázium Otokara Březiny v Telči 

 

Zaměstnání: 

 2010–dosud senátor PČR 

 Únor 2009–dosud akademický pracovník na Vysoké škole polytechnické Jihlava 

 Listopad 2008–únor 2009 středoškolský učitel na Gymnáziu Otokara Březiny 

a Střední odborné škole v Telči 

 2004–2008 hejtman kraje Vysočina 

 2000–2004 první (statutární) zástupce hejtmana Jihlavského kraje (nyní Kraj 

Vysočina) 

 1998–2001 starosta města Telče 

 1992–1998 zástupce ředitele na Gymnáziu Otokara Březiny v Telči 

 1985–1992 učitel na Gymnáziu Otokara Březiny v Telči 

 1984–1985 základní vojenská služba 

 

Funkce v Senátu: 

 Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí – VUZP (člen od 

16. 11. 2016; předseda do 23. 10. 2016) 

 Organizační výbor (člen od 16. 11. 2016) 

 Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (člen od 16. 11. 2016) 

 Podvýbor pro sport Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (člen 

do 23. 10. 2016) 

 Senátorský klub Občanské demokratické strany (předseda od 8. 11. 2016; 

místopředseda do 7. 11. 2016) 

 Rada Státního fondu životního prostředí ČR (člen – navržen VUZP) 

 Řídící výbor Operačního programu životního prostředí (člen – navržen VUZP) 

 

Politická příslušnost a pozice: 

 Občanská demokratická strana (ODS) (člen od roku 1991) 

 Oblastní sdružení ODS Jihlava (místopředseda) 

 Regionální sdružení ODS Vysočina (předseda) 
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 Senátorský klub ODS (předseda od 8. 11. 2016; místopředseda do 7. 11. 2016) 

 Občanská demokratická strana (místopředseda) 

 

Členství v orgánech společností: 

 Předseda správní rady Sdílení o. p. s. 

 Předseda Svazku obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“ 

 

Rodina: 

 Ženatý 

 Dvě dospělé dcery 

 

Zájmy: 

 Folková a trampská hudba, přírodovědná literatura 

 Vytrvalostní běh 

 Oblíbená barva modrá 

 Oblíbený citát: „Kdo chce, hledá možnost, kdo nechce, hledá příčinu.“ 

 

 

 

Ing. Miroslav Brzek 
asistent od 2. listopadu 2010  

 Absolvent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, fakulty managementu a ekonomiky. 

 

 

 

Bc. Marta Horecká 
asistentka od 1. listopadu 2010 do 30. dubna 2015 

 Absolventka Bankovního institutu vysoké školy Praha, obor právní administrativa 

v podnikatelské sféře. 

 

 

 

Vladislav Veselý 

asistent od 1. května 2015 

 Důchodce 
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Organizační struktura (od roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 

 

 
 

 

 

 Stážisté senátora: 

o Mgr. Mira Abrahamyan – od 5. listopadu 2014 do 31. srpna 2015 

o Bc. Pavlína Zabořilová – od 11. února 2015 do 31. srpna 2015 

RNDr. Miloš Vystrčil 
senátor 

 

Ing. Ladislav Kučera – do 31. 12. 2016 
poradce senátora zejména pro oblast životního 

prostředí 

Věra Kovářová 
poradce senátora zejména pro oblast sociální 

Ing. Miroslav Brzek 
asistent 

Bc. Marta Horecká – do 30. 4. 2015 
asistentka 

Ing. Martin Plášil, Ph.D. 
poradce senátora zejména pro oblast 

zemědělství a venkova 

Martin Švorc – do 31. 12. 2013 
poradce senátora zejména pro oblast 

energetiky 

Matěj Trávníček – do 31. 7. 2016 
poradce senátora zejména pro oblast veřejné 

správy a komunikace 

Vítězslav Jonáš 
poradce senátora zejména pro oblast 

energetiky 

Karel Šebek – do 29. 1. 2015  
poradce senátora zejména pro oblast veřejné 

správy 

MUDr. Václav Vlček – do 31. 12. 2016 
poradce senátora zejména pro oblast 

zdravotnictví 

Bc. Štěpán Křeček 
poradce senátora zejména pro oblast 

hospodářskou a ekonomickou 

Vladislav Veselý – od 1. 5. 2016 
asistent 
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3. Internet 
 

3.1 Webové stránky – www.vystrcil.cz 

 Čemu slouží 

Hlavním cílem webové prezentace je srozumitelným a pokud možno i přitažli-

vým způsobem informovat o práci, činnosti a názorech senátora Miloše Vystrčila. 

Umožnit všem občanům, kteří mají zájem, senátora nebo jeho kancelář kontak-

tovat nebo s ním třeba i přímo navázat jednorázovou či dlouhodobější spolupráci.  

 

 Co nabízejí 

Informace o činnosti senátora ze senát-

ního obvodu i Senátu formou článků, 

událostí a fotogalerií. Umožňují rovněž 

domluvit se senátorem Milošem Vystr-

čilem setkání, besedu nebo přednášku. 

V nabídce je i po kontaktování možnost 

zorganizovat stáž v Senátu nebo zajistit 

návštěvu historických prostor Vald-

štejnského paláce, ve kterém Senát 

Parlamentu ČR sídlí. 

 

 Co obsahují 

Na adrese www.vystrcil.cz naleznete přehledně uspořádané články, projevy 

a události z činnosti senátora Miloše Vystrčila především z volebního regionu 

(Jihlavska, Dačicka a Slavonicka), Senátu a Kraje Vysočina. Součástí webu jsou 

i články z médií. Nedílnou součástí internetových stránek jsou informace o Miloši 

Vystrčilovi, jeho pracovní program a kontakty na kancelář senátora. 

 

 Nový design webu od 1. 9. 2016 

Před volbami do Senátu a obhajobou 

mandátu za volební obvod č. 52 − 

Jihlava  byly spuštěny nové webové 

stránky v nového designu. 

 

 Statistika webu www.vystrcil.cz (2015 / 2016) 
o Počet zveřejněných článků: 29 / 26 

o Počet zveřejněných projevů: 50 / 44 

o Počet zveřejněných článků z médií: 222 / 186  

o Počet uveřejněných událostí: 467 / 437 

o Návštěvnost webu v roce 2015: 29 777 / 11 059 (ovlivněno novým webem) 

o Počet vytvořených fotogalerií: 47 / 31 

http://www.vystrcil.cz/
http://www.vystrcil.cz/
http://www.vystrcil.cz/
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3.2 Facebook – fb.me/milosvystrcil 
 Co nabízí 

Informace o činnosti senátora Miloše Vystrčila a nabízí možnost získat rychlé 

reakce uživatelů na aktuální příspěvky uveřejněné na stránce. 

 

 Co obsahuje 

Náplní stránky na sociální síti Facebook 

jsou informace o činnosti senátora Miloše 

Vystrčila, a to především formou odkazů 

na ČLÁNKY, PROJEVY, MÉDIA, 

UDÁLOSTI, FOTOGALERIE na webu 

www.vystrcil.cz. 

 

 Počet podporovatelů 

(konec roku 2015 / 2016) 

273 / 1069 podporovatelů  

 

https://fb.me/milosvystrcil
http://www.vystrcil.cz/
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4. Senátní obvod 52 – Jihlava 

 
Je tvořen celým okresem Jihlava a východní částí okresu Jindřichův Hradec, ohraničenou 

na  západě obcemi Kostelní Vydří, Dačice, Peč, Cizkrajov, Slavonice a Staré Město pod 

Landštejnem. 

 

Základní údaje 

 

 1. 1. 2015 1. 1. 2016 

Počet obcí 141 tj. 2,26 % ze všech obcí v ČR 141 tj. 2,25 % ze všech obcí v ČR 

Největší město  

(dle obyvatel) 

Jihlava (50 521 obyvatel, 

tj. 39,47 % z celkového počtu 

senátního obvodu 52) 

Jihlava (50 714 obyvatel, 

tj. 39,61 % z celkového počtu 

senátního obvodu 52) 

Nejmenší obec  

(dle obyvatel) 

Vanůvek a Vápovice 

(38 obyvatel, tj. 0,03 % z celkového počtu senátního obvodu 52) 

Počet obyvatel 
127 987 tj. 1,22 % ze všech 

obyvatel ČR 

128 040 tj. 1,21 % ze všech 

obyvatel ČR 

Rozloha v km2 1 599,7 tj. 2,03 % z rozlohy ČR 

Nejstarší obec  

(dle průměrného věku 

obyvatele) 

Vápovice 

(53,60 let; okres Jihlava – Telčsko) 

Vápovice 

(53,90 let; okres Jihlava – Telčsko) 

Nejmladší obec  

(dle průměrného věku 

obyvatele) 

Županovice (32,20 let; okres 

J. Hradec – Dačicko a Slavonicko) 

Županovice (32,90 let; okres 

J. Hradec – Dačicko a Slavonicko) 

Zbinohy (32,90 let; okres Jihlava 

– Dušejovsko a Dolnocerekvicko) 

Průměrná hustota osí-

dlení (obyvatel na km2) 
80,01 80,04 

 

Správní členění dle území okres Jihlava, východní část okresu Jindřichův Hradec 

Nejvýše položený bod Javořice (837 m n. m.) 

Nejníže položený bod kde Moravská Dyje opouští Moravu – cca 440 m n. m. 

Počet měst 7 – Jihlava, Dačice, Třešť, Telč, Polná, Brtnice, Slavonice 

Počet městysů 
9 – Luka nad Jihlavou, Batelov, Kamenice, Dolní Cerekev, 

Stonařov, Mrákotín, Nová Říše, Stará Říše, Větrný Jeníkov 

Počet správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností 
4 – Jihlava, Telč, Dačice, Jindřichův Hradec 

Počet obcí v obvodech obcí 

s rozšířenou působností 
78 (Jihlava), 45 (Telč), 17 (Dačice), 1 (J. Hradec) 

Počet správních obvodů obcí 

s pověřeným obecním úřadem 

7 – Jihlava, Polná, Třešť, Telč, Dačice, Slavonice, Nová 

Bystřice 

Počet obcí v obvodech obcí 

s pověřeným obecním úřadem 

50 (Jihlava), 16 (Polná), 12 (Třešť), 45 (Telč); 13 (Dačice), 

4 (Slavonice), 1 (Nová Bystřice) 

Obce s největším počtem 

místních částí 
16 – Jihlava, 16 – Dačice 
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5. Z činnosti 
 

5.1 Některá vystoupení, přednášky, semináře, setkání, 

jednání a besedy 
 Setkání starostů obcí Kraje Vysočina s poslanci, senátory a Radou Kraje Vysočina. 

 Celé Česko čte dětem na ZŠ Hradecká Telč. 

 Dny senátora Miloše Vystrčila ve městech senátního obvodu – Telč, Slavonice, 

Dačice, Polná, Třešť, Brtnice, Jihlava. 

 
 Besedy, setkání s žáky a studenty ZŠ Slavonice, Gymnázia Dačice, SOU 

zemědělské a služeb Dačice. 

 Jednání k uložišti jaderného odpadu v oblasti Hojkov, Rohozná a Nový Rychnov. 

 Jednání k možné těžbě uranu u Brzkova.  

 Jednání k opravě silnice I/38 - Hladov - Želetava a k úpravě křížení silnic I/23 

a I/38 – křižovatka Markvartice – Kasárna s Ředitelství silnic a dálnic Jihlava, 

starostou obce Markvartice, Policií ČR 

a projektanty. 

 Besedy s návštěvami Senátu v rámci prohlíd-

ky historických prostor Valdštejnského palá-

ce Senátu.  

5.2 Obecní a okresní úroveň 
 Zastupitelstvo města Telče (zastupitel). 

 Oblastní sdružení ODS Jihlava (místopředseda). 

 Svazek obcí železnice Kostelec u Jihlavy – Slavonice (předseda). 

 Sdílení o. p. s. (předseda správní rady). 
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5.3 Krajská úroveň 
 Zastupitelstvo Kraje Vysočina (zastupitel – člen Klubu zastupitelů ODS). 

 Regionální stálá konference pro území Kraje Vysočina (člen). 

 Regionální sdružení ODS Vysočina (předseda). 

5.4 Celostátní úroveň 
 Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí – VUZP (člen od 

16. 11. 2016; předseda do 23. 10. 2016). 

 Organizační výbor (člen od 16. 11. 2016). 

 Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (člen 

od 16. 11. 2016). 

 Podvýbor pro sport Výboru pro vzdělání, 

vědu, kulturu, lidská práva a petice (člen do 

23. 10. 2016). 

 Senátorský klub Občanské demokratické 

strany (předseda od 8. 11. 2016; místopředseda do 7. 11. 2016). 

 
 Řídící výbor Operačního programu Životní prostředí (člen – navržen VUZP). 

 Rada Státního fondu životního prostředí ČR (člen – navržen VUZP). 

 Občanská demokratická strana (místopředseda). 

5.5 Vysoká škola polytechnická Jihlava 
 Katedra ekonomických studií. 
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6. Senátní volby 2016 – kampaň 
 23.05.2016 ‒ Diskusní setkání s předsedou ODS Petrem Fialou   Jihlava 

 30.05.2016 ‒ Zahájení kampaně ODS   Praha 

 28.06.2016 ‒ Veřejná beseda s kandidáty do Senátu   Jihlava  

 26.07.2016 ‒ Petr na grilu   Slavonice, před poštou 

 18.08.2016 ‒ Petr na grilu Telč, Švejk restaurant 

 05.09.2016 ‒ Tisková konference k zahájení předvolební kampaně ODS Praha 

 10.09.2016 ‒ Výlet na hrad Rokštějn Brtnice, hrad Rokštejn 

 20.09.2016 ‒ Káva s Petrem Fialou Polná, kavárna KrAFÁRNA 

 20.09.2016 ‒ Petr na grilu Jihlava, restaurace Tři knížata 

 21.09.2016 ‒ Senátní kampaň - Mrákotín, Krahulčí, Telč Mrákotín, Krahulčí, Telč 

 22.09.2016 ‒ Senátní kampaň - Brtnice, Stonařov Brtnice, Stonařov 

 23.09.2016 ‒ Senátní kampaň - Třešť Třešť, Restaurace Svět 

 27.09.2016 ‒ Kulatý stůl - setkání s kandidáty do Senátu a Kraje Vysočina Jihlava 

 27.09.2016 ‒ Vysílání volební vizitky Miloše Vystrčila Český rozhlas 

 28.09.2016 ‒ Senátní kampaň - výjezd Západ Telčska 

 29.09.2016 ‒ Senátní kampaň - výjezd Dačicko, Slavonicko 

 29.09.2016 ‒ Senátní kampaň - Dačice Dačice, restaurace U Koníčka 

 30.09.2016 ‒ Senátní kampaň - výjezd Východ Telčska, Dačicko 

 01.10.2016 ‒ Pojďte s námi na Javořici Klatovec, Habermannova kovárna 

 03.10.2016 ‒ Senátní kampaň - výjezd Jihlavsko, Dolnocerekvicko, Třešťsko, Po-

lensko 

 04.10.2016 ‒ Senátní kampaň - výjezd Brtnicko, Loucko, Polensko 

 05.10.2016 ‒ Senátní kampaň - výjezd Dušejovsko, Jihlavsko 

 06.10.2016 ‒ Senátní kampaň - Jihlava Jihlava, křížení ulic Benešova a Palackého 

 06.10.2016 ‒ Senátní kampaň - Dačice Dačice, Palackého nám. 

 07.10.2016 ‒ Senátní kampaň - Jihlava Jihlava, centrum 

 11.10.2016 ‒ Senátní duel v ČRo Region Jihlava Jihlava 

 11.10.2016 ‒ Zastavení s Milošem na kříži Jihlava, křižovatka ulic Benešova a Pala-

ckého 

 11.10.2016 ‒ Senátní duel v ČT24 Jihlava 

 11.10.2016 ‒ Předvolební setkání s Jiřím Baštářem a Milošem Vystrčilem Dačice, 

restaurace U Koníčka 

 12.10.2016 ‒ On-line rozhovor na Aktuálně.cz Jihlava 

 12.10.2016 ‒ Zastavení s Milošem na Masarykově náměstí Jihlava, dolní část Ma-

sarykova náměstí 

 13.10.2016 ‒ Zastavení s Milošem na Masarykově náměstí Jihlava, horní část Ma-

sarykova náměstí 

 13.10.2016 ‒ Předvolební setkání s Jaroslavem Vymazalem a Milošem Vystrčilem 

Jihlava, restaurace Tři Knížata 

 14.10.2016 ‒ Senátní kampaň - Jihlava Jihlava, centrum 

 15.10.2016 ‒ Volím do Senátu - 2. kolo Telč 

 15.10.2016 ‒ Sledování výsledků 2. kola voleb do Senátu Jihlava, Modrý dům 

 16.10.2016 ‒ Partie na FTV Prima Praha 

http://www.vystrcil.cz/diskusni-setkani-s-predsedou-ods-petrem-fialou-c3718
http://www.vystrcil.cz/zahajeni-kampane-ods-c3727
http://www.vystrcil.cz/verejna-beseda-s-kandidaty-do-senatu-c3801
http://www.vystrcil.cz/petr-na-grilu-c3819
http://www.vystrcil.cz/petr-na-grilu-c3846
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/tiskova-konference-k-zahajeni-predvolebni-kampane-ods-p14237/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vylet-na-hrad-rokstejn-p14246/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/kava-s-petrem-fialou-p14264/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/petr-na-grilu-p14265/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/senatni-kampan-mrakotin-krahulci-telc-p14261/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/senatni-kampan-brtnice-stonarov-p14262/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/senatni-kampan-trest-p14268/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/kulaty-stul-setkani-s-kandidaty-do-senatu-a-kraje-vysocina-p14273/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vysilani-volebni-vizitky-milos-vystrcila-p14276/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/senatni-kampan-vyjezd-p14277/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/senatni-kampan-vyjezd-p14278/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/senatni-kampan-dacice-p14275/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/senatni-kampan-vyjezd-p14279/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pojdte-s-nami-na-javorici-p14286/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/senatni-kampan-vyjezd-p14280/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/senatni-kampan-vyjezd-p14282/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/senatni-kampan-vyjezd-p14281/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/senatni-kampan-jihlava-p14292/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/senatni-kampan-dacice-p14294/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/senatni-kampan-jihlava-p14293/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/senatni-duel-v-cro-region-jihlava-p14308/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zastaveni-s-milosem-na-krizi-p14301/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/senatni-duel-v-ct24-p14309/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/predvolebni-setkani-s-jirim-bastarem-a-milosem-vystrcilem-p14304/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/on-line-rozhovor-na-aktualne-cz-p14310/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zastaveni-s-milosem-na-masarykove-namesti-p14302/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zastaveni-s-milosem-na-masarykove-namesti-p14303/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/predvolebni-setkani-s-jaroslavem-vymazalem-a-milosem-vystrcilem-p14305/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/senatni-kampan-jihlava-p14312/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/volim-do-senatu-2-kolo-p14323/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/sledovani-vysledku-2-kola-voleb-do-senatu-p14324/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/partie-na-ftv-prima-p14313/
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7. Roky 2015 a 2016 

 

7.1 Region – senátní obvod 52 – Jihlava 

7.1.1 Vybrané události  

 01.01.2015 ‒ Novoroční přípitek a ohňostroj   Telč 

 04.01.2015 ‒ Benefiční vánoční koncert: Jakub Pustina pro mladé začínající umělce 

Větrný Jeníkov 

 20.01.2015 ‒ Vyhlášení Nejlepšího sportovce roku 2014 okresu Jindřichův Hradec 

Dačice 

 06.02.2015 ‒ Jednání k trvalému pobytu Jihlava 

 12.02.2015 ‒ Jednání k poštovnímu zákonu Jihlava 

 14.02.2015 ‒ Papučový bál - zakončení XIV. Českého zimního srazu turistů Telč 

 26.02.2015 ‒ Návštěva Hříšice   Hříšice 

 26.02.2015 ‒ Koncert žáků ZUŠ Dačice a ZUŠ Telč Dačice 

 06.03.2015 ‒ Zahájení Třešťského divadelního jara Třešť 

 19.03.2015 ‒ Sportovec Jihlavska 2014 Jihlava 

 23.03.2015 ‒ Návštěva ministryně pro místní 

rozvoj na VŠPJ     Jihlava 

 23.03.2015 ‒ Vyhlášení výsledku soutěže Žena 

regionu pro Kraj Vysočina    

Jihlava 

 09.04.2015 ‒ Sportovec Kraje Vysočina za rok 

2014 Jihlava 

 17.04.2015 ‒ Mezinárodní konference 

"ENERSOL 2015"   Jihlava 

 20.04.2015 ‒ X. krajské konference NNO Kraje Vysočina Jihlava 

 25.04.2015 ‒ Vzpomínková akce k 73. výročí seskoku paraskupiny OUT 

DISTANCE     Ořechov 

 07.05.2015 ‒ 70. výročí Dne osvobození   Jihlava 

 07.05.2015 ‒ Pietní akt   Jihlava, Ústřední hřbitov 

 07.05.2015 ‒ Pietní akt u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války   Telč 

 07.05.2015 ‒ Pietní vzpomínka   Třešť, Vězeňský dvůr 

 07.05.2015 ‒ Zmizelí sousedé   Třešť, synagoga 

 07.05.2015 ‒ Pietní akt u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války   

Krahulčí 

 08.05.2015 ‒ Běh vítězství   Jihlava - Třešť 

 09.05.2015 ‒ Veteránská revue 2015 Telč 

 14.05.2015 ‒ Podnik přátelský rodině 2014 Jihlava 

 22.05.2015 ‒ Udílení Záslužných medailí Kraje Vysočina Jihlava 

 23.05.2015 ‒ Předání maturitních vysvědčení Telč 

 03.06.2015 ‒ Setkání policistů a občanských zaměstnanců KŘP KV   Jihlava 

 03.06.2015 ‒ Závěrečné metodické setkání pedagogů SŠ, ZŠ a partnerů     

Slavonice 

http://www.vystrcil.cz/novorocni-pripitek-a-ohnostroj-c2630
http://www.vystrcil.cz/beneficni-vanocni-koncert-jakub-pustina-pro-mlade-zacinajici-umelce-c2631
http://www.vystrcil.cz/vyhlaseni-nejlepsiho-sportovce-roku-2014-okresu-jindrichuv-hradec-c2669
http://www.vystrcil.cz/jednani-k-trvalemu-pobytu-c2703
http://www.vystrcil.cz/jednani-k-postovnimu-zakonu-c2712
http://www.vystrcil.cz/papucovy-bal-zakonceni-xiv-ceskeho-zimniho-srazu-turistu-c2716
http://www.vystrcil.cz/navsteva-hrisice-c2740
http://www.vystrcil.cz/koncert-zaku-zus-dacice-a-zus-telc-c2738
http://www.vystrcil.cz/zahajeni-trestskeho-divadelniho-jara-c2760
http://www.vystrcil.cz/sportovec-jihlavska-2014-c2784
http://www.vystrcil.cz/navsteva-ministryne-pro-mistni-rozvoj-na-vspj-c2790
http://www.vystrcil.cz/navsteva-ministryne-pro-mistni-rozvoj-na-vspj-c2790
http://www.vystrcil.cz/vyhlaseni-vysledku-souteze-z-ena-regionu-pro-kraj-vysocina-c2804
http://www.vystrcil.cz/vyhlaseni-vysledku-souteze-z-ena-regionu-pro-kraj-vysocina-c2804
http://www.vystrcil.cz/sportovec-kraje-vysocina-za-rok-2014-c2837
http://www.vystrcil.cz/sportovec-kraje-vysocina-za-rok-2014-c2837
http://www.vystrcil.cz/mezinarodni-konference-enersol-2015-c2851
http://www.vystrcil.cz/mezinarodni-konference-enersol-2015-c2851
http://www.vystrcil.cz/x-krajske-konference-nno-kraje-vysocina-c2870
http://www.vystrcil.cz/vzpominkova-akce-k-73-vyroci-seskoku-paraskupiny-out-distance-c2873
http://www.vystrcil.cz/vzpominkova-akce-k-73-vyroci-seskoku-paraskupiny-out-distance-c2873
http://www.vystrcil.cz/70-vyroci-dne-osvobozeni-c2893
http://www.vystrcil.cz/pietni-akt-c2937
http://www.vystrcil.cz/pietni-akt-u-prilezitosti-70-vyroci-ukonceni-2-svetove-valky-c2896
http://www.vystrcil.cz/pietni-vzpominka-c2888
http://www.vystrcil.cz/zmizeli-sousede-c2895
http://www.vystrcil.cz/pietni-akt-u-prilezitosti-70-vyroci-ukonceni-2-svetove-valky-c2898
http://www.vystrcil.cz/beh-vitezstvi-c2899
http://www.vystrcil.cz/veteranska-revue-2015-c2901
http://www.vystrcil.cz/podnik-pratelsky-rodine-2014-c2909
http://www.vystrcil.cz/udileni-zasluznych-medaili-kraje-vysocina-c2934
http://www.vystrcil.cz/predani-maturitnich-vysvedceni-c2939
http://www.vystrcil.cz/setkani-policistu-a-obcanskych-zamestnancu-krp-kv-c2953
http://www.vystrcil.cz/zaverecne-metodicke-setkani-pedagogu-ss-zs-a-partneru-c2962
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 04.06.2015 ‒ Cyklojízda Regionem Renesance   Vanov, Řásnou, Kaliště, Klato-

vec, Panské Dubenky, Studená 

 04.06.2015 ‒ Školní akademie - Hurá do přírody! Třešť 

 05.06.2015 ‒ Dačická 14 Dačice 

 08.06.2015 ‒ Vyhlášení soutěže "Stavba Vysočiny 2014" Jihlava 

 12.06.2015 ‒ Setkání u příležitosti 20. výročí České inspirace Telč 

 12.06.2015 ‒ Předávání cen festivalu Arts&film 2015 Telč 

 24.06.2015 ‒ Setkání členů Zastupitelstva Kraje Vysočina s prezidentem ČR 

Jihlava 

 25.06.2015 ‒ Setkání samosprávy a dále občanů Telče s prezidentem ČR Telč 

 26.06.2015 ‒ Pasování tovaryše tesařského, klepířského a pokrývačského Telč 

 27.06.2015 ‒ Odhalení pamětní desky Petra z Mladoňovic Batelov 

 05.07.2015 ‒ Dřevořezání Třešť 

 27.07.2015 ‒ Jednání k rušení Finančních úřadů v Kraji Vysočna Telč 

 29.07.2015 ‒ Tisková konference k návrhu rušení Finančních úřadů Telč 

 01.08.2015 ‒ Parní léto 2015   Telč - Slavonice 

 15.08.2015 ‒ Setkání sousedů pod Trojmezím - Staroměstské slavnosti Staré Město 

pod Landštejnem 

 15.08.2015 ‒ Historické slavnosti - Setkání osobností Regionu Renesance   Telč 

 22.08.2015 ‒ Cyklojízda Na kole dětem Vysočinou 2015 Telč, Třešť, Jihlava, Ba-

telov, Telč 

 31.08.2015 ‒ Jednání k autorskému zákonu Jihlava 

 13.09.2015 ‒ Jihlavský půlmaraton   Jihlava 

 19.09.2015 ‒ Hasičská soutěže "Firefighter Combat Challenge"     Telč 

 19.09.2015 ‒ Slavonický Jarmark - setkání se starostou Slavonice 

 08.10.2015 ‒ Mezinárodní den seniorů   Jihlava 

 10.10.2015 ‒ Miss Princess of the World - Galavečer Jihlava 

 19.10.2015 ‒ Návštěva Třebětic   Třebětice 

 19.10.2015 ‒ Ceny města Telče   Telč 

 27.10.2015 ‒ Setkání u příležitosti 97. výročí vzniku Československého státu   

Jihlava 

 27.10.2015 ‒ Zahájení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 

 29.10.2015 ‒ Setkání s velvyslancem České repu-

bliky v Rakousku   Jihlava 

 29.10.2015 ‒ Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina 

Jihlava, Horácké divadlo 

 17.11.2015 ‒ Odhalení památníku 

17. listopadu 1989 "Klíče"   Jihlava 

 11.12.2015 ‒ Adventní charitativní koncert Telč 

 17.12.2015 ‒ Setkání podnikatelů OHK Jihlava 

Jihlava 

 22.12.2015 ‒ Vánoční koncert Polenského big bandu Polná 

 31.12.2015 ‒ Silvestrovský výstup na Javořici  Studená, Řásná, Mrákotín 

 01.01.2016 ‒ Novoroční přípitek a ohňostroj   Telč 

 02.01.2016 ‒ Novoroční koncert Dačice 

 08.01.2016 ‒ Beseda o Horáckém zimním stadionu   Jihlava 

 19.01.2016 ‒ Jednání k zákonu o ochraně ovzduší Telč 

http://www.vystrcil.cz/cyklojizda-regionem-renesance-c2963
http://www.vystrcil.cz/skolni-akademie-hura-do-prirody-c2964
http://www.vystrcil.cz/dacicka-14-c2966
http://www.vystrcil.cz/vyhlaseni-souteze-stavba-vysociny-2014-c2967
http://www.vystrcil.cz/setkani-u-prilezitosti-20-vyroci-ceske-inspirace-c2978
http://www.vystrcil.cz/predavani-cen-festivalu-arts-film-2015-c2979
http://www.vystrcil.cz/setkani-clenu-zastupitelstva-kraje-vysocina-s-prezidentem-cr-c3022
http://www.vystrcil.cz/setkani-samospravy-a-dale-obcanu-telce-s-prezidentem-cr-c3025
http://www.vystrcil.cz/pasovani-tovaryse-tesarskeho-klepirskeho-a-pokryvacskeho-c3027
http://www.vystrcil.cz/odhaleni-pametni-desky-petra-z-mladonovic-c3028
http://www.vystrcil.cz/drevorezani-c3042
http://www.vystrcil.cz/jednani-k-ruseni-financnich-uradu-v-kraji-vysocna-c3074
http://www.vystrcil.cz/tiskova-konference-k-navrhu-ruseni-financnich-uradu-c3076
http://www.vystrcil.cz/parni-leto-2015-c3077
http://www.vystrcil.cz/setkani-sousedu-pod-trojmezim-staromestske-slavnosti-c3095
http://www.vystrcil.cz/historicke-slavnosti-setkani-osobnosti-regionu-renesance-c3202
http://www.vystrcil.cz/cyklojizda-na-kole-detem-vysocinou-2015-c3123
http://www.vystrcil.cz/jednani-k-autorskemu-zakonu-c3142
http://www.vystrcil.cz/jihlavsky-pulmaraton-c3171
http://www.vystrcil.cz/hasicska-souteze-firefighter-combat-challenge-c3180
http://www.vystrcil.cz/slavonicky-jarmark-setkani-se-starostou-c3185
http://www.vystrcil.cz/mezinarodni-den-senioru-c3231
http://www.vystrcil.cz/miss-princess-of-the-world-galavecer-c3233
http://www.vystrcil.cz/navsteva-trebetic-c3242
http://www.vystrcil.cz/ceny-mesta-telce-c3243
http://www.vystrcil.cz/setkani-u-prilezitosti-97-vyroci-vzniku-ceskoslovenskeho-statu-c3281
http://www.vystrcil.cz/zahajeni-mezinarodniho-festivalu-dokumentarnich-filmu-c3277
http://www.vystrcil.cz/setkani-s-velvyslancem-cr-v-rakousku-c3280
http://www.vystrcil.cz/setkani-s-velvyslancem-cr-v-rakousku-c3280
http://www.vystrcil.cz/nejvyssi-oceneni-kraje-vysocina-c3279
http://www.vystrcil.cz/odhaleni-pamatniku-17-listopadu-1989-klice-c3330
http://www.vystrcil.cz/odhaleni-pamatniku-17-listopadu-1989-klice-c3330
http://www.vystrcil.cz/adventni-charitativni-koncert-c3389
http://www.vystrcil.cz/setkani-podnikatelu-ohk-jihlava-c3394
http://www.vystrcil.cz/vanocni-koncert-polenskeho-big-bandu-c3412
http://www.vystrcil.cz/silvestrovsky-vystup-na-javorici-c3407
http://www.vystrcil.cz/novorocni-pripitek-a-ohnostroj-c3420
http://www.vystrcil.cz/novorocni-koncert-c3417
http://www.vystrcil.cz/beseda-o-horackem-zimnim-stadionu-c3438
http://www.vystrcil.cz/jednani-k-zakonu-o-ochrane-ovzdusi-c3479
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 05.02.2016 ‒ Jednání k problému vymezení objížděk v KV Jihlava 

 18.02.2016 ‒ Krajská konference "ENERSOL 2016" Jihlava 

 17.03.2016 ‒ Sportovec Jihlavska 2015 Jihlava, DKO 

 24.03.2016 ‒ Školní akademie Gymnázia Jihlava Jihlava 

 04.04.2016 ‒ Setkání zástupců obou komor Parlamentů Česka a Rakouska     

Slavonice 

 
 

  
 12.04.2016 ‒ Beseda o aktuálním dění kolem připravované těžby uranu Brzkov, 

KD 

 15.04.2016 ‒ Pramínek Jihlava slaví 30 let Jihlava 

 16.04.2016 ‒ Slavnostní požehnání darovaného hasičského vozidla Dačice 

 18.04.2016 ‒ Cena hejtmana KV za společenskou odpovědnost Jihlava 

 30.04.2016 ‒ Vzpomínková akce k 74. výročí seskoku paraskupiny OUT 

DISTANCE   Ořechov 

 06.05.2016 ‒ Pietní akt   Jihlava, Ústřední hřbitov 

 06.05.2016 ‒ Pietní vzpomínka   Třešť, Vězeňský dvůr 

 07.05.2016 ‒ Běh vítězství   Jihlava - Třešť 

 13.05.2016 ‒ Slavnostní večer k 700. výročí narození císaře a krále Karla VI Jihlava, 

v Kostele sv. Kříže 

 14.05.2016 ‒ Veteránská revue 2016   Telč 

 16.05.2016 ‒ Jednání s předsedou Spolku přátel Kopanin Jihlava 

 17.05.2016 ‒ Mezinárodní vědecké konference Konkurence Jihlava, VŠPJ 

 18.05.2016 ‒ Udílení Záslužných medailí Kraje Vysočina  Jihlava, Horácké divadlo 

 19.05.2016 ‒ Benefiční představení Divadla Klauniky Jihlava 

http://www.vystrcil.cz/jednani-k-problemu-vymezeni-objizdek-v-kv-c3515
http://www.vystrcil.cz/krajska-konference-enersol-2016-c3524
http://www.vystrcil.cz/sportovec-jihlavska-2015-c3584
http://www.vystrcil.cz/skolni-akademie-gymnazia-jihlava-c3598
http://www.vystrcil.cz/setkani-zastupcu-obou-komor-parlamentu-ceska-a-rakouska-c3610
http://www.vystrcil.cz/beseda-o-aktualnim-deni-kolem-pripravovane-tezby-uranu-c3631
http://www.vystrcil.cz/praminek-jihlava-slavi-30-let-c3641
http://www.vystrcil.cz/slavnostni-pozehnani-darovaneho-hasicskeho-vozidla-c3642
http://www.vystrcil.cz/cena-hejtmana-kv-za-spolecenskou-odpovednost-c3643
http://www.vystrcil.cz/vzpominkova-akce-k-74-vyroci-seskoku-paraskupiny-out-distance-c3669
http://www.vystrcil.cz/vzpominkova-akce-k-74-vyroci-seskoku-paraskupiny-out-distance-c3669
http://www.vystrcil.cz/pietni-akt-c3688
http://www.vystrcil.cz/pietni-vzpominka-c3689
http://www.vystrcil.cz/beh-vitezstvi-c3690
http://www.vystrcil.cz/slavnostni-vecer-k-700-vyroci-narozeni-cisare-a-krale-karla-vi-c3696
http://www.vystrcil.cz/veteranska-revue-2016-c3702
http://www.vystrcil.cz/jednani-s-predsedou-spolku-pratel-kopanin-c3705
http://www.vystrcil.cz/mezinarodni-vedecke-konference-konkurence-c3704
http://www.vystrcil.cz/udileni-zasluznych-medaili-kraje-vysocina-c3708
http://www.vystrcil.cz/beneficni-predstaveni-divadla-klauniky-c3713
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 23.05.2016 ‒ Předání maturitních vysvědčení Telč, zámek 

 28.05.2016 ‒ Křest knih pověstí z Polné a okolí   Polná 

 01.06.2016 ‒ Jednání s jednatelem Senior Holding Jihlava 

 01.06.2016 ‒ Jednání v oblasti sociální Telč 

 02.06.2016 ‒ Jednání k územnímu plánu Zborná 

 03.06.2016 ‒ Dačická 14 Dačice 

 09.06.2016 ‒ Cyklojízda Regionem Renesance Telč, Roštejn, Batelov, Horní Duben-

ky, Telč 

 09.06.2016 ‒ Školní akademie - Kouzla a čáry  Třešť 

 16.06.2016 ‒ Otevření nově zrekonstruovaného koupaliště   Luka nad Jihlavou 

 16.06.2016 ‒ Pietní akt   Jihlava, 

Ústřední hřbitov 

 16.06.2016 ‒ Slavnostní koncert žáků 

ZUŠ Dačice Dačice 

 18.06.2016 ‒ 50. výročí otevření kultur-

ního domu Mrákotín 

 19.06.2016 ‒ Benefiční koncert na opra-

vu věže Brtnice 

 25.06.2016 ‒ 650 let obce Sedlejov 

Sedlejov 

 27.06.2016 ‒ Pasování tovaryše tesařské-

ho, klepířského a pokrývač-

ského Telč, Státní zámek 

Telč 

 29.06.2016 ‒ Setkání členů Zastupitelstva Kraje Vysočina s prezidentem ČR 

Jihlava 

 31.07.2016 ‒ Parním vlakem na akci Bezpečná Vysočina Telč - Třešť a zpět 

 06.08.2016 ‒ Benefice pro Koňskou záchytku Bohuslavice 

 07.08.2016 ‒ Vzpomínkové setkání Jihlava 

 09.08.2016 ‒ Konzultace k zákonu o službách vytvářejících důvěru pro elektronic-

ké transakce Jihlava 

 15.08.2016 ‒ Návštěva delegace z partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukra-

jiny v Kraji Vysočina  Jihlava 

 22.08.2016 ‒ Tisková konference ke křižovatce Markvartice - Kasárna Markvartice 

 27.08.2016 ‒ Výstava historické hasičské techniky   Telč 

 27.08.2016 ‒ Stonařovské Rozmarné léto Stonařov 

 27.08.2016 ‒ Arts&film - Filmové setkání Telč 

 01.09.2016 ‒ Dechovka a senioři Jihlava 

 02.09.2016 ‒ Běh álejemi Kněžice 

 03.09.2016 ‒ Národní zahájení Dnů evropského dědictví Slavonice 

 03.09.2016 ‒ Oslava babího léta v Sasovském údolí Jihlava 

 03.09.2016 ‒ Přijďte na koncert, pomůžete Jihlava 

 10.09.2016 ‒ Cyklojízda Na kole dětem Vysočinou 2016 Telč, Třešť 

 10.09.2016 ‒ Oslavy u příležitosti 665 let trvání obce a 4. setkání rodáků Panenské 

Rozsíčka 

 11.09.2016 ‒ Jihlavský půlmaraton Jihlava 

 17.09.2016 ‒ Hasičská soutěž "Firefighter Combat Challenge" Telč 

http://www.vystrcil.cz/predani-maturitnich-vysvedceni-c3717
http://www.vystrcil.cz/krest-knih-povesti-z-polne-a-okoli-c3726
http://www.vystrcil.cz/jednani-s-jednatelem-senior-holding-c3750
http://www.vystrcil.cz/jednani-v-oblasti-socialni-c3753
http://www.vystrcil.cz/jednani-k-uzemnimu-planu-c3754
http://www.vystrcil.cz/dacicka-14-c3756
http://www.vystrcil.cz/cyklojizda-regionem-renesance-c3758
http://www.vystrcil.cz/skolni-akademie-kouzla-a-cary-c3764
http://www.vystrcil.cz/otevreni-nove-zrekonstruovaneho-koupaliste-c3784
http://www.vystrcil.cz/pietni-akt-c3769
http://www.vystrcil.cz/slavnostni-koncert-zaku-zus-dacice-c3770
http://www.vystrcil.cz/slavnostni-koncert-zaku-zus-dacice-c3770
http://www.vystrcil.cz/50-vyroci-otevreni-kulturniho-domu-c3786
http://www.vystrcil.cz/50-vyroci-otevreni-kulturniho-domu-c3786
http://www.vystrcil.cz/beneficni-koncert-na-opravu-veze-c3787
http://www.vystrcil.cz/beneficni-koncert-na-opravu-veze-c3787
http://www.vystrcil.cz/650-let-obce-sedlejov-c3798
http://www.vystrcil.cz/pasovani-tovaryse-tesarskeho-klepirskeho-a-pokryvacskeho-c3799
http://www.vystrcil.cz/pasovani-tovaryse-tesarskeho-klepirskeho-a-pokryvacskeho-c3799
http://www.vystrcil.cz/pasovani-tovaryse-tesarskeho-klepirskeho-a-pokryvacskeho-c3799
http://www.vystrcil.cz/setkani-clenu-zastupitelstva-kraje-vysocina-s-prezidentem-cr-c3804
http://www.vystrcil.cz/parnim-vlakem-na-akci-bezpecna-vysocina-c3812
http://www.vystrcil.cz/benefice-pro-konskou-zachytku-c3835
http://www.vystrcil.cz/vzpominkove-setkani-c3823
http://www.vystrcil.cz/konzultace-k-zakonu-o-sluzbach-vytvarejicich-duveru-pro-elektronicke-transakce-c3839
http://www.vystrcil.cz/konzultace-k-zakonu-o-sluzbach-vytvarejicich-duveru-pro-elektronicke-transakce-c3839
http://www.vystrcil.cz/navsteva-delegace-z-partnerskeho-regionu-zakarpatska-oblast-ukrajiny-v-kraji-vysocina-c3842
http://www.vystrcil.cz/navsteva-delegace-z-partnerskeho-regionu-zakarpatska-oblast-ukrajiny-v-kraji-vysocina-c3842
http://www.vystrcil.cz/tiskova-konference-ke-krizovatce-markvartice-kasarna-c3851
http://www.vystrcil.cz/vystava-historicke-hasicske-techniky-c3867
http://www.vystrcil.cz/stonarovske-rozmarne-leto-c3873
http://www.vystrcil.cz/arts-film-filmove-setkani-c3868
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/dechovka-a-seniori-p9625/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/beh-alejemi-p14233/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/narodni-zahajeni-dnu-evropskeho-dedictvi-p14230/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/oslava-babiho-leta-v-sasovskem-udoli-p14235/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijdte-na-koncert-pomuzete-p14236/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/cyklojizda-na-kole-detem-vysocinou-2016-p14244/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/oslavy-u-prilezitosti-665-let-trvani-obce-a-4-setkani-rodaku-p14245/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jihlavsky-pulmaraton-p14247/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/hasicska-soutez-firefighter-combat-challenge-p14253/
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 23.09.2016 ‒ Znovuodhalení pomníčku zastřelených vojáků Československé 

armády Dolní Vilímeč 

 
 

 
 24.09.2016 ‒ Nohejbalový turnaj o Vlaďovu merunu Mrákotín - Dobrá Voda 

 24.09.2016 ‒ Slavnostní večer města Dačice Dačice 

 01.10.2016 ‒ Vepřové hody 2016 Hodice 

 05.10.2016 ‒ Vzpomínka na Václava Havla Jihlava 

 06.10.2016 ‒ Mezinárodní den seniorů Jihlava, DKO 

 06.10.2016 ‒ Pietní akt Jihlava, sokolovna 

 07.10.2016 ‒ To všechno odnesl čas XII. Polná, kino 

 08.10.2016 ‒ Oslava 650 let obce Krahulčí Krahulčí 

 12.10.2016 ‒ Ceny města Telče Telč, Konírna Státního zámku 

 12.10.2016 ‒ Koncertní večer Nocturno Třešť, sál ZUŠ 

 20.10.2016 ‒ Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina Jihlava, Horácké divadlo 

 21.10.2016 ‒ Podzimní výstava zahrádkářů Telč, Hasičský dům 

 21.10.2016 ‒ 120. výročí založení SOU zemědělské a služeb Dačice Dačice, KD 

Beseda 

 22.10.2016 ‒ Slavnostní přivítání nového dopravního automobilu Třeštice, 

hasičská zbrojnice 

 27.10.2016 ‒ Setkání u příležitosti 98. výročí vzniku Československého státu 

Jihlava, socha T. G. Masaryka 

 29.10.2016 ‒ Zakončení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 

 11.11.2016 ‒ Den válečných veteránů Jihlava, ústřední hřbitov 

 14.11.2016 ‒ Jednání k zákonu o vinohradnictví a vinařství Jihlava 

 17.11.2016 ‒ Setkání u "Klíčů" Jihlava, u klíčů 

 17.11.2016 ‒ Slavnostní koncert ZUŠ Jihlava Jihlava, DKO 

 25.11.2016 ‒ Předání nové hasičské cisterny pro SDH Batelov Batelov 

 02.12.2016 ‒ Vernisáž Vánoční výstavy Třešť, dům J. A. Schumpetera 

 08.12.2016 ‒ Jednání k železničnímu přejezdu v Dačicích Dačice 

 09.12.2016 ‒ Krajské shromáždění SMS Kraje Vysočina Jihlava, KrÚ Kraje 

Vysočina 

 21.12.2016 ‒ Jednání k přesun pomníku obětem válek v Dačicích Dačice 

 22.12.2016 ‒ DOD a vánoční kulturní pásmo dětí z domova Jihlava 

 31.12.2016 ‒ Silvestrovský výstup na Javořici Studená, Řásná, Mrákotín 

http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/znovuodhaleni-pomnicku-zastrelenych-vojaku-ceskoslovenske-armady-p14266/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/znovuodhaleni-pomnicku-zastrelenych-vojaku-ceskoslovenske-armady-p14266/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/nohejbalovy-turnaj-o-vladovu-merunu-p14272/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/slavnostni-vecer-mesta-dacice-p14269/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/veprove-hody-2016-p14288/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vzpominka-na-vaclava-havla-p14297/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/mezinarodni-den-senioru-p14283/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-akt-p14295/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/to-vsechno-odnesl-cas-xii-p14296/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/oslava-650-let-obce-krahulci-p14284/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/ceny-mesta-telce-p14306/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/koncertni-vecer-nocturno-p14307/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/nejvyssi-oceneni-kraje-vysocina-p14344/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/podzimni-vystava-zahradkaru-p14349/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/120-vyroci-zalozeni-sou-zemedelske-a-sluzeb-dacice-p14350/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/slavnostni-privitani-noveho-dopravniho-automobilu-p14352/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-u-prilezitosti-98-vyroci-vzniku-ceskoslovenskeho-statu-p14354/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zakonceni-mezinarodniho-festivalu-dokumentarnich-filmu-p14362/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/den-valecnych-veteranu-p14393/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-zakonu-o-vinohradnictvi-a-vinarstvi-p14395/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-u-klicu-p14404/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/slavnostni-koncert-zus-jihlava-p14405/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/predani-nove-hasicske-cisterny-pro-sdh-batelov-p14414/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vernisaz-vanocni-vystavy-p14441/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-zeleznicnimu-prejezdu-v-dacicich-p14463/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/krajske-shromazdeni-sms-kraje-vysocina-p14465/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-presun-pomniku-obetem-valek-v-dacicich-p14480/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/dod-a-vanocni-kulturni-pasmo-deti-z-domova-p14494/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/silvestrovsky-vystup-na-javorici-p14500/
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7.1.2 Návštěvy obcí 

Během roku 2015 / 2016 senátor Miloš Vystrčil zavítal do desítek obcí, z nichž nově do 

4 / 3 obcí (vytučněno) ve svém senátním obvodu. Celkem se nám již v rámci 

oficiálních akcí podařilo navštívit 54 obcí (označeny na mapce zeleně), desítky dalších 

obcí jsme navštívili neoficiálně při různých průjezdech, zastávkách apod. Mnoho obcí 

navštěvujeme díky tradičním akcím opakovaně.  

 

V říjnu 2016 se uskutečnily senátní volby. Tudíž se senátor v rámci volební kampaně snažil 

zavítat do všech obcích a jejich místních částí v celém volebního obvodu.   

 

 Bohuslavice 

 Brtnice 

 Cizkrajov 

 Dačice 

 Dobronín 

 Hodice 

 Kamenice 

 Kněžice 

 Krasonice 

 Luka nad Jihlavou 

 Nová Říše 

 Pavlov 

 Peč  

 Polná 

 Slavonice 

 Třešť 

 Jihlava 

 Arnolec 

 Batelov 

 Dolní Cerekev 

 Mrákotín 

 Nevcehle 

 Ořechov 

 Radkov 

 Stonařov 

 Telč 

 Třeštice 

 Velký Beranov 

 Ždírec 

 Staré Město pod 

Landštejnem 

 Cejle 

 Hojkov 

 Lhotka 

 Mysletice 

 Mysliboř 

 Panenská Rozsíčka 

 Písečné 

 Rohozná 

 Řásná 

 Sedlejov 

 Černíč 

 Stará Říše 

 Strachoňovice 

 Třebětice 

 Urbanov 

 Jamné u Jihlavy 

 Brzkov 

 Krahulčí 

 Kaliště 

 Hříšice 

 Větrný Jeníkov 

 Rantířov 

 Markvartice 

 Dolní Vilímeč 

Důvody návštěv jednotlivých obcí: setkání se starostkami či starosty a dalšími 

zvolenými zástupci obcí (radní, zastupitelé), pozvání na obecní události, akce 

či pomoc při řešení problémů. 

 

Senátor taktéž jezdí i mimo svůj senátní volební obvod.  Především navštěvuje obce 

v Kraji Vysočina, kterého je část senátního volebního obvodu součástí, např. Bystřice 

nad Pernštejnem, Vír, Velké Meziříčí, Ledeč nad Sázavou, Martínkov, Náměšť nad 

Oslavou, Kámen, Křižanov, Třebíč, Bohdalov, Lípa, Petrovice. 
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7.1.3 Návštěvy firem, neziskových organizací 

 7. ledna 2015 – Valná hromada OK ČKAIT v Jihlavě. 

 15. ledna 2015     – Otevření nové budovy společnosti PC HELP, a. s. 

v Třebíči. 

 2. února 2015   ‒ Návštěva Moravských kováren v Jihlavě. 

 9. února 2015   ‒ Návštěva ZUŠ Dačice v Dačicích. 

 12. února 2015 – "Pétépácké" přátelské posezení v Jihlavě. 

 7. dubna 2015, 30. listopadu 2015 a 21. prosince 2016 – Jednání s ředitelkou 

o. p. s. Sdílení v Telči. 

 17. srpna 2015   ‒ Jednání ke stomatologické ordinaci ve Slavonicích. 

 7. září 2015, 2. listopadu 2015 a 26. listopadu 2015 – Jednání se starostkou OSH 

Jihlava v Jihlavě. 

 2. října 2015 – Jednání s ředitelem HZS Kraje Vysočina v Jihlavě. 

 7. října 2015   – Prohlídka krajských zařízení v sociální oblasti ve Ždírci 

a Velkém Meziříčí. 

 16. října 2015 – Návštěva Tesly Jihlava v Jihlavě.  

 19. října 2015   – Jednání s ředitelkou Nemocnice Dačice v Dačicích. 

 31. října 2015 – Výborová schůze SDH Telč v Telči. 

 19. listopadu 2015 – Návštěva Domova pro seniory v Telči. 

 27. listopadu 2015   – Otevření Pohodáře v Lukách nad Jihlavou. 

 12. prosince 2015 – Otevření tropického pavilónu v ZOO Jihlava v Jihlavě. 

 19. prosince 2015 a 17. prosince 2016 – Výroční valná hromada SDH Telč 

v Telči. 

 8. ledna 2016 ‒ Jednání s ředitelem Krajského vojenského velitelství Jihlava 

v Jihlavě. 

 27. ledna 2016 ‒ Jednání s ředitelkou ZUŠ Jihlava v Jihlavě. 

 27. ledna 2016 ‒ Návštěva Nemocnice Jihlava v Jihlavě. 

 3. února 2016 ‒ Návštěva Horáckého divadla v Jihlavě. 

 7. února 2016 ‒ Výroční konference oblasti KČT Vysočina v Jihlavě. 

 26. února 2016   ‒ Návštěva ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava v Jihlavě. 

 19. března 2016 ‒ Shromáždění představitelů SDH okresu Jihlava v Sedlejově. 

 28. dubna 2016   ‒ Beseda s obyvateli Domova pro seniory Telč v Telči. 

 12. května 2016 ‒ Jednání s ředitelkou NPÚ Telč v Telči. 

 12. května 2016   ‒ Návštěva Centra excelence Telč v Telči.  

 23. května 2016 ‒ Jednání s ředitelem HZS 

územního odboru Jihlava v Jihlavě. 

 27. května 2016 ‒ Den otevřených dveří THK 

RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. 

v Dačicích. 

 27. července 2016 ‒ Návštěva Domácího hos-

pice sv. Zdislavy v Třebíči. 

 10. října 2016 ‒ Den otevřených dveří Sdílení Telč v Telči. 

 15. října 2016 ‒ Výroční členská schůze svazu PTP Jihlava v Jihlavě. 

 25. listopadu 2016 ‒ Valná hromada SDH Dačice v Dačicích. 

 

http://www.vystrcil.cz/valna-hromada-ok-ckait-v-jihlave-c2642
http://www.vystrcil.cz/otevreni-nove-budovy-spolecnosti-pc-help-a-s-c2655
http://www.vystrcil.cz/navsteva-moravskych-kovaren-c2697
http://www.vystrcil.cz/navsteva-zus-dacice-c2704
http://www.vystrcil.cz/petepacke-pratelske-posezeni-c2715
http://www.vystrcil.cz/jednani-s-reditelkou-o-p-s-sdileni-c2842
http://www.vystrcil.cz/jednani-s-reditelkou-o-p-s-sdileni-c3360
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelkou-o-p-s-sdileni-p14498/
http://www.vystrcil.cz/jednani-ke-stomatologicke-ordinaci-ve-slavonicich-c3116
http://www.vystrcil.cz/jednani-se-starostkou-osh-jihlava-c3165
http://www.vystrcil.cz/jednani-se-starostkou-osh-jihlava-c3298
http://www.vystrcil.cz/jednani-se-starostkou-osh-jihlava-c3344
http://www.vystrcil.cz/jednani-s-reditel-hzs-kraje-vysocina-c3212
http://www.vystrcil.cz/prohlidka-krajskych-zarizeni-v-socialni-oblasti-c3224
http://www.vystrcil.cz/navsteva-tesly-jihlava-c3238
http://www.vystrcil.cz/jednani-s-reditelkou-nemocnice-dacice-c3241
http://www.vystrcil.cz/vyborova-schuze-sdh-telc-c3290
http://www.vystrcil.cz/navsteva-domova-pro-seniory-c3337
http://www.vystrcil.cz/otevreni-pohodare-c3346
http://www.vystrcil.cz/otevreni-tropickeho-pavilonu-v-zoo-jihlava-c3405
http://www.vystrcil.cz/vyrocni-valna-hromada-sdh-telc-c3411
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vyrocni-valna-hromada-sdh-telc-p14475/
http://www.vystrcil.cz/jednani-s-reditelem-krajskeho-vojenskeho-velitelstvi-jihlava-c3416
http://www.vystrcil.cz/jednani-s-reditelkou-zus-jihlava-c3497
http://www.vystrcil.cz/navsteva-nemocnice-jihlava-c3496
http://www.vystrcil.cz/navsteva-horackeho-divadla-c3500
http://www.vystrcil.cz/vyrocni-konference-oblasti-kct-vysocina-c3507
http://www.vystrcil.cz/navsteva-zs-specialni-a-prakticke-skoly-jihlava-c3529
http://www.vystrcil.cz/shromazdeni-predstavitelu-sdh-okresu-jihlava-c3578
http://www.vystrcil.cz/beseda-s-obyvateli-domova-pro-seniory-telc-c3678
http://www.vystrcil.cz/jednani-s-reditelkou-npu-v-telci-c3698
http://www.vystrcil.cz/navsteva-centra-excelence-telc-c3699
http://www.vystrcil.cz/jednani-s-reditelem-hzs-uzemniho-odboru-jihlava-c3716
http://www.vystrcil.cz/den-otevrenych-dveri-thk-rhythm-automotive-czech-a-s-c3725
http://www.vystrcil.cz/navsteva-domaciho-hospice-sv-zdislavy-c3820
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/den-otevrenych-dveri-sdileni-p14300/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vyrocni-clenska-schuze-svazu-ptp-jihlava-p14322/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/valna-hromada-sdh-dacice-p14415/
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7.2 Senát 

7.2.1 Klub, výbor, komise, schůze 

 Zpravodajování tisků  

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ (VUZP) 

o Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 

kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 31) – i KLUB 

ODS. 

o Návrh zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

(Tisk č. 126) – i KLUB ODS. 

o Návrh zákona, kterým se 

mění zákon č. 133/2000 Sb., 

o evidenci obyvatel a rod-

ných číslech a o změně ně-

kterých zákonů (zákon 

o evidenci obyvatel), ve 

znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 328/1999 Sb., o ob-

čanských průkazech, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tisk č. 137) – 

garanční zpravodaj – i KLUB ODS. 

o Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České 

republiky a parlamentní procedury, o zásadách jednání a styku 

Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (stykový zákon) 

(Tisk č. 165) – i KLUB ODS. 

o Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., 

Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (Tisk 

č. 287) 

o Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 

kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony (Tisk č. 266) 

o Návrh zákona o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce 

(Tisk č. 306)  

o Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 307) 

o Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (Tisk č. 349) – 

i KLUB ODS. 

o Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

právní úpravy rozpočtové odpovědnosti (Tisk č. 350) – i KLUB ODS. 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3657
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3755
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3766
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3794
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s3528
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s3895
http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/81778/68651
http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/81779/68652
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KLUB ODS 

o Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu 

č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se 

mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (Tisk č. 16). 

o Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují 

některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním 

bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (Tisk č. 40). 

o Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 42). 

o Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) (Tisk č. 114). 

o Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky 

k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Úmluvy o účincích 

průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté v Ženevě dne 

5. prosince 2014 (Tisk č. 121). 

o Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, 

kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 118/2010 Sb., 

o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (Tisk č. 213). 

o Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 

a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 

obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tisk 

č. 347). 

o Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky 

k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní 

úmluvy proti dopingu ve sportu (Tisk č. 321) 

o Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky 

k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda (Tisk č. 337) 

  

 Přehled vystoupení na schůzích Senátu 

o Zákon o veřejných zakázkách (Tisk č. 16) – 14.01.2015 

o Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (Tisk č. 19) – 14.01.2015 

o Sdělení Komise Investiční plán pro Evropu (Tisk EU č. K 003/10) – 

25.02.2015 

o Fond pro strategické investice (Tisk EU č. N 005/10) – 25.02.2015 

o Zákoník práce - senátní návrh (Tisk č. 20) – 25.02.2015 

o Petice pro korunu (Tisk č. 292) – 25.02.2015 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3642
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3666
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3668
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3743
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3750
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3842
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3978
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3952
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3968
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-verejnych-zakazkach-c2659
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3642
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi-c2660
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi-c2660
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3645
http://www.vystrcil.cz/sdeleni-komise-investicni-plan-pro-evropu-c2745
http://www.vystrcil.cz/sdeleni-komise-investicni-plan-pro-evropu-c2745
http://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=2010
http://www.vystrcil.cz/fond-pro-strategicke-investice-c2746
http://www.vystrcil.cz/fond-pro-strategicke-investice-c2746
http://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=2014
http://www.vystrcil.cz/zakonik-prace-senatni-navrh-c2747
http://www.vystrcil.cz/zakonik-prace-senatni-navrh-c2747
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3646
http://www.vystrcil.cz/petice-pro-korunu-c2748
http://www.vystrcil.cz/petice-pro-korunu-c2748
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3536
http://www.vystrcil.cz/novela-zakona-o-nku-c2788
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o Novela zákona o NKÚ (Tisk č. 31) – 18.03.2015 

o Zpráva o živ. prostředí ČR 2013 (Tisk č. 3) – 18.03.2015 

o Zákon o hospodaření energií (Tisk č. 32) – 19.03.2015 

o Školský zákon (Tisk č. 41) – 19.03.2015 

o Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním 

plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů (Tisk č. 40) – 

19.03.2015 

o Zpráva NKÚ za rok 2014 (Tisk č. 46) – 13.05.2015 

o Novela exekučního řádu - senátní návrh (Tisk č. 331) – 13.05.2015 

o Zákon o pozemních komunikacích (Tisk č. 80) – 17.06.2015 

o Změny harmonogramu Úmluvy o regulaci velrybářství (Tisk č. 44) – 

17.06.2015 

o Balíček opatření k energetické unii (Tisky EU č. K 010/10, K 011/10) – 

17.06.2015 

o Komentovaný pořad jednání ER (Tisk č. 83) – 17.06.2015 

o Občanský soudní řád (Tisk č. 77) – 17.06.2015 

o Zákon o ochraně veřejného zdraví (Tisk č. 87) – 18.06.2015 

o Petice - veřejný pořádek a sociální záležitosti 

(Tisk č. 1) – 18.06.2015 

o Zákon o místních poplatcích (Tisk č. 78) – 

18.06.2015 

o Zákon o důchodovém spoření (Tisk č. 81) – 

18.06.2015 

o Výroční zpráva ÚSTR za rok 2014 (Tisk č. 56) 

– 22.07.2015 

o Zákon o České televizi (Tisk č. 107) – 

22.07.2015 

o Zákoník práce - senátní návrh (Tisk č. 20) – 22.07.2015 

o Závěry Evropské rady z 25.-26. června 2015 (Tisk č. 108) – 23.07.2015 

o Národní program reforem (Tisk č. 85) – 23.07.2015 

o Konvergenční program 2015 (Tisk č. 73) – 23.07.2015 

o Zákon o přestupcích (Tisk č. 100) – 23.07.2015 

o Zákon o odpadech (Tisk č. 115) – 12.08.2015 

o Zákon o účetnictví (Tisk č. 112) – 12.08.2015 

o Návrh usnesení Senátu PČR k aktuálním návrhům Evropské komise na 

řešení uprchlické krize v EU – 23.09.2015 

o Výroční zpráva ÚOHS za rok 2014 (Tisk č. 104) – 23.09.2015 

o Změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu (Tisk 

č. 72) – 23.09.2015 

o Autorský zákon - senátní návrh (Tisk č. 125) – 22.10.2015 

o Závěra z ER dne 15. 10. 2015 (Tisk č. 131) – 22.10.2015 

o Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 

(Tisk č. 127) – 22.10.2015 

o Zákon o registru smluv (Tisk č. 126) – 22.10.2015 

o Zákon o hasičském záchranném sboru (Tisk č. 135) – 11.11.2015 

o Zákon o evidenci obyvatel (Tisk č. 137) – 11.11.2015 

o Zákon o poštovních službách (Tisk č. 138) – 11.11.2015 

http://www.vystrcil.cz/novela-zakona-o-nku-c2788
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3657
http://www.vystrcil.cz/zprava-o-ziv-prostredi-cr-2013-c2789
http://www.vystrcil.cz/zprava-o-ziv-prostredi-cr-2013-c2789
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3629
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-hospodareni-energii-c2793
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-hospodareni-energii-c2793
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3658
http://www.vystrcil.cz/skolsky-zakon-c2794
http://www.vystrcil.cz/skolsky-zakon-c2794
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3667
http://www.vystrcil.cz/zakon-kterym-se-upravuji-nektere-otazky-souvisejici-s-poskytovanim-plneni-spojenych-s-uzivanim-bytu-a-nebytovych-prostoru-c2795
http://www.vystrcil.cz/zakon-kterym-se-upravuji-nektere-otazky-souvisejici-s-poskytovanim-plneni-spojenych-s-uzivanim-bytu-a-nebytovych-prostoru-c2795
http://www.vystrcil.cz/zakon-kterym-se-upravuji-nektere-otazky-souvisejici-s-poskytovanim-plneni-spojenych-s-uzivanim-bytu-a-nebytovych-prostoru-c2795
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3666
http://www.vystrcil.cz/zprava-nku-za-rok-2014-c2914
http://www.vystrcil.cz/zprava-nku-za-rok-2014-c2914
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3672
http://www.vystrcil.cz/novela-exekucniho-radu-senatni-navrh-c2915
http://www.vystrcil.cz/novela-exekucniho-radu-senatni-navrh-c2915
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3572
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-pozemnich-komunikacich-c3001
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-pozemnich-komunikacich-c3001
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3707
http://www.vystrcil.cz/zmeny-harmonogramu-umluvy-o-regulaci-velrybarstvi-c3008
http://www.vystrcil.cz/zmeny-harmonogramu-umluvy-o-regulaci-velrybarstvi-c3008
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3670
http://www.vystrcil.cz/balicek-opatreni-k-energeticke-unii-c3009
http://www.vystrcil.cz/balicek-opatreni-k-energeticke-unii-c3009
http://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=2023
http://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=2021
http://www.vystrcil.cz/komentovany-porad-jednani-er-c3010
http://www.vystrcil.cz/komentovany-porad-jednani-er-c3010
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3710
http://www.vystrcil.cz/obcansky-soudni-rad-c3011
http://www.vystrcil.cz/obcansky-soudni-rad-c3011
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3704
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-ochrane-verejneho-zdravi-c3012
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-ochrane-verejneho-zdravi-c3012
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3714
http://www.vystrcil.cz/petice-verejny-poradek-a-socialni-zalezitosti-c3014
http://www.vystrcil.cz/petice-verejny-poradek-a-socialni-zalezitosti-c3014
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3627
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-mistnich-poplatcich-c3015
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-mistnich-poplatcich-c3015
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3705
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-duchodovem-sporeni-c3016
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-duchodovem-sporeni-c3016
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3708
http://www.vystrcil.cz/vyrocni-zprava-ustr-za-rok-2014-c3060
http://www.vystrcil.cz/vyrocni-zprava-ustr-za-rok-2014-c3060
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3682
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-ceske-televizi-c3061
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-ceske-televizi-c3061
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3735
http://www.vystrcil.cz/zakonik-prace-senatni-navrh-c3062
http://www.vystrcil.cz/zakonik-prace-senatni-navrh-c3062
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3646
http://www.vystrcil.cz/zavery-evropske-rady-z-25-26-cervna-2015-c3065
http://www.vystrcil.cz/zavery-evropske-rady-z-25-26-cervna-2015-c3065
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3736
http://www.vystrcil.cz/narodni-program-reforem-c3066
http://www.vystrcil.cz/narodni-program-reforem-c3066
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3712
http://www.vystrcil.cz/konvergencni-program-2015-c3072
http://www.vystrcil.cz/konvergencni-program-2015-c3072
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3700
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-prestupcich-c3073
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-prestupcich-c3073
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3728
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-odpadech-c3106
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-odpadech-c3106
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3744
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-ucetnictvi-c3107
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-ucetnictvi-c3107
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3740
http://www.vystrcil.cz/navrh-usneseni-senatu-pcr-k-aktualnim-navrhum-evropske-komise-na-reseni-uprchlicke-krize-v-eu-c3198
http://www.vystrcil.cz/navrh-usneseni-senatu-pcr-k-aktualnim-navrhum-evropske-komise-na-reseni-uprchlicke-krize-v-eu-c3198
http://www.vystrcil.cz/navrh-usneseni-senatu-pcr-k-aktualnim-navrhum-evropske-komise-na-reseni-uprchlicke-krize-v-eu-c3198
http://www.vystrcil.cz/vyrocni-zprava-uohs-za-rok-2014-c3199
http://www.vystrcil.cz/vyrocni-zprava-uohs-za-rok-2014-c3199
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3732
http://www.vystrcil.cz/zmeny-prilohy-i-a-prilohy-ii-mezinarodni-umluvy-proti-dopingu-c3200
http://www.vystrcil.cz/zmeny-prilohy-i-a-prilohy-ii-mezinarodni-umluvy-proti-dopingu-c3200
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3699
http://www.vystrcil.cz/autorsky-zakon-senatni-navrh-c3267
http://www.vystrcil.cz/autorsky-zakon-senatni-navrh-c3267
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3754
http://www.vystrcil.cz/zavera-z-er-dne-15-10-2015-c3268
http://www.vystrcil.cz/zavera-z-er-dne-15-10-2015-c3268
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3760
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-nekterych-podminkach-podnikani-v-oblasti-cestovniho-ruchu-c3269
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-nekterych-podminkach-podnikani-v-oblasti-cestovniho-ruchu-c3269
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3756
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-registru-smluv-c3270
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-registru-smluv-c3270
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3755
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-hasicskem-zachrannem-sboru-c3315
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-hasicskem-zachrannem-sboru-c3315
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3764
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-evidenci-obyvatel-c3316
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-evidenci-obyvatel-c3316
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o Zákon o ochraně spotřebitele (Tisk č. 139) – 11.11.2015 

o Zákon o rozpočtovém určení daní (Tisk č. 149) – 02.12.2015 

o Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (Tisk 

č. 158) – 10.12.2015 

o Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu - 

související zákony (Tisk č. 159) – 10.12.2015 

o Zákon o ukončení důchodového spoření (Tisk č. 153) – 10.12.2015 

o Stykový zákon (Tisk č. 165) – 10.12.2015 

o Zákon o loteriích (Tisk č. 160) – 10.12.2015 

o Spotřební daně (Tisk č. 156) – 10.12.2015 

o Autorský zákon ‒ senátní návrh (Tisk č. 125) ‒ 06.01.2016 

o Zákon o silničním provozu (Tisk č. 175) ‒ 13.01.2016 

o Zpráva o ŽP v roce 2014 (Tisk č. 170) ‒ 02.03.2016 

o Balíček k oběhovému hospodářství (Tisk EU č. N 053/10; Tisk EU 

č. N 054/10; Tisk EU č. N 055/10; Tisk EU č. N 056/10; Tisk EU č. K 058/10) 

– 02.03.2016 

o Volební zákon (Tisk č. 190) ‒ 02.03.2016 

o Návrh doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na 

trhu práce (Tisk EU č. J 038/10) ‒ 02.03.2016 

o Horní zákon (Tisk č. 192) ‒ 03.03.2016 

o Stykový zákon (Tisk č. 165) ‒ 03.03.2016 

o Zákon o evidenci tržeb (Tisk č. 200) ‒ 16.03.2016 

o Zákon o místním referendu (Tisk č. 213) ‒ 16.03.2016 

o Zákon o rozpočtových pravidlech (Tisk č. 222) ‒ 06.04.2016  

o Zákon o obcích (Tisk č. 203) ‒ 16.03.2016 

o Zákon o zadávání veřejných zakázek (Tisk č. 220) ‒ 06.04.2016 

o Zákon o státních svátcích (Tisk č. 228) ‒ 06.04.2016 

o Školský zákon (Tisk č. 237) ‒ 20.04.2016 

o Zákon o zdravotních službách (Tisk č. 234) ‒ 20.04.2016 

o Zákon o potravinách a tabákových výrobcích (Tisk č. 248) ‒ 27.04.2016 

o Zákon o místním referendu (Tisk č. 213) ‒ 27.04.2016 

o Zákon o podpoře sportu (Tisk č. 265) ‒ 25.05.2016 

o Sdělení Komise ‒ Investovat do zaměstnanosti a růstu ... (Tisk EU 

č. K 060/10) ‒ 25.05.2016 

o Zákon o prodejní době (Tisk č. 263) ‒ 25.05.2016 

o Novela Ústavy ČR (Tisk č. 287) ‒ 26.05.2016 

o Zákon o hazardních hrách ‒ novela souvisejících zákonů (Tisk č. 258) ‒ 

26.05.2016 

o Zákon o zbraních (Tisk č. 277) ‒ 15.06.2016 

o Konvergenční program České republiky (Tisk č. 281) ‒ 15.06.2016 

o Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (Tisk 

č. 306) ‒ 24.08.2016 

o Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ‒ 

související zákony (Tisk č. 307) ‒ 24.08.2016 

o Novela volebních zákonů (Tisk č. 308) – 24.08.2016 

o Výroční zpráva UHOS za rok 2015 (Tisk č. 284) ‒ 24.08.2016 

o Zákon o centrální evidenci účtů (Tisk č. 312) ‒ 24.08.2016 
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http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3857
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http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3906
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http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3910
http://www.vystrcil.cz/zakon-o-sluzbach-vytvarejicich-duveru-pro-elektronicke-transakce-c3860
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3937
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http://www.vystrcil.cz/vyrocni-zprava-uhos-za-rok-2015-c3863
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http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3943
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o Zákon o pojišťovnictví (Tisk č. 314) ‒24.08.2016 

o Výroční zpráva ČTÚ za rok 2015 (Tisk č. 272) ‒ 24.08.2016 

o Energetický zákon (Tisk č. 323) ‒ 25.08.2016 

o Zákon o střetu zájmů (Tisk č. 335) ‒ 19.10.2016 

o Zákon o ochraně ovzduší (Tisk č. 332) ‒ 19.10.2016 

o Zahraniční politika ČR ve vztahu k Čínské lidové republice ‒ 30.11.2016 

o Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (Tisk č. 349) 

‒ 30.11.2016 

o Rozpočtová odpovědnost - související zákony (Tisk č. 350) ‒ 30.11.2016 

o Občanský soudní řád - senátní návrh (Tisk č. 10) ‒ 01.12.2016 

o Volba kandidáta ke jmenování do funkce předsedy Úřadu pro dohled nad 

hospodařením politických stran a politických hnutí (Tisk č. 18) ‒ 

14.12.2016 

o Vinohradnický zákon (Tisk č. 1) ‒ 14.12.2016 

o Zákon o účetnictví Zákon o účetnictví (Tisk č. 8) ‒ 14.12.2016 

o Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů (Tisk č. 6) ‒ 

14.12.2016 

o Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 

a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 

zubního lékaře a farmaceuta (Tisk č. 4) ‒ 14.12.2016 

 

7.2.2 Cesty výborů, stálých delegací a komisí 

 15. ledna 2015 – GO – REGIONTOUR 2015 v Brně. 

 28.–29. ledna 2015 – Výjezdní zasedání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou 

správu a životní prostředí a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 

Poslanecké sněmovny do Harrachova. 

 11.–12. září 2015  – Výjezdní zasedání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou 

správu a životní prostředí do Uherského Hradiště. 

 12.–15. října 2015 – Zahraniční cesta Výboru pro územní rozvoj, veřejnou 

správu a životní prostředí na Slovensko a do Rakouska. 

 14. ledna 2016 ‒ GO - REGIONTOUR 2016 v Brno 

 8.‒9. února 2016 ‒ Zahraniční cesta Výboru pro územní rozvoj, veřejnou 

správu a životní prostředí na Slovensko 

 

7.2.3 Návštěvy v Senátu  

 15. února 2015 – Občané Dyjice v Senátu. 

 24. března 2015      – APLA Vysočina v Senátu. 

 3. dubna 2015 – Občané městyse Stonařova v Senátu. 

 19. května 2015 – ZŠ Batelov v Senátu. 

 25. května 2015   – Senioři z Arnolce a okolních obcí v Senátu. 
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http://www.vystrcil.cz/vyrocni-zprava-ctu-za-rok-2015-c3866
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3901
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http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3954
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-stretu-zajmu-p14345/
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Výroční zpráva 2015−2016 27 

 

 
 

 1. června 2015 – Gymnázium Dačice v Senátu. 

 9. června 2015   – ZUŠ Dačice v Senátu. 

 18. června 2015 – Höchst im Odenwald v Senátu 

 21. října 2015   – SŠ technická a obchodní Dačice v Senátu. 

 23. října 2015   – Gymnázium O. Březiny a SOŠ Telč v Senátu. 

 4. prosince 2015   – ACO Industries, Přibyslav v Poslanecké sněmově 

a Senátu 

 12. prosince 2015 – Občané obce Arnolec v Senátu. 

 26. ledna 2016 ‒ Absolventi UTV z Křižánek v Senátu. 

 4. února 2016   ‒ Návštěva delegace dětí z Ukrajiny v Senátu. 

 2. dubna 2016   ‒ Občané obce Hříšice 

v Senátu. 

 4. května 2016   ‒ U3V z Jihlavy 

v Senátu.  

 4. května 2016   ‒ Občané obce Třebětice 

v Senátu. 

 11. května 2016   ‒ ZŠ Hrádek nad 

Nisou v Senátu. 

 11. května 2016   ‒ ZŠ Seifertova Jihlava v Senátu. 

 14. června 2016   ‒ SOŠ a SOU Třešť v Senátu. 

 18. června 2016 ‒ Občané obce Zbilidy v Senátu. 

 28. června 2016   ‒ ZUŠ Jihlava v Senátu. 

 30. června 2016   ‒ Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice v Senátu. 

 2. srpna 2016 ‒ ORŽ Jihlava v Senátu. 

 7. září 2016 ‒ Svaz důchodců ČR - MO Jihlava v Senátu. 

 

http://www.vystrcil.cz/gymnazium-dacice-v-senatu-c2952
http://www.vystrcil.cz/zus-dacice-v-senatu-c2971
http://www.vystrcil.cz/delegace-z-h-chst-im-odenwald-v-senatu-c2993
http://www.vystrcil.cz/ss-technicka-a-obchodni-dacice-v-senatu-c3252
http://www.vystrcil.cz/gymnazium-o-breziny-a-sos-telc-v-senatu-c3259
http://www.vystrcil.cz/aco-industries-pribyslav-v-poslanecke-snemove-a-senatu-c3365
http://www.vystrcil.cz/absolventi-utv-z-krizanek-v-senatu-c3490
http://www.vystrcil.cz/navsteva-delegace-deti-z-ukrajiny-v-senatu-c3513
http://www.vystrcil.cz/obcane-obce-hrisice-v-senatu-c3609
http://www.vystrcil.cz/u3v-z-jihlavy-v-senatu-c3685
http://www.vystrcil.cz/obcane-obce-trebetice-v-senatu-c3686
http://www.vystrcil.cz/zs-hradek-nad-nisou-v-senatu-c3694
http://www.vystrcil.cz/zs-seifertova-jihlava-v-senatu-c3693
http://www.vystrcil.cz/sos-a-sou-trest-v-senatu-c3766
http://www.vystrcil.cz/obcane-obce-zbilidy-v-senatu-c3785
http://www.vystrcil.cz/zus-jihlava-v-senatu-c3802
http://www.vystrcil.cz/mestsky-dechovy-orchestr-zus-dacice-v-senatu-c3806
http://www.vystrcil.cz/orz-jihlava-v-senatu-c3813
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/svaz-duchodcu-cr-mo-jihlava-v-senatu-p14240/
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7.2.4 Pořádané vernisáže v Senátu  

 24. března 2015      – Vernisáž výstavy "Můj svět". 

      
Výstava občanského sdruženi APLA Vysočina (Asociace pomáhající lidem 

s autismem) kreseb Filipa Zápotočného v Chodbě místopředsedů Senátu 

proběhla od 24. března 2015 do 7. dubna 2015. 

 9. června 2015       – Vernisáž výstavy "Svět očima dětí". 

 
Výstava žáků výtvarného oboru 

Základní umělecké školy Dačice 

v Předsálí Jednacího sálu Senátu proběhla od 9. do 22. června 2015.  

 30. července 2015      – Vernisáž výstavy "TRADICE, SKLO, DESIGN" 

Výstava společnost Brokis, výrobce českých 

designových svítidel z foukaného skla 

ve Výstavní síni Senátu proběhla 

od 30. července 2015 do 4. října 2015.  

 

http://www.vystrcil.cz/vernisaz-vystavy-muj-svet-c2781
http://www.vystrcil.cz/vernisaz-vystavy-svet-ocima-deti-c2970
http://www.vystrcil.cz/vernisaz-vystavy-tradice-sklo-design-c3064
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 4 listopadu 2015      – Vernisáž výstavy "Petr Vlach / Kravaty a růže" 

Výstava obrazů Petra Vlacha v Předsálí Jednacího sálu Senátu proběhla 

od 5. do 16. listopadu 2015. 

 
 

      
 

 1. dubna 2016    ‒ Vernisáž výstavy "Doteky jinakosti". 

Výstava obrazů tvůrců s autismem občanského sdruženi APLA Vysočina 

(Asociace pomáhající lidem s autismem) v Chodbě místopředsedů Senátu 

proběhla od 29. března 2016 do 11. dubna 2016. 

         
 

 

http://www.vystrcil.cz/vernisaz-vystavy-petr-vlach-kravaty-a-ruze-c3283
http://www.vystrcil.cz/vernisaz-vystavy-doteky-jinakosti-c3585
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 28. června 2016      ‒ Vernisáž výstavy "Jednotlivosti". 

Výstava žáků výtvarného oboru 

Základní umělecké školy Jihlava v 

Předsálí Jednacího sálu Senátu 

proběhla od 28. června 2016 do 18. 

července 2016. 

 

 

 

 

 

 

7.2.5 Statistika (2015 / 2016)   

 Vystoupení k 50 / 44 senátním tiskům, k některým i opakovaně, v Senátu. 

 Podání pozměňovacích návrhů k 9 / 8 senátním tiskům. 

 Zpravodajem 3 / 7 senátních tisků ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou 

správu a životní prostředí a následně na schůzi Senátu. 

 Počet schůzí Senátu: 12 / 15 – jedná se o schůze jednodenní i vícedenní.  

10. funkční období 

(2014–2016)  

o 05. schůze – 14.01.2015 

o 06. schůze – 25.02.2015 

o 07. schůze – 18.03.2015 

o 08. schůze – 13.05.2015 

o 09. schůze – 17.06.2015 

o 10. schůze – 22.07.2015 

o 11. schůze – 12.08.2015 

o 12. schůze – 23.09.2015 

o 13. schůze – 22.10.2015 

 

o 14. schůze – 11.11.2015 

o 15. schůze – 02.12.2015 

o 16. schůze – 10.12.2015 

o 17. schůze ‒ 06.01.2016 

o 18. schůze ‒ 13.01.2016 

o 19. schůze ‒ 02.03.2016 

o 20. schůze ‒ 16.03.2016 

o 21. schůze ‒ 06.04.2016 

o 22. schůze ‒ 20.04.2016 

o 23. schůze ‒ 27.04.2016 

o 24. schůze ‒ 25.05.2016 

o 25. schůze ‒ 15.06.2016 

o 26. schůze ‒ 14.07.2016 

o 27. schůze ‒ 24.08.2016 

o 28. schůze ‒ 19.10.2016 

 

11. funkční období 

(2016‒2018) 

o 01. schůze ‒ 16.11.2016 

o 02. schůze ‒ 30.11.2016 

o 03. schůze ‒ 14.12.2016 

http://www.vystrcil.cz/vernisaz-vystavy-jednotlivosti-c3803
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8. Spolupráce a pomoc 
 

8.1 Dary 
 Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA – Vysočina o.s. 

 Podpora Asociace nositelů legionářských tradic. 

 Podpora Poháru konstruktérů, Ceny Josefa Vystrčila v rámci Extraligy ČR 

v požárním útoku. 

 Podpora dějepisné soutěže studentů gymnázií. 

 Občanská demokratická strana. 

 Podpora Sboru dobrovolných hasičů Telč. 

8.2 Spolupráce v senátním obvodu 
 Pomoc obcím, organizacím a občanům – zorganizování jednání na ministerstvech 

(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstvo obrany; Ministerstvo 

financí; Ministerstvo průmyslu a obchodu; Ministerstvo životního prostředí; 

Ministerstvo dopravy; Ministerstvo vnitra), Státním fondu životního prostředí a 

Státním fondu dopravní infrastruktury. 

 2. srpna 2015      – Den sdílení 2015 v Telči 

 

http://www.vystrcil.cz/den-sdileni-2015-c3078
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9. Závěr  

 

9.1 Stručná sumarizace činnosti v rocích 2015 / 2016  
 Absolvování přes čtyři sta padesát / čtyři sta třicet různých akcí a událostí. 

 Podařilo se zorganizovat dvanáct / třináct návštěv historických prostor Senátu 

Parlamentu ČR pro občany a studenty z regionu, ČR a hostů ze zahraničí. 

 V roce 2015 senátor Miloš Vystrčil absolvoval čtyři výjezdy. Všechny výjezdy byly 

v rámci Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí: navštívil 

veletrh Regiontour v Brně, zúčastnil se výjezdního zasedání v Harrachově, 

Uherském Hradišti a podnikl zahraniční pracovní cestu na Slovensko 

a do Rakouska. Dvou výjezdů se zúčastnil v roce 2016. Opět všechny výjezdy byly 

v rámci Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí: navštívil 

veletrh Regiontour v Brně a zúčastnil se zahraniční pracovní cesty na Slovensko. 

 V rámci regionu senátor oficiálně navštívil v každém roce nejméně patnáct firem 

a organizací. 

 V rámci schůzí Senátu se senátor vystoupil k padesáti / čtyřicet čtyř senátním 

tiskům. 

 Zpravodajem tří / sedmi senátních tisků ve VUZP a následně na schůzi Senátu.  

 

9.2 Plánované aktivity v roce 2017 
 Pomoc obcím, občanům při potížích s komunikací s úřady a ministerstvy. 

 Tlak na změny zákona o evidenci obyvatel. 

 Vyjasnění poštovního zákona a s tím související osudy malých pošt. 

 Podpora soutěže Komunální politik roku. 

 Podpora dne autismu v Senátu. 

 Dny senátora Miloše Vystrčila ve městech senátního volebního obvodu 52 Jihlava 

– setkání s veřejností. 

 Sdružení přátel Zakarpatské oblasti Ukrajiny. 

 Jednání o úpravách křížení silnic I/23 a I/38 – křižovatka „Kasárna“. 

 Sledování dalšího vývoje změn působnosti katastrálních úřadů - pracovišť 

a finančních úřadů. 
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10. Kontakty 

 
RNDr. Miloš Vystrčil 

senátor 

e-mail: vystrcilm@senat.cz 

Mobil: +420 606 767 544    

 

Datová schránka: 

ID schránky: 3pr4j8d 

Typ schránky: Fyzická osoba 

Jméno: Miloš Vystrčil 

 

10.1 Kancelář Jihlava 
 

Ing. Miroslav Brzek 

asistent 

e-mail: brzekm@senat.cz 

Mobil: +420 603 175 656 

 

Vladislav Veselý 

asistent od 1. května 2015 

e-mail: vesely@vystrcil.cz 

 

Bc. Marta Horecká 

asistentka do 30. dubna 2015 

Adresa:  

Kancelář senátního obvodu 52  

Brněnská 599/28  

586 01  Jihlava 

Kancelář e-mail: 

kancelar@vystrcil.cz 

 

mailto:vystrcilm@senat.cz
mailto:brzekm@senat.cz
mailto:vesely@vystrcil.cz
mailto:kancelar@vystrcil.cz
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10.2 Kancelář Praha 
 

Ing. Miroslav Brzek  

asistent 

e-mail: brzekm@senat.cz 

Mobil: +420 603 175 656    

 

 

Adresa:  

Senát Parlamentu ČR 

Valdštejnské nám. 17/4 

118 01  Praha 1 

Tel.: +420 257 07 5112  

 

10.3 Poradci 
 

Ing. Ladislav Kučera 

poradce senátora zejména pro 

oblast životního prostředí 

do 31. prosince 2016 

 
 

Ing. Martin Plášil, Ph.D. 

poradce senátora zejména pro 

oblast zemědělství a venkova 

e-mail: plasil.poradce@seznam.cz 

 
 

PhDr. Matěj Trávníček 

poradce senátora zejména pro 

oblast veřejné správy a komunikace 

do 31. července 2016 

 
 

Karel Šebek 

poradce senátora zejména pro 

oblast veřejné správy 

do 29. ledna 2015 

Věra Kovářová 

poradce senátora zejména pro 

oblast sociální 

e-mail: kovarova@vystrcil.cz  

 
 

Bc. Štěpán Křeček, MBA 

poradce senátora zejména pro 

oblast hospodářskou 

a ekonomickou 

e-mail: svorc@vystrcil.cz 
 

Vítězslav Jonáš 

poradce senátora zejména pro 

oblast energetiky 

e-mail: info@vitezslav-jonas.cz 

 
 

MUDr. Václav Vlček 

poradce senátora zejména pro 

oblast zdravotnictví 

do 31. prosince 2016 

  

10.4 Stážisté 
 

Mgr. Mira Abrahamyan – od 5. listopadu 2014 do 31. srpna 2015 

Bc. Pavlína Zabořilová – od 11. února 2015 do 31. srpna 2015 

mailto:brzekm@senat.cz
mailto:plasil.poradce@seznam.cz
mailto:kovarova@vystrcil.cz
mailto:svorc@vystrcil.cz
mailto:info@vitezslav-jonas.cz
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11. Fotogalerie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senátní kampaň 2016 
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Mapa senátní obvodu 52 – Jihlava 

 

 
Mapu zpracoval a vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina, 2012, Odbor informatiky, oddělení správy GIS 

Datové zdroje: Správní hranice © ČÚZK, 2012; Data © GIS Kraje Vysočina, 2001 – 2012; ArcGIS online 
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