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1. Úvodní slovo 

 
 

 

Vážené obyvatelky a obyvatelé senátního obvodu 52,  

vážení čtenáři, 

rok 2017 uplynul a já Vám předkládám svoji šestou 

„senátorskou“ výroční zprávu.  

Tato výroční zpráva je první celoroční zprávou za mé druhé 

volební období 2016 až 2022.  

Pokud mám stručně rok 2017 v Senátu charakterizovat, tak 

kromě práce legislativní a organizace fungování senátorského klubu občanských demokratů 

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. 

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: 

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) 

 Organizační výbor (člen od 16. 11. 2016) 

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

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

 Rada Státního fondu životního prostředí ČR (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) 

 Senátorský klub ODS (předseda od 8. 11. 2016) 

 Občanská demokratická strana (místopředseda) 
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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 

 

 

Vladislav Veselý 

asistent od 1. května 2015 

 Důchodce 

 

 

Viktor Mašát 

asistent od 4. ledna 2017 do 30. dubna 2017 

 Tvorba a úprava grafiky 
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Organizační struktura (od roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 

 

 
 

 

 

 Stážisté senátora: 

o Petr Potůček – od 3. listopadu 2017 

o Marek Navrátil – od 4. prosince 2017 

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 

Viktor Mašát – do 30. 4. 2017 
asistent 

 

Ing. Jakub Kajzler 
poradce senátora zejména pro oblast územního 

rozvoje 

 

Milan Pešák 
poradce senátora pro problematiku zdravotně 

postižených 

Ing. Petr Bendl 
poradce senátora zejména pro oblast zemědělství 

a dopravy 
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3. Internet 
 

3.1 Webové stránky – www.vystrcil.cz 

 Čemu slouží 

Cílem webové prezentace je srozumitelným a přitažlivým způsobem informovat 

občany, voliče, podporovatele, média apod. o práci, činnosti a názorech senátora 

Miloše Vystrčila. Všem zájemcům umožnit senátora nebo jeho kancelář 

kontaktovat nebo s ním třeba i přímo navázat jednorázovou či dlouhodobější 

spolupráci.  

 

 Co nabízejí 

Informace o činnosti 

senátora ze senátního 

obvodu i Senátu for-

mou článků, událostí 

a fotogalerií. Je mož-

né rovněž domluvit 

se senátorem Milo-

šem Vystrčilem set-

kání, besedu nebo přednášku. V nabídce je i pro případné zájemce po 

kontaktování a osobním setkání uskutečnit stáž v Senátu nebo zajistit návštěvu 

historických prostor Valdštejnského paláce s průvodcem, ve kterém Senát 

Parlamentu ČR sídlí. 

 

 Co obsahují 

Na webové 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 

stránek jsou i články z médií. Nedílnou součástí internetových stránek jsou 

informace o Miloši Vystrčilovi, jeho pracovní program a kontakty na kancelář 

senátora. 

 

 

 Statistika webu www.vystrcil.cz (2017) 
o Počet zveřejněných článků: 27 

o Počet zveřejněných projevů: 38 

o Počet zveřejněných článků z médií: 166  

o Počet uveřejněných událostí: 395 

o Návštěvnost webu: 3610 

o Počet vytvořených fotogalerií: 45 

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 z regionu i ze Senátu o činnosti senátora Miloše Vystrčila a nabízí 

možnost získat rychlé reakce aktivních uživatelů na příspěvky uveřejněné na 

stránce. 

 

 Co obsahuje 

Náplní stránky jsou převážně aktuální 

informace o činnosti senátora Miloše 

Vystrčila, a to především formou 

odkazů na ČLÁNKY, PROJEVY, 

MÉDIA, UDÁLOSTI a FOTOGALE-

RIE na webu www.vystrcil.cz. 

 

 Počet podporovatelů 

(konec roku 2017) 

1218 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. 2017 

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

Největší město  

(dle obyvatel) 

Jihlava (50 559 obyvatel, 

tj. 39,51 % 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 127 964 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 – 38 obyvatel 

(54,20 let; okres Jihlava – Telčsko) 

Nejmladší obec  

(dle průměrného věku obyvatele) 

Zbinohy – 92 obyvatel 

(33,80 let; okres Jihlava – Dušejovsko a Dolnocerekvicko) 

Průměrná hustota osídlení 

(obyvatel na km2) 
79,99 

 

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. 

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

Polná, Telč, Brtnice, Dačice  a Jihlava . 

 

 
Den senátora v Jihlavě - 2. května 2017 

 

 Jednání k úpravě křížení silnic I/23 a I/38 – křižovatka Markvartice – Kasárna 

s Ředitelství silnic a dálnic Jihlava; tisková konference se starostou obce 

Markvartice. 

 

 
Markvartice Kasárna - 22. září 2017 

 

 Jednání s náměstky hejtmana a radními Kraje Vysočina. 

 Besedy s návštěvami Senátu v rámci prohlídky historických prostor Valdštejn-

ského paláce Senátu.  
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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). 

5.3 Krajská úroveň 
 Zastupitelstvo Kraje Vysočina (zastupitel – člen Klubu zastupitelů ODS). 

 Regionální stálá konference pro území Kraje Vysočina (člen). 

 Rada hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina (člen). 

 Regionální sdružení ODS Vysočina (předseda). 

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

 

 
Schůze VUZP - 11. dubna 2017 

 

 Organizační výbor (člen). 

 Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (člen). 

 Senátorský klub Občanské demokratické strany (předseda). 

 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. Rok 2017 

 

6.1 Region – senátní obvod 52 – Jihlava 

6.1.1 Vybrané události  

 01.01.2017 Telč  Novoroční přípitek a ohňostroj 

 07.01.2017 Dačice, sál ZUŠ Dačice Novoroční koncert MDO ZUŠ Dačice 

 19.01.2017 Jihlava 9. ročník "Bezpečná nemocnice" 

 20.01.2017 Jihlava Jednání k realizaci rychlonabíjecí stanice pro elektromobily 

v Telči 

 23.01.2017 Telč, Stání zámek Telč Setkání Geoparku Vysočina 

 30.01.2017 Telč Jednání se starostou Telče 

 07.02.2017 Jihlava Vernisáž výstavy "Skoro všechno o ZOO" 

 14.02.2017 Dačice Jednání k železničnímu přejezdu v Dačicích 

 22.02.2017 Jihlava, VŠPJ Konference Aktuální problémy cestovního ruchu 

„Cestovní ruch jako křižovatka poznatků“ 

 01.03.2017 Jihlava, Dělnický dům Tvoříme program: diskuse s Petrem Fialou 

 18.03.2017 Třešť Závěrečný večer Třešťského divadelního jara 

 19.03.2017 Telč JUDO – Turnaj mláďat 

 20.03.2017 Jihlava, KrÚ  Projekt Rozhoduj o Evropě – Strukturovaný dialog 

s mládeží 

 23.03.2017 Jihlava Jednání s jednatelem společnosti Yashica 

 30.03.2017 Telč, Státní zámek Telč  Konference UNESCO 

 10.04.2017 Jihlava Cena hejtmana KV za společenskou odpovědnost za rok 2016 

 21.04.2017 Jihlava, DKO Festival ZUČ dětských domovů se školou a výchovných 

ústavů 

 26.04.2017 Jihlava Jednání k projektu Burzy filantropie na Vysočině 

 02.05.2017 Jihlava Jednání k zaručené mobilní identitě 

 02.05.2017 Jihlava Jednání pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě 

Dukovany 

 10.05.2017 Jihlava, ZŠ Křížova  Znovuodhalení pamětní desky J. Chmely 

a J. Pastyříka 

 13.05.2017 Telč, Státní zámek Telč České zemské kolo ZPĚVÁČEK 2017 

 16.05.2017 Jihlava, magistrát Slavnost k 60. výročí založení jihlavské ZOO 

 18.05.2017 Jihlava, Horácké divadlo Podnik přátelský rodině 2016 

 19.05.2017 Telč, aula GOB a SOŠ Telč Divadelní hra M. Uhdeho „Balada pro 

banditu“ 

 24.05.2017 Třešť Jednání ke změnám vyhlášky o technických prohlídkách a měření 

emisí vozidel 

 25.05.2017 Jihlava Jednání k zákonu o pedagogických pracovnících 

 25.05.2017 Jihlava, Horácké divadlo Udílení Záslužných medailí Kraje Vysočina 

 26.05.2017 Jihlava Jednání k zákonu o pohřebnictví 

 29.05.2017 Jihlava, KrÚ  Burza filantropie 

 29.05.2017 Telč, zámek Předání maturitních vysvědčení 

http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/novorocni-pripitek-a-ohnostroj-p14501/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/novorocni-koncert-mdo-zus-dacice-p14518/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/9-rocnik-bezpecna-nemocnice-p14544/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-realizaci-rychlonabijeci-stanice-pro-elektromobily-v-telci-p14530/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-realizaci-rychlonabijeci-stanice-pro-elektromobily-v-telci-p14530/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-geoparku-vysocina-p14550/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-se-starostou-telce-p14556/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vernisaz-vystavy-skoro-vsechno-o-zoo-p14576/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-zeleznicnimu-prejezdu-v-dacicich-p14583/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/konference-aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-cestovni-ruch-jako-krizovatka-poznatku-p14595/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/konference-aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-cestovni-ruch-jako-krizovatka-poznatku-p14595/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/tvorime-program-diskuse-s-petrem-fialou-p14610/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zaverecny-vecer-trestskeho-divadelniho-jara-p14650/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/judo-turnaj-mladat-p14651/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/projekt-rozhoduj-o-evrope-strukturovany-dialog-s-mladezi-p14652/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/projekt-rozhoduj-o-evrope-strukturovany-dialog-s-mladezi-p14652/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-jednatelem-spolecnosti-yashica-p14609/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/konference-unesco-p14667/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/cena-hejtmana-kv-za-spolecenskou-odpovednost-za-rok-2016-p14673/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/festival-zuc-detskych-domovu-se-skolou-a-vychovnych-ustavu-p14698/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/festival-zuc-detskych-domovu-se-skolou-a-vychovnych-ustavu-p14698/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-projektu-burzy-filantropie-na-vysocine-p14706/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-zarucene-mobilni-identite-p14709/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-pro-vystavbu-noveho-jaderneho-zdroje-v-lokalite-dukovany-p14710/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-pro-vystavbu-noveho-jaderneho-zdroje-v-lokalite-dukovany-p14710/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/znovuodhaleni-pametni-desky-j-chmely-a-j-pastyrika-p14727/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/znovuodhaleni-pametni-desky-j-chmely-a-j-pastyrika-p14727/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/ceske-zemske-kolo-zpevacek-2017-p14720/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/slavnost-k-60-vyroci-zalozeni-jihlavske-zoo-p14721/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/podnik-pratelsky-rodine-2016-p14725/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/divadelni-hra-m-uhdeho-balada-pro-banditu-p14731/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/divadelni-hra-m-uhdeho-balada-pro-banditu-p14731/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-ke-zmenam-vyhlasky-o-technickych-prohlidkach-a-mereni-emisi-vozidel-p14739/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-ke-zmenam-vyhlasky-o-technickych-prohlidkach-a-mereni-emisi-vozidel-p14739/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-zakonu-o-pedagogickych-pracovnicich-p14740/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/udileni-zasluznych-medaili-kraje-vysocina-p14742/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-zakonu-o-pohrebnictvi-p14743/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/burza-filantropie-p14746/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/predani-maturitnich-vysvedceni-p14748/
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 29.05.2017 Jihlava, KrÚ Jednání o Veřejné dopravě Vysočiny 

 03.06.2017 Třeštice 130. výročí založení SDH Třeštice 

 08.06.2017 Třešť Školní akademie – 50. výročí otevření školy 

 15.06.2017 Dačice Slavnostní koncert žáků ZUŠ Dačice 

 16.06.2017 Jihlava  Cykloběh za Českou republiku bez drog 

 16.06.2017 Jihlava, Ústřední hřbitov Pietní akt 

 20.06.2017 Jihlava-Helenín, SUPŠ Otevření naučné stezky – Karel Löw 

 21.06.2017 Polná, zámek  Otevření I. hradního nádvoří a odhalení sochy 

B. Němcové 

 22.06.2017 Jihlava Jednání k vyhlášce o měřičích tepla 

 22.06.2017 Jihlava Vítání léta jihlavskými seniory 

 26.06.2017 Telč, Státní zámek Telč  Pasování tovaryše tesařského, klempířského 

a pokrývačského 

 28.06.2017 Telč, poliklinika Tisková konference města Telče 

 28.06.2017 Jihlava, KrÚ Setkání členů Zastupitelstva Kraje Vysočina s prezidentem 

ČR 

 29.06.2017 Telč, Hasičský dům Vernisáž výstavy M. Doleželové a J. Mareše - Žena 

v obrazech  

 30.06.2017 Jihlava Jednání k zákonu o elektronických komunikacích 

 02.07.2017 Polná Svěcení Sieberových varhan 

 05.07.2017 Třešť Dřevořezání 

 07.07.2017 Telč  Návštěva místopředsedy Senátu Jaroslava Kubery 

 

 

 

 

 28.07.2017 Telč Zahájení Prázdnin v Telči 

 29.07.2017 Stará Říše Závod O pohár SDH Stará Říše – Extraliga ČR v požárním 

útoku 

 29.07.2017 Telč Závod Dračích lodí 

 02.08.2017 Jihlava, KrÚ Kraje Vysočina Jednání k zákonu o řízení a kontrole 

veřejných financí 

 05.08.2017 Telč - Dačice – Slavonice Jízda parního historického vlaku 

 05.08.2017 Telč CompOn CUP 2017 

 18.08.2017 Jihlava, KrÚ Kraje Vysočina Jednání s vedoucí Odboru regionálního 

rozvoje Kraje Vysočina 

 19.08.2017 Staré Město pod Landštejnem Staroměstské slavnosti 

 20.08.2017 Jihlava, Masarykovo náměstí Letní kino – Špunti na vodě 

 06.09.2017 Telč, fara Setkání Svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice k Veřejné 

dopravě Vysočiny 

http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-o-verejne-doprave-vysociny-p14749/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/130-vyroci-zalozeni-sdh-trestice-p14763/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/skolni-akademie-50-vyroci-otevreni-skoly-p11668/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/slavnostni-koncert-zaku-zus-dacice-p14792/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/cyklobeh-za-ceskou-republiku-bez-drog-p14791/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-akt-p14789/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/otevreni-naucne-stezky-karel-low-p14796/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/otevreni-i-hradniho-nadvori-a-odhaleni-sochy-b-nemcove-p14801/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/otevreni-i-hradniho-nadvori-a-odhaleni-sochy-b-nemcove-p14801/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-vyhlasce-o-mericich-tepla-p14802/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vitani-leta-jihlavskymi-seniory-p14803/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pasovani-tovaryse-tesarskeho-klepirskeho-a-pokryvacskeho-p14807/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pasovani-tovaryse-tesarskeho-klepirskeho-a-pokryvacskeho-p14807/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/tiskova-konference-mesta-telce-p14811/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-clenu-zastupitelstva-kraje-vysocina-s-prezidentem-cr-p14816/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-clenu-zastupitelstva-kraje-vysocina-s-prezidentem-cr-p14816/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vernisaz-vystavy-m-dolezelove-a-j-marese-zena-v-obrazech-p14819/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vernisaz-vystavy-m-dolezelove-a-j-marese-zena-v-obrazech-p14819/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-zakonu-o-elektronickych-komunikacich-p14824/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/sveceni-sieberovych-varhan-p14825/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/drevorezani-p14827/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/navsteva-mistopredsedy-senatu-jaroslava-kubery-p14823/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zahajeni-prazdnin-v-telci-p14842/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zavod-o-pohar-sdh-stara-rise-extraliga-cr-v-pozarnim-utoku-p14847/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zavod-o-pohar-sdh-stara-rise-extraliga-cr-v-pozarnim-utoku-p14847/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zavod-dracich-lodi-p14843/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-zakonu-o-rizeni-a-kontrole-verejnych-financi-p14850/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-zakonu-o-rizeni-a-kontrole-verejnych-financi-p14850/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jizda-parniho-historickeho-vlaku-p14854/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/compon-cup-2017-p11713/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-vedouci-odboru-regionalniho-rozvoje-kraje-vysocina-p14886/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-vedouci-odboru-regionalniho-rozvoje-kraje-vysocina-p14886/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/staromestske-slavnosti-p14872/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/letni-kino-spunti-na-vode-p14873/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-svazku-obci-zeleznice-kostelec-slavonice-k-verejne-doprave-vysociny-p14909/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-svazku-obci-zeleznice-kostelec-slavonice-k-verejne-doprave-vysociny-p14909/
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 10.09.2017 Telč – Třešť Cyklojízda Na kole dětem Vysočinou 2017 

 10.09.2017 Jihlava Jihlavský půlmaraton 

 11.09.2017 Jihlava Jednání s kandidátem do Rady Ústavu pro studium totalitních 

režimů 

 16.09.2017 Telč, hasičská stanice Hasičská soutěž "Firefighter Combat Challenge" 

 21.09.2017 Telč, Batelovská  Položení slavnostního kamene Domova pro seniory 

 23.09.2017 Jihlava, Amfiteátr Cyklohraní 

 23.09.2017 Telč, nám. Zachariáše z Hradce  Svatováclavské slavnosti 

 01.10.2017 Jihlava, DKO Galakoncert pěveckého sboru Foerster 

 06.10.2017 Telč, aula GOB a SOŠ Telč Divadelní hra M. Uhdeho „Balada pro 

banditu“ 

 06.10.2017 Polná, kino To všechno odnesl čas XIII. 

 13.10.2017 Telč, MěU Jednání k dopravnímu režimu 

 25.10.2017 Telč, Konírna Státního zámku Ceny města Telče 

 26.10.2017 Jihlava, Horácké divadlo Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina 

 27.10.2017 Jihlava, socha T. G. Masaryka Setkání u příležitosti 99. výročí vzniku 

Československého státu 

 30.10.2017 Jihlava, Modrý dům Jednání s jednatelem společnosti IS engineering 

 30.10.2017 Jihlava, KrÚ Burza filantropie 

 03.11.2017 Jihlava, magistrát Jednání s tajemníkem Statutárního města Jihlavy 

 06.11.2017 Jihlava, Modrý dům Jednání o stavebních úřadech 

 10.11.2017 Jihlava, ústřední hřbitov  Den válečných veteránů 

 12.11.2017 Větrný Jeníkov, kostel  Bohoslužba a slavnostní 

posvěcení umělecké plastiky 

 

  
 

 17.11.2017 Jihlava, Klíče Setkání u příležitosti oslav výročí 17. listopadu 

 20.11.2017 Jihlava, Modrý dům Jednání k zákonu o pohřebnictví 

 02.12.2017 Telč, Státní zámek Telč Adventní jarmark Sdílení 

 04.12.2017 Telč, MěÚ Jednání k zákonu o střetu zájmů 

 04.12.2017 Třešť, dům J. A. Schumpetera Vernisáž Vánoční výstavy 

 08.12.2017 Jihlava, KrÚ Jednání o krajském rozpočtu 

 08.12.2017 Jihlava, Modrý dům Jednání k zákonu o vinohradnictví a vinařství 

 10.12.2017 Telč, kostel Jména Ježíš Vánoční koncert pro Sdílení 

 21.12.2017 Telč, sál ZUŠ Vánoční koncert ZUŠ Telč 

 22.12.2017 Polná, sál Zámku Vánoční koncert Polenského Big Bandu 

 31.12.2017 Studená, Řásná, Mrákotín Silvestrovský výstup na Javořici 

http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/cyklojizda-na-kole-detem-vysocinou-2017-p14916/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jihlavsky-pulmaraton-p14915/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-kandidatem-do-rady-ustavu-pro-studium-totalitnich-rezimu-p14920/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-kandidatem-do-rady-ustavu-pro-studium-totalitnich-rezimu-p14920/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/hasicska-soutez-firefighter-combat-challenge-p14927/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-slavnostniho-kamene-domova-pro-seniory-p14932/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/cyklohrani-p14940/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/svatovaclavske-slavnosti-p14939/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/galakoncert-peveckeho-sboru-foerster-p14944/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/divadelni-hra-m-uhdeho-balada-pro-banditu-p14958/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/divadelni-hra-m-uhdeho-balada-pro-banditu-p14958/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/to-vsechno-odnesl-cas-xiii-p14959/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-dopravnimu-rezimu-p14991/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/ceny-mesta-telce-p15002/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/nejvyssi-oceneni-kraje-vysocina-p15003/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-u-prilezitosti-99-vyroci-vzniku-ceskoslovenskeho-statu-p15005/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-u-prilezitosti-99-vyroci-vzniku-ceskoslovenskeho-statu-p15005/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-jednatelem-spolecnosti-is-engineering-p15024/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/burza-filantropie-p15025/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-tajemnikem-statutarniho-mesta-jihlavy-p15034/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-o-stavebnich-uradech-p15042/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/den-valecnych-veteranu-p15053/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/bohosluzba-a-slavnostni-posveceni-umelecke-plastiky-p15070/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/bohosluzba-a-slavnostni-posveceni-umelecke-plastiky-p15070/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-u-prilezitosti-oslav-vyroci-17-listopadu-p15068/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-zakonu-o-pohrebnictvi-p15066/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/adventni-jarmark-sdileni-p15115/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-zakonu-o-stretu-zajmu-p15103/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vernisaz-vanocni-vystavy-p15104/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-o-krajskem-rozpoctu-p15101/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-zakonu-o-vinohradnictvi-a-vinarstvi-p15116/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vanocni-koncert-pro-sdileni-p15127/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vanocni-koncert-zus-telc-p15151/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vanocni-koncert-polenskeho-big-bandu-p15152/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/silvestrovsky-vystup-na-javorici-p15153/
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6.1.2 Návštěvy obcí 

Během roku 2017 senátor Miloš Vystrčil zavítal do desítek obcí, z nichž nově do 

1 obce (vytučněno)ve svém senátním obvodu. Celkem se nám již v rámci oficiálních 

akcí podařilo navštívit 55 obcí (označeny na mapce zeleně), desítky dalších obcí jsme 

navštívili neoficiálně při různých průjezdech, zastávkách apod. Mnoho obcí 

navštěvujeme díky tradičním akcím opakovaně.  

 

 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 

 Řídelov 

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. Třebíč, 

Pelhřimov, Číhošť, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Dukovany, 

Heřmanov. 

6.1.3 Návštěvy firem, neziskových organizací 

 10.03.2017 Jihlava Jednání se starostkou OSH Jihlava 

 17.03.2017 Polná  Návštěva ZUŠ Polná 

 01.04.2017 Nová Říše, KD Shromáždění představitelů SDH okresu Jihlava 

 26.05.2017 Jihlava Jednání s ředitelem MFDF Ji.hlava 

http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-se-starostkou-osh-jihlava-p14637/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/navsteva-zus-polna-p14649/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/shromazdeni-predstavitelu-sdh-okresu-jihlava-p14670/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelem-mfdf-ji-hlava-p14719/
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 27.05.2017 Řídelov Slavnostní otevření Hasičárny 

 02.06.2017 Telč Návštěva Sdílení náměstkem hejtmana Pavlem Fraňkem 

 19.06.2017 Telč  Návštěva ZUŠ Telč 

 22.06.2017 Jihlava Jednání se starostou okrsku SDH Stará Říše 

 30.06.2017 Jihlava, DDŠ, SVP a ZŠ DOD spojený s kulturním představením 

dětí z domova 

 21.08.2017 Polná Otevření víceúčelového sportoviště v Polné 

 07.09.2017 Jihlava Dechovka a senioři 

 04.10.2017 Jihlava, Robinson Narozeniny Rodinného parku Robinson 

 05.10.2017 Jihlava-Helenín Návštěva SŠ stavební Jihlava 

 05.10.2017 Větrný Jeníkov  Návštěva Větrného Jeníkova 

 05.10.2017 Jihlava, DKO Mezinárodní den seniorů 

 13.10.2017 Telč, poliklinika Den otevřených dveří Sdílení 

 25.10.2017 Dolní Cerekev, ZŠ 90 let ZŠ Dolní Cerekev 

 29.10.2017 Telč, poliklinika 30. výročí založení Klubu důchodců v Telči 

 09.11.2017 Třešť, požární stanice  Předání hasičského vozidla obci Nová Říše 

 

  
 

 24.11.2017 Batelov, úřad městyse Návštěva Batelova 

 16.12.2017 Nová Říše, sál "U Linhů" Výroční valná hromada SDH Nová Říše 

 16.12.2017 Telč, hasičská zbrojnice Valná hromada SDH Telč 

 

6.2 Senát 

6.2.1 Klub, výbor, komise, schůze 

 Zpravodajování tisků  

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ (VUZP) 

o Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb. o státní 

sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 59). 

o Balíček dokumentů k energetické účinnosti a náročnosti budov: 

 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 

směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (Tisk č. N 009/11). 

 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 

směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (Tisk č. N 010/11). 

o Návrh zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu 

mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu 

http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/slavnostni-otevreni-hasicarny-p14745/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/navsteva-sdileni-namestkem-hejtmana-pavlem-frankem-p14762/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/navsteva-zus-telc-p14793/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-se-starostou-okrsku-sdh-stara-rise-p14798/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/dod-spojeny-s-kulturnim-predstavenim-deti-z-domova-p14812/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/dod-spojeny-s-kulturnim-predstavenim-deti-z-domova-p14812/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/otevreni-viceuceloveho-sportoviste-v-polne-p14888/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/dechovka-a-seniori-p14914/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/narozeniny-rodinneho-parku-robinson-p14952/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/navsteva-ss-stavebni-jihlava-p14953/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/navsteva-vetrneho-jenikova-p14954/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/mezinarodni-den-senioru-p14955/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/den-otevrenych-dveri-sdileni-p14970/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/90-let-zs-dolni-cerekev-p15004/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/30-vyroci-zalozeni-klubu-duchodcu-v-telci-p15006/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/predani-hasicskeho-vozidla-obci-nova-rise-p15048/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/navsteva-batelova-p15080/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vyrocni-valna-hromada-sdh-nova-rise-p15139/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/valna-hromada-sdh-telc-p15140/
http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/82912/69604
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original?docid=82513&varid=69284&fileid=72907
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original?docid=82516&varid=69287&fileid=72908
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Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (stykový zákon) 

(Tisk č. 172). 

o Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí (Tisk č. 183) – i KLUB 

ODS. 

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

zákona o řízení a kontrole veřejných financí (Tisk č. 184) – i KLUB ODS. 

o Jednání o problematice GDPR – ochrana osobních údajů (Nařízení Evrop-

ského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.  dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES). 

 

KLUB ODS 

o Návrhy na osoby navrhované Senátem ke jmenování do funkce předsedy 

a členů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran 

a politických hnutí (Tisk č. 18). 

o Návrhy na členy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků 

odboje a odporu proti komunismu (Tisk č. 40). 

o Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského 

intervenčního fondu (druhá volba) (Tisk č. 41). 

o Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky 

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

z jednání. 

o Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů 

(Tisk č. 72). 

o Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony (Tisk č. 108). 

o Návrh kandidáta na člena Národní rozpočtové rady (Tisk č. 205). 

o Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (Tisk 

č. 134). 

o Návrh kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů 

(Tisk č. 212). 

o Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2018 (Tisk č. 218). 

  

 Přehled vystoupení na schůzích Senátu 

o 18.01.2017 Sdělení Komise ... Pracovní program Komise na rok 2017 pro 

Evropu, která chrání, posiluje a brán (Tisk EU č. K 125/10). 

o 18.01.2017 Zákon o ochraně přírody a krajiny (Tisk k č. 25). 

o 19.01.2017 Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek (Tisk č. 28). 

o 19.01.2017 Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Tisk č. 27). 

o 19.01.2017 Insolvenční zákon (Tisk č. 30). 

o 08.03.2017 Školský zákon (Tisk č. 54). 

o 08.03.2017 Novela volebních zákonů (Tisk č. 49). 

o 08.03.2017 Zákon o pomoci v hmotné nouzi (Tisk č. 59). 

o 08.03.2017 Zákon o daňových změnách (Tisk č. 53). 

http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/85054/71364
http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/85065/71375
http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/85066/71376
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4007
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4029
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4030
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3968
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4061
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4097
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4194
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4123
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4201
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4207
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/sdeleni-komise-pracovni-program-komise-na-rok-2017-pro-evropu-ktera-chrani-posiluje-a-brani-p14541/
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/sdeleni-komise-pracovni-program-komise-na-rok-2017-pro-evropu-ktera-chrani-posiluje-a-brani-p14541/
http://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=2137
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-ochrane-prirody-a-krajiny-p14545/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4014
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/navrh-zakona-o-ochrane-zdravi-pred-skodlivymi-ucinky-navykovych-latek-p14546/
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/navrh-zakona-o-ochrane-zdravi-pred-skodlivymi-ucinky-navykovych-latek-p14546/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4017
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-latkach-ktere-poskozuji-ozonovou-vrstvu-p14548/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4016
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/insolvencni-zakon-p14549/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4019
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/skolsky-zakon-p14623/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4043
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/novela-volebnich-zakonu-p14632/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4038
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi-p14633/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4048
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-danovych-zmenach-p14634/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4042
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o 09.03.2017 Autorský zákon (Tisk č. 55). 

o 19.04.2017 Zákon o nemocenském pojištění (Tisk č. 81). 

o 19.04.2017 Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání 

Evropské rady, která se koná dne 29. dubna… 

o 19.04.2017 Zákon o registru smluv (Tisk č. 79). 

o 19.04.2017 Balíček o energetické účinnosti (Tisk EU č. N 009/11 a Tisk EU 

č. N 010/11). 

o 31.05.2017 Zákon o pedagogických pracovnících (Tisk č. 113). 

o 07.06.2017 Konvergenční program 

České republiky – Duben 

2017 (Tisk č. 96). 

o 07.06.2017 Zákon o kybernetické 

bezpečnosti (Tisk č. 114). 

o 07.06.2017 Stavební zákon (Tisk 

č. 108). 

o 07.06.2017 Zákon o státních svátcích 

(Tisk č. 118). 

o 08.06.2017 Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních (Tisk č. 119). 

o 16.08.2017 Zákon o zaměstnanosti (Tisk č. 180). 

o 16.08.2017 Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (Tisk č. 174). 

o 16.08.2017 Zákon o řízení a kontrole veřejných financí (Tisk č. 183). 

o 16.08.2017 Zákon o řízení a kontrole veřejných financí – související (Tisk 

č. 184). 

o 16.08.2017 Veterinární zákon (Tisk č. 171). 

o 17.08.2017 Stykový zákon (Tisk č. 172). 

o 11.10.2017 K pořadu 10. schůze Senátu – Ústavní zákon o bezpečnosti. 

o 11.10.2017 Zákon o rozpočtových pravidlech (Tisk č. 198). 

o 11.10.2017 Diskusní dokument o budoucnosti financí EU (Tisk EU 

č. J 064/11). 

o 11.10.2017 Informace předsedy vlády ohledně průzkumu a možné těžby 

lithia v ČR. 

o 12.10.2017 Zákon o Hospodářské a Agrární komoře ČR (Tisk č. 200). 

o 12.10.2017 Novela zákona o léčivech – senátní návrh (Tisk č. 191). 

o 06.12.2017 Novela zákona o léčivech – senátní návrh (Tisk č. 191). 

o 06.12.2017 Ústavní zákon o bezpečnosti (Tisk č. 165). 

o 07.12.2017 Petice "Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb" 

(Tisk č. 22). 

o 07.12.2017 Zákon o volbách do P ČR (Tisk č. 209). 

o 07.12.2017 Návrh usnesení Senátu k uplatňování zákona o střetu zájmů 

a vyjádření celostátních organizací obcí… 

 

 Přehled vystoupení na schůzích Poslanecké sněmovny 

o 05.09.2017 Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí – zamítnutý 

Senátem /sněmovní tisk 1001/7/. 

 

http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/autorsky-zakon-p14636/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4044
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-nemocenskem-pojisteni-p14694/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4070
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/informace-vlady-cr-o-pozicich-vlady-a-programu-jednani-evropske-rady-ktera-se-kona-dne-29-dubna-2017-p14695/
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/informace-vlady-cr-o-pozicich-vlady-a-programu-jednani-evropske-rady-ktera-se-kona-dne-29-dubna-2017-p14695/
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-registru-smluv-p14696/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4068
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/balicek-o-energeticke-ucinnosti-p14704/
http://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=2147
http://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=2148
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich-p14759/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4102
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/konvergencni-program-ceske-republiky-duben-2017-p14771/
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/konvergencni-program-ceske-republiky-duben-2017-p14771/
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/konvergencni-program-ceske-republiky-duben-2017-p14771/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4085
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-kyberneticke-bezpecnosti-p14772/
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-kyberneticke-bezpecnosti-p14772/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4103
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/stavebni-zakon-p14773/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4097
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-statnich-svatcich-p14774/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4107
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-nelekarskych-zdravotnickych-povolanich-p14779/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4108
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-zamestnanosti-p14875/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4169
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-pojisteni-odpovednosti-z-provozu-vozidla-p14876/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4163
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-rizeni-a-kontrole-verejnych-financi-p14877/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4172
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-rizeni-a-kontrole-verejnych-financi-souvisejici-p14878/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4173
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/veterinarni-zakon-p14879/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4160
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/stykovy-zakon-p14880/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4161
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/k-poradu-10-schuze-senatu-ustavni-zakon-o-bezpecnosti-p14976/
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/k-poradu-10-schuze-senatu-ustavni-zakon-o-bezpecnosti-p14976/
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-rozpoctovych-pravidlech-p14977/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4187
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/diskusni-dokument-o-budoucnosti-financi-eu-p14978/
http://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=2202
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/informace-predsedy-vlady-ohledne-pruzkumu-a-mozne-tezby-lithia-v-cr-p14987/
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/informace-predsedy-vlady-ohledne-pruzkumu-a-mozne-tezby-lithia-v-cr-p14987/
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-hospodarske-a-agrarni-komore-cr-p14989/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4189
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/novela-zakona-o-lecivech-senatni-navrh-p14994/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4180
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/novela-zakona-o-lecivech-senatni-navrh-p15117/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4180
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/ustavni-zakon-o-bezpecnosti-p15118/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4154
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/petice-za-zruseni-zakona-c-112-2016-sb-o-evidenci-trzeb-p15122/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4011
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-volbach-do-p-cr-p15123/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4198
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/navrh-usneseni-senatu-k-uplatnovani-zakona-o-stretu-zajmu-a-vyjadreni-celostatnich-organizaci-obci-a-mest-p15124/
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/navrh-usneseni-senatu-k-uplatnovani-zakona-o-stretu-zajmu-a-vyjadreni-celostatnich-organizaci-obci-a-mest-p15124/
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/navrh-zakona-o-rizeni-a-kontrole-verejnych-financi-zamitnuty-senatem-p14918/
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/navrh-zakona-o-rizeni-a-kontrole-verejnych-financi-zamitnuty-senatem-p14918/
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VUT Brno 

ZUŠ Polná 

SŠTO Dačice 

ZŠ T.G.M. Jihlava 

6.2.2 Cesty výborů, stálých delegací a komisí 

 08.–15.01.2017 Zahraniční cesta Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu 

a životní prostředí do Chile. 

 02.–04.04.2017 Mezinárodní konference ISSS/LORIS/V4DIS – Výjezdní zase-

dání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí na kon-

ferenci v Hradci Králové. 

 

6.2.3 Návštěvy v Senátu  

 16.05.2017 Praha, Senát VŠPJ v Senátu 

 20.05.2017 Praha, Senát Občané obce Vepříkov v Senátu 

 13.06.2017 Praha, Senát  ZŠ T. G. Masaryka Jihlava v Senátu 

 13.06.2017 Praha, Senát  ZUŠ Polná v Senátu 

 15.06.2017 Praha, Senát  VUT Brno v Senátu 

 21.06.2017 Praha, Senát VÚ Janštejn v Senátu 

 23.08.2017 Praha, Senát Občané města Třešť v Senátu 

 07.09.2017 Praha, Senát Gymnázium T. G. M. Zastávka u Brna v Senátu 

 25.10.2017 Praha, Senát Gymnázium O. Březiny Telč v Senátu 

 01.11.2017 Praha, Senát  ZŠ a MŠ Cejle v Senátu 

 01.11.2017 Praha, Senát  SŠ technická a obchodní Dačice v Senátu 

 01.11.2017 Praha, Senát  ZŠ Kravaře v Senátu 

 

 

http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zahranicni-cesta-p14519/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/mezinarodni-konference-isss-loris-v4dis-p14671/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vspj-v-senatu-p14730/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/obcane-obce-veprikov-v-senatu-p14733/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zs-t-g-masaryka-jihlava-v-senatu-p14784/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zus-polna-v-senatu-p14785/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vut-brno-v-senatu-p14799/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vu-janstejn-v-senatu-p14797/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/obcane-mesta-trest-v-senatu-p14891/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/gymnazium-t-g-m-zastavka-u-brna-v-senatu-p14912/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/gymnazium-o-breziny-telc-v-senatu-p15001/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zs-a-ms-cejle-v-senatu-p15031/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/ss-technicka-a-obchodni-dacice-v-senatu-p15032/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zs-kravare-v-senatu-p15033/
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6.2.4 Pořádané vernisáže v Senátu    

 13.06.2017 Praha, Senát    ‒ Vernisáž výstavy "Střípky". 

Výstava žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Polná v Předsálí 

Jednacího sálu Senátu proběhla od 13. června 2017 do 26. června 2017. 

 

 

6.2.5 Statistika  

 Vystoupení k 37 bodům, k některým i opakovaně, na schůzi Senátu. 

 Vystoupení k 1 Senátem vrácenému návrhu zákona v Poslanecké sněmovně. 

 Podání pozměňovacích návrhů ke 4 senátním tiskům. 

 Zpravodajem 6 senátních tisků + jednání k problematice GDPR ve Výboru pro 

územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a následně na schůzi 

Senátu. 

 Počet schůzí Senátu: 8 – jedná se o schůze jednodenní i vícedenní.  

11. funkční období 

(2016–2018)  

o 04. schůze – 18.01.2017 

o 05. schůze –  08.03.2017 

o 06. schůze –  19.04.2017 

o 07. schůze –  31.05.2017 

o 08. schůze – 19.07.2017 

o 09. schůze – 16.08.2017 

o 10. schůze –  11.10.2017 

o 11. schůze – 06.12.2017 

 

http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vernisaz-vystavy-stripky-p14767/
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7. Spolupráce a pomoc 
 

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

 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. 

7.2 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. 

 06.08.2017 Telč, nám. Zachariáše z Hradce Den Sdílení 2017 - Běh městem 

šťastných lásek. 

         

http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/den-sdileni-2017-beh-mestem-stastnych-lasek-p14855/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/den-sdileni-2017-beh-mestem-stastnych-lasek-p14855/
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8. Závěr  

 

8.1 Stručná sumarizace činnosti v rocích 2017  
 Absolvování necelých čtyř set různých akcí a událostí. 

 Podařilo se zorganizovat dvanáct návštěv historických prostor Senátu Parlamentu 

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

 V roce 2017 senátor Miloš Vystrčil absolvoval dva výjezdy. Všechny výjezdy byly 

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

se zahraniční cesty do Chile; výjezdního zasedání na konferenci ISSS v Hradci 

Králové. 

 V rámci regionu senátor oficiálně navštívil nejméně dvacet firem a organizací. 

 V rámci schůzí Senátu senátor vystoupil k třiceti sedmi bodům. 

 Zpravodajem šesti senátních tisků ve VUZP a následně na schůzi Senátu.  

 

8.2 Plánované aktivity v roce 2018 
 Pomoc obcím, občanům při potížích s komunikací s úřady a ministerstvy. 

 Pomoc při činnosti a podpora fungování Sdílení o.p.s. 

 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. 

 Jednání a sledování realizace úpravy křížení silnic I/23 a I/38 – křižovatka 

„Kasárna“. 

 Sledování dalšího vývoje změn působnosti katastrálních úřadů – pracovišť 

a finančních úřadů. 
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9. 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 

 

9.1 Kancelář Jihlava 
 

Ing. Miroslav Brzek 

asistent 

e-mail: brzekm@senat.cz 

Mobil: +420 603 175 656 

 

Vladislav Veselý 

asistent 

e-mail: vesely@vystrcil.cz 

 

Viktor Mašát 

asistent do 30. dubna 2017 

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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9.2 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  

 

9.3 Poradci 
 

Ing. Petr Bendl 

poradce senátora zejména pro 

oblast zemědělství a dopravy 

e-mail: bendlpetr@centrum.cz 
 

 

Ing. Jakub Kajzler 

poradce senátora zejména pro 

oblast územního rozvoje 

e-mail: kajzler@gmail.com 
 

 

Bc. Štěpán Křeček, MBA 

poradce senátora zejména pro 

oblast hospodářskou 

a ekonomickou 

e-mail: krecek@sbkvision.cz 
 

 

Ing. Martin Plášil, Ph.D. 

poradce senátora zejména pro 

oblast zemědělství a venkova 

e-mail: plasil.poradce@seznam.cz 

 

Vítězslav Jonáš 

poradce senátora zejména pro 

oblast energetiky 

e-mail: info@vitezslav-jonas.cz 
 

 

Věra Kovářová 

poradce senátora zejména pro 

oblast sociální 

e-mail: kovarova@vystrcil.cz  
 

 

Milan Pešák 

poradce senátora zejména pro 

problematiku zdravotně 

postižených 

 

  

9.4 Stážisté 
 

Petr Potůček – od 3. listopadu 2017 do 28. únor 2018 

Marek Navrátil – od 4. prosince 2017 do 30. března 2018 

mailto:brzekm@senat.cz
mailto:bendlpetr@centrum.cz
mailto:kajzler@gmail.com
mailto:krecek@sbkvision.cz
mailto:plasil.poradce@seznam.cz
mailto:info@vitezslav-jonas.cz
mailto:kovarova@vystrcil.cz
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10. Fotogalerie 
 

 

 
 

 

 

Polná Jihlava 

Slavonice Praha Jihlava 

Větrný Jeníkov Telč 

Telč 

Staré Město pod 

Landštejnem Jihlava 

Jihlava Praha 

Praha 



  

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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