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1. Úvodní slovo 

 
 

 

Vážené obyvatelky a obyvatelé senátního obvodu 52,  

vážení čtenáři, 

rok 2018 uplynul a já Vám předkládám svoji sedmou 

„senátorskou“ výroční zprávu.  

Pokud mám rok 2018 charakterizovat, tak musím zmínit, že se 

poměrně zásadně změnilo po volbách v roce 2018 postavení 

senátorského klubu ODS v Senátu. Klub významně posílil. Člen 

našeho klubu Jaroslav Kubera byl zvolen předsedou Senátu a Jiří Oberfalzer jeho 

místopředsedou. Organizace fungování senátorského klubu občanských demokratů je nyní 

náročnější, neboť při rozhodování v Senátu máme nyní, jako klub, mnohem silnější pozici 

než tomu bylo před dvěma nebo čtyřmi roky.  

V průběhu roku 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 Parlamentu České republiky 

 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: 

 Organizační výbor (člen) 

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

 Podvýbor pro bydlení Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí 

(člen od 20. 12. 2018) 

 Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (člen od 

14. 11. 2018) 

 Senátorský klub Občanské demokratické strany (předseda) 

 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 (člen rady) 

 Regionální sdružení ODS Vysočina (předseda) 

 Senátorský klub ODS (předseda) 

 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 
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Organizační struktura roku 2018 

 

 

 

 
 

RNDr. Miloš Vystrčil 
senátor 

 

Věra Kovářová 
poradce senátora zejména pro oblast 

sociální 

Ing. Miroslav Brzek 

asistent 

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

zemědělství a venkova 

Vítězslav Jonáš 
poradce senátora zejména pro oblast 

energetiky 

Bc. Štěpán Křeček 
poradce senátora zejména pro oblast 

hospodářskou a ekonomickou 

Vladislav Veselý 

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 

 

Petr Potůček  

stážista 

do 28. 2. 2018 

Marek Navrátil 

stážista 

do 30. 3. 2018 
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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 formou 

článků, událostí a fotogalerií. Je 

možné rovněž domluvit se senátorem 

Milošem Vystrčilem setkání, 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 (2018) 
o Počet zveřejněných článků: 27 

o Počet zveřejněných projevů: 59 

o Počet zveřejněných článků z médií: 190 

o Počet uveřejněných událostí: 465 

o Unikátních návštěv webu: 23 665 

o Počet vytvořených fotogalerií: 49 

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 FOTOGALERIE na webu www.vystrcil.cz. 

 

 Počet podporovatelů 

(konec roku 2018) 

1594 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. 2018 

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

Největší město  

(dle obyvatel) 

Jihlava (50 724 obyvatel, 

tj. 39,59 % z celkového počtu senátního obvodu 52) 

Nejmenší obec  

(dle obyvatel) 

Vanůvek a Vápovice 

(39 obyvatel, 

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

Počet obyvatel 128 122 tj. 1,21 % ze všech obyvatel ČR 

Rozloha v km2 1 599,6 tj. 2,03 % z rozlohy ČR 

Nejstarší obec  

(dle průměrného věku obyvatele) 

Vápovice – 39 obyvatel 

(53,40 let; okres Jihlava – Telčsko) 

Nejmladší obec  

(dle průměrného věku obyvatele) 

Zbinohy – 92 obyvatel 

(34 let; okres Jihlava – Dušejovsko a Dolnocerekvicko) 

Průměrná hustota osídlení 

(obyvatel na km2) 
80,10 

 

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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Den senátora Miloše Vystrčila v Třešti 

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 – Polná, Třešť , 

Dačice, Telč , 

Brtnice, Jihlava  

a Slavonice. 

 Po 3 letech jednání 

k úpravě křížení silnic 

I/23 a I/38 a osmi 

měsíční stavbě se 

koncem října 2018 

křižovatka Markvar-

tice – Kasárna otevírá 

s novým kruhovým 

objezdem. 

 Jednání s hejtmanem, s náměstky hejtmana a radními Kraje Vysočina. 

 Besedy s návštěvami Senátu v rámci prohlídky historických prostor Valdštejn-

ského paláce Senátu. 

 Návštěvy 4 obcí (Vanov , Panenská Rozsíčka , Markvartice  a Písečné ) 

s jedním starostu ve funkci více jak 20 let. Předání pamětního listu Senátu – 

nezúčastnili se slavnostního předání v Senátu Parlamentu ČR. 

   

Vanov Písečné 

http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/den-senatora-milose-vystrcila-v-tresti-p15359/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/den-senatora-milose-vystrcila-v-telci-p15365/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/den-senatora-milose-vystrcila-v-jihlava-p15389/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/navsteva-obce-vanov-p15560/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/navsteva-obce-panenska-rozsicka-p15561/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/navsteva-obce-markvartice-p15563/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/navsteva-obce-pisecne-p15562/
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5.2 Obecní a okresní úroveň 
 Zastupitelstvo města Telče (zastupitel). 

 Oblastní sdružení ODS Jihlava (člen rady). 

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

 Sdílení o. p. s. (předseda správní rady). 

5.3 Krajská úroveň 
 Zastupitelstvo Kraje Vysočina (zastupitel – předseda 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 
 Organizační výbor (člen). 

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

 

 
 

 Podvýbor pro bydlení Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní 

prostředí (člen od 20. 12. 2018) 

 Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (člen 

od 14. 11. 2018) 

 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. 

13. schůze VUZP – 31. 1. 2018 



Výroční zpráva 2018 14 

Dačice 

6. Rok 2018 

 

6.1 Region – senátní obvod 52 – Jihlava 

6.1.1 Vybrané události  

 

 01.01.2018 Telč, nám. Zachariáše z Hradce Novoroční přípitek a ohňostroj 

 18.01.2018 Dačice, KD Beseda  Sportovec roku 2017 okresu J. Hradec 

 04.02.2018 Jihlava, DKO Galakoncert k 15. výročí 

založení Filharmonie G. Mahlera 

 16.02.2018 Telč, zimní stadion Přátelské hokejové 

utkání Ice Dragons x Itálie U16 

 09.03.2018 Jihlava, DDM Workshop "Komunikace 

napříč generacemi" 

 10.03.2018 Brtnice - Panská Lhota, KD Shromáždění představitelů SDH okresu 

Jihlava 

 15.03.2018 Jihlava, magistrát Vernisáž výstavy ke 130. výročí založení KČT 

 16.03.2018 Třešť, KD Zahájení Třešťského divadelního jara 

 17.03.2018 Telč, Stání zámek Telč, UC Telč Krajské kolo soutěže Zpěváček 2018 

 19.03.2018 Jihlava, Městská knihovna Představení knihy Z. Geista: Život za 

První republiky 

 22.03.2018 Jihlava, DKO Sportovec Jihlavska 2017 

 23.03.2018 Jihlava, KrÚ Krajské shromáždění SMS Kraje Vysočina 

 23.03.2018 Mrákotín, KD Den učitelů 

 08.04.2018 Třešť, Sokolský dům Valná hromada Sokolské župy plukovníka 

Švece 

 16.04.2018 Jihlava, KrÚ Cena hejtmana KV za společenskou odpovědnost za 

rok 2017 

 28.04.2018 Ořechov, pomník npor. A. Opálky Vzpomínková akce k 76. výročí 

seskoku paraskupiny OUT DISTANCE 

 29.04.2018 Polná, chrám Nanebevzetí Panny Marie  Mše svatá a setkání 

kardinála Duky s občany 

 03.05.2018 Jihlava, Hotel Gustav Mahler Kulatý stůl - Kvalitní infrastruktura 

ve městech a obcích 

 04.05.2018 Telč, MěÚ Setkání s velvyslancem Italské republiky v Praze 

 05.05.2018 Stará Říše, v budově tělocvičny Valná hromada SDH Stará Říše 

 07.05.2018 Třešť, Vězeňský dvůr Pietní vzpomínka 

 09.05.2018 Jihlava, Ústřední hřbitov  Pietní akt 

 14.05.2018 Jihlava, KrÚ Jednání o koncepci primární péče na Vysočině 

http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/novorocni-pripitek-a-ohnostroj-p15157/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/sportovec-roku-2017-okresu-j-hradec-p15180/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/galakoncert-k-15-vyroci-zalozeni-filharmonie-g-mahlera-p15240/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/galakoncert-k-15-vyroci-zalozeni-filharmonie-g-mahlera-p15240/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pratelske-hokejove-utkani-ice-dragons-x-italie-u16-p15232/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pratelske-hokejove-utkani-ice-dragons-x-italie-u16-p15232/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/workshop-komunikace-napric-generacemi-p15279/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/workshop-komunikace-napric-generacemi-p15279/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/shromazdeni-predstavitelu-sdh-okresu-jihlava-p15281/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/shromazdeni-predstavitelu-sdh-okresu-jihlava-p15281/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vernisaz-vystavy-ke-130-vyroci-zalozeni-kct-p15294/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zahajeni-trestskeho-divadelniho-jara-p15295/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/krajske-kolo-souteze-zpevacek-2018-p15310/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/predstaveni-knihy-z-geista-zivot-za-prvni-republiky-p15309/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/predstaveni-knihy-z-geista-zivot-za-prvni-republiky-p15309/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/sportovec-jihlavska-2017-p15312/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/krajske-shromazdeni-sms-kraje-vysocina-p15313/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/den-ucitelu-p15314/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/valna-hromada-sokolske-zupy-plukovnika-svece-p15337/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/valna-hromada-sokolske-zupy-plukovnika-svece-p15337/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/cena-hejtmana-kv-za-spolecenskou-odpovednost-za-rok-2017-p15357/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/cena-hejtmana-kv-za-spolecenskou-odpovednost-za-rok-2017-p15357/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vzpominkova-akce-k-76-vyroci-seskoku-paraskupiny-out-distance-p15380/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vzpominkova-akce-k-76-vyroci-seskoku-paraskupiny-out-distance-p15380/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/mse-svata-a-setkani-kardinala-duky-s-obcany-p15438/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/mse-svata-a-setkani-kardinala-duky-s-obcany-p15438/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/kulaty-stul-kvalitni-infrastruktura-ve-mestech-a-obcich-p15390/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/kulaty-stul-kvalitni-infrastruktura-ve-mestech-a-obcich-p15390/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-s-velvyslancem-italske-republiky-v-praze-p15391/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/valna-hromada-sdh-stara-rise-p15440/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-vzpominka-p15395/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-akt-p15394/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-o-koncepci-primarni-pece-na-vysocine-p15402/
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Polná 

 19.05.2018 Větrný Jeníkov  Běh okolo Větrného Jeníkova 

 19.05.2018 Dušejov, sokolovna Setkání rodáků v Dušejově 

 23.05.2018 Polná, u ZŠ Polná  Otevření tělocvičny 

 24.05.2018 Jihlava, Horácké divadlo Udílení Zásluž-

ných medailí Kraje Vysočina 

 25.05.2018 Jihlava, radnice Festival sborového umě-

ní 2018 

 30.05.2018 Telč, Státní zámek Telč Předání matu-

ritních vysvědčení 

 01.06.2018 Jihlava, ZŠ Křížová 135. výročí založení ZŠ Křížová Jihlava 

 07.06.2018 Třešť, KD Školní akademie - Vždy s úsměvem 

 08.06.2018 Jihlava, kostel Povýšení svatého Kříže Benefiční koncert - Pro 

autismus kolem nás ... 

 13.06.2018 Jihlava, KrÚ Burza filantropie 

 16.06.2018 Hojkov, hasičská zbrojnice Setkání rodáků v Hojkově 

 18.06.2018 Jihlava, Ústřední hřbitov Pietní akt 

 23.06.2018 Stará Říše, fotbalové hřiště  Závod O pohár SDH Stará Říše - 

Extraliga ČR v požárním útoku 

 25.06.2018 Telč, Státní zámek Telč Pasování tovaryše tesařského, klempířského 

a pokrývačského 

 29.06.2018 Jihlava, DDŠ, SVP a ZŠ DOD spojený s kulturním představením 

dětí z domova 

 02.07.2018 Jihlava, ORR Kraje Vysočina Jednání k dotační politice EU 

 05.07.2018 Třešť, náměstí Dřevořezání 

 02.08.2018 Jihlava, KrÚ Vernisáž výstavy "KČT Tesla Jihlava je tu čtyři desítky 

let" 

 13.08.2018 Jihlava, magistrát Výstava - 50. výročí okupace ČS vojsky 

Varšavské smlouvy 

 18.08.2018 Staré Město pod Landštejnem  Staroměstské slavnosti 

 18.08.2018 Telč, nám. Zachariáše z Hradce Historické slavnosti Zachariáše 

z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 

 25.08.2018 Arnolec, KD Setkání rodáků v Arnolci 

 27.08.2018 Jihlava, KrÚ Jednání k řešení kůrovcové kalamity v oblasti Telčska 

 31.08.2018 Dačice, MěÚ Jednání k opravě místní komunikace v Dačicích 

 31.08.2018 Telč, Café Telč Setkání s mladými lidmi podporující pravicovou 

politiku z Kraje Vysočina 

 05.09.2018 Dačice, Telč, Třešť Předseda ODS Petr Fiala podpoří kandidáty za 

ODS do zastupitelstev v SO 52 Jihlava 

 06.09.2018 Jihlava, v parčíku před sídlem Dechovka a senioři 

 07.09.2018 Jihlava, FC Vysočina 70. výročí založení klubu FCV 

 09.09.2018 Jihlava, Masarykovo nám.  Jihlavský půlmaraton 

http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/beh-okolo-vetrneho-jenikova-p15422/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-rodaku-v-dusejove-p15505/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/otevreni-telocvicny-p15417/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/udileni-zasluznych-medaili-kraje-vysocina-p15419/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/udileni-zasluznych-medaili-kraje-vysocina-p15419/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/festival-sboroveho-umeni-2018-p15431/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/festival-sboroveho-umeni-2018-p15431/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/predani-maturitnich-vysvedceni-p15447/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/predani-maturitnich-vysvedceni-p15447/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/135-vyroci-zalozeni-zs-krizova-jihlava-p15451/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/skolni-akademie-vzdy-s-usmevem-p15475/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/beneficni-koncert-pro-autismus-kolem-nas-p15477/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/beneficni-koncert-pro-autismus-kolem-nas-p15477/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/burza-filantropie-p15486/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-rodaku-v-hojkove-p15489/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-akt-p15492/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zavod-o-pohar-sdh-stara-rise-extraliga-cr-v-pozarnim-utoku-p15507/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zavod-o-pohar-sdh-stara-rise-extraliga-cr-v-pozarnim-utoku-p15507/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pasovani-tovaryse-tesarskeho-klempirskeho-a-pokryvacskeho-p15500/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pasovani-tovaryse-tesarskeho-klempirskeho-a-pokryvacskeho-p15500/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/dod-spojeny-s-kulturnim-predstavenim-deti-z-domova-p15510/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/dod-spojeny-s-kulturnim-predstavenim-deti-z-domova-p15510/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-dotacni-politice-eu-p15512/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/drevorezani-p15517/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vernisaz-vystavy-kct-tesla-jihlava-je-tu-ctyri-desitky-let-p15564/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vernisaz-vystavy-kct-tesla-jihlava-je-tu-ctyri-desitky-let-p15564/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vystava-50-vyroci-okupace-cs-vojsky-varsavske-smlouvy-p15572/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vystava-50-vyroci-okupace-cs-vojsky-varsavske-smlouvy-p15572/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/staromestske-slavnosti-p15576/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/historicke-slavnosti-zachariase-z-hradce-a-kateriny-z-valdstejna-p15590/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/historicke-slavnosti-zachariase-z-hradce-a-kateriny-z-valdstejna-p15590/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-rodaku-v-arnolci-p15591/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-reseni-kurovcove-kalamity-v-oblasti-telcska-p15613/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-oprave-mistni-komunikace-v-dacicich-p15617/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-s-mladymi-lidmi-podporujici-pravicovou-politiku-z-kraje-vysocina-p15618/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-s-mladymi-lidmi-podporujici-pravicovou-politiku-z-kraje-vysocina-p15618/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/predseda-ods-petr-fiala-podpori-kandidaty-za-ods-do-zastupitelstev-v-so-52-jihlava-p15626/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/predseda-ods-petr-fiala-podpori-kandidaty-za-ods-do-zastupitelstev-v-so-52-jihlava-p15626/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/dechovka-a-seniori-p15629/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/70-vyroci-zalozeni-klubu-fcv-p15630/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jihlavsky-pulmaraton-p15632/


Výroční zpráva 2018 16 

Den válečných veteránů v Jihlava 

 14.09.2018 Jihlava, magistrát 40. výročí založení KČT Jihlava 

 14.09.2018 Dačice, rybník Peráček Dačická 14 

 15.09.2018 Telč, hasičská stanice Hasičská soutěž "Firefighter Combat 

Challenge" 

 15.09.2018 Batelov, náměstí Míru Odhalení pamětní desky legionáři L. M. 

Stejnkovi 

 21.09.2018 Brzkov, ČOV  Zahájení provozu ČOV a kanalizace v obci Brzkov 

 21.09.2018 Telč, Státní zámek Telč Zakončení vzdělávání posluchačů U3V MU 

 22.09.2018 Větrný Jeníkov, kostel Narození Panny Marie  Setkání rodáků 

a přátel Větrného Jeníkova a Velešova 

 22.09.2018 Velký Beranov, před ZŠ  700 let obce Velký Beranov 

 11.10.2018 Jihlava, DKO Mezinárodní den seniorů 

 12.10.2018 Polná, kino To všechno odnesl čas XIV. 

 20.10.2018 Sedlejov Tradiční výlov v Sedlejově 

 21.10.2018 Telč, poliklinika Posvícení a oslava výročí republiky Klubu 

důchodců v Telči 

 24.10.2018 Telč, Státní zámek Telč Ceny města Telče 

 25.10.2018 Jihlava, DKO Zahájení Mezinárodního festivalu dokumentárních 

filmů 

 27.10.2018 Radkov, škola Výlov v Radkově 

 28.10.2018 Jihlava, socha T. G. Masaryka Slavnostní setkání v Jihlavě 

 08.11.2018 Jihlava, Horácké divadlo Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina 

 09.11.2018 Jihlava, Ústřední hřbitov  Den válečných veteránů 

 10.11.2018 Dačice, nový hřbitov a Kan-

cnýřův sad  Pietní akty ke 

Dni válečných veteránů 

 11.11.2018 Dolní Vilímeč, náves 

Odhalení pomníku I. Světové 

války 

 17.11.2018 Jihlava, u Klíčů Sametově 

revoluční setkání u Klíčů 

 28.11.2018 Jihlava, Horácké divadlo Setkání podnikatelů OHK Jihlava 

 03.12.2018 Telč, MěÚ Setkání "Moderní železnice" 

 06.12.2018 Jihlava, KrÚ Jednání k řešení problému "Zahrádkářské osady 

U Vodárny“ 

 21.12.2018 Jihlava, DDSS Jihlava DOD a vánoční kulturní pásmo dětí 

z domova 

 31.12.2018 Studená, Řásná, Mrákotín Silvestrovský výstup na Javořici 

http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/40-vyroci-zalozeni-kct-jihlava-p15644/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/dacicka-14-p15645/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/hasicska-soutez-firefighter-combat-challenge-p15646/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/hasicska-soutez-firefighter-combat-challenge-p15646/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/odhaleni-pametni-desky-legionari-l-m-stejnkovi-p15647/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/odhaleni-pametni-desky-legionari-l-m-stejnkovi-p15647/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zahajeni-provozu-cov-a-kanalizace-v-obci-brzkov-p15665/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zakonceni-vzdelavani-posluchacu-u3v-mu-p15666/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-rodaku-a-pratel-vetrneho-jenikova-a-velesova-p15658/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-rodaku-a-pratel-vetrneho-jenikova-a-velesova-p15658/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/700-let-obce-velky-beranov-p15659/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/mezinarodni-den-senioru-p15696/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/to-vsechno-odnesl-cas-xiv-p15700/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/tradicni-vylov-v-sedlejove-p15708/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/posviceni-a-oslava-vyroci-republiky-klubu-duchodcu-v-telci-p15727/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/posviceni-a-oslava-vyroci-republiky-klubu-duchodcu-v-telci-p15727/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/ceny-mesta-telce-p15731/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zahajeni-mezinarodniho-festivalu-dokumentarnich-filmu-p15755/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zahajeni-mezinarodniho-festivalu-dokumentarnich-filmu-p15755/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vylov-v-radkove-p15758/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/slavnostni-setkani-v-jihlave-p15757/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/nejvyssi-oceneni-kraje-vysocina-p15789/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/den-valecnych-veteranu-p15790/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-akty-ke-dni-valecnych-veteranu-p15791/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-akty-ke-dni-valecnych-veteranu-p15791/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/odhaleni-pomniku-i-svetove-valky-p15792/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/odhaleni-pomniku-i-svetove-valky-p15792/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/sametove-revolucni-setkani-u-klicu-p15806/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/sametove-revolucni-setkani-u-klicu-p15806/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-podnikatelu-ohk-jihlava-p15831/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-moderni-zeleznice-p15838/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-reseni-problemu-zahradkarske-osady-u-vodarny-p15859/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-reseni-problemu-zahradkarske-osady-u-vodarny-p15859/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/dod-a-vanocni-kulturni-pasmo-deti-z-domova-p15897/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/dod-a-vanocni-kulturni-pasmo-deti-z-domova-p15897/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/silvestrovsky-vystup-na-javorici-p15924/
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6.1.2 Návštěvy obcí 

Během roku 2018 senátor Miloš Vystrčil zavítal do desítek obcí, z nichž nově do 

2 obcí (vytučněno) ve svém senátním obvodu. Celkem se nám již v rámci oficiálních 

akcí podařilo navštívit 57 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 

 Dušejov 

 Vanov 

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. Jemnice, 

Jinošov, Pálovice, Budkov, Vepříkov, Velká Bíteš, Štěpkov, Havlíčkův Brod a Kaliště 

u Humpolce. 

6.1.3 Návštěvy firem, neziskových organizací a organizačních 

složek státu 

 15.01.2018 Jihlava, Krajské ředitelství policie Jednání s ředitelem Krajského 

ředitelství policie kraje Vysočina 

 19.01.2018 Jihlava, HZS KV Jednání s ředitelem HZS Kraje Vysočina 

http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelem-krajskeho-reditelstvi-policie-kraje-vysocina-p15187/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelem-krajskeho-reditelstvi-policie-kraje-vysocina-p15187/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelem-hzs-kraje-vysocina-p15189/
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 19.01.2018 Jihlava, KS ČSÚ Jednání s ředitelkou Krajské správy ČSÚ 

 19.01.2018 Telč, poliklinika Jednání s jednatelem společnosti Poliklinika Telč 

 30.01.2018 Jihlava, Státní okr. archív Jednání s ředitelkou Státního okresního 

archivu Jihlava 

 23.02.2018 Jihlava, ZZS KV Jednání s ředitelkou ZZS Kraje Vysočina 

 23.02.2018 Jihlava, Bazén E. Rošického Jednání s předsedou Jihlavské unie 

sportu 

 09.03.2018 Jihlava, Úřad práce Jednání s ředitelkou krajské pobočky Úřadu 

práce 

 16.03.2018 Jihlava, Nemocnice Jihlava Jednání s ředitelem Nemocnice Jihlava 

 28.04.2018 Slavonice, ZŠ Den otevřených dveří ZŠ Slavonice 

 30.05.2018 Jihlava, KSÚSV Jednání s ředitelem KSÚSV 

 01.06.2018 Jihlava, ZOO Jednání s ředitelkou ZOO Jihlava 

 16.06.2018 Dačice, hasičská zbrojnice Otevření nové hasičské zbrojnice SDH 

Dačice 

 27.08.2018 Telč, MěÚ  Jednání s jednatelem společnosti OHR services 

 02.09.2018 Dačice, MŠ Za Lávkami Otevření nové budovy MŠ Za Lávkami 

 17.09.2018 Dačice, areál Nemocnice Dačice  Otevření nového Domova 

seniorů 

 04.10.2018 Telč, Orlovna Návštěva Orel jednota Telč 

 08.10.2018 Telč, poliklinika  Den otevřených dveří Sdílení + Papučový den 

 12.11.2018 Telč, poliklinika Jednání s ředitelkou o. p. s. Sdílení 

 13.12.2018 Jihlava, ŘSD Jednání s ředitelkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

správa Jihlava 

 17.12.2018 Jihlava, Krystal Jednání s ředitelkou Projektové kancelář Kraje 

Vysočina 

 21.12.2018 Jihlava, IC Sasov Jednání s ředitelkou z. ú. IC Sasov 

 

6.2 Senát 

6.2.1 Klub, výbor, komise, schůze 

 Zpravodajování tisků  

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ (VUZP) 

o Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších 

senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (Tisk č. 245) – i KLUB ODS. 

o Kohezní politika: 

 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu 

pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti (Tisk EU č. N 161/11) – 

i KLUB ODS. 

 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních 

ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Tisk EU 

č. N 162/11) – i KLUB ODS. 

http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelkou-krajske-spravy-csu-p15190/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-jednatelem-spolecnosti-poliklinika-telc-p15191/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelkou-statniho-okresniho-archivu-jihlava-p15221/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelkou-statniho-okresniho-archivu-jihlava-p15221/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelkou-zzs-kraje-vysocina-p15200/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-predsedou-jihlavske-unie-sportu-p15258/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-predsedou-jihlavske-unie-sportu-p15258/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelkou-krajske-pobocky-uradu-prace-p15278/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelkou-krajske-pobocky-uradu-prace-p15278/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelem-nemocnice-jihlava-p15293/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/den-otevrenych-dveri-zs-slavonice-p15374/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelem-ksusv-p15446/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelkou-zoo-jihlava-p15450/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/otevreni-nove-hasicske-zbrojnice-sdh-dacice-p15488/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/otevreni-nove-hasicske-zbrojnice-sdh-dacice-p15488/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-jednatelem-spolecnosti-ohr-services-p15599/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/otevreni-nove-budovy-ms-za-lavkami-p15625/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/otevreni-noveho-domova-senioru-p15649/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/otevreni-noveho-domova-senioru-p15649/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/navsteva-orel-jednota-telc-p15679/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/den-otevrenych-dveri-sdileni-papucovy-den-p15691/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelkou-o-p-s-sdileni-p15793/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelkou-reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr-sprava-jihlava-p15870/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelkou-reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr-sprava-jihlava-p15870/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelkou-projektove-kancelar-kraje-vysocina-p15880/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelkou-projektove-kancelar-kraje-vysocina-p15880/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelkou-z-u-ic-sasov-p15898/
https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/86951/72904
https://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=2298
https://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=2299


Výroční zpráva 2018 19 

 

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO ROZVOJ VENKOVA 

o Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 292) 

 

KLUB ODS 

o Návrh kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů 

(Tisk č. 243). 

o Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 

správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech 

a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., 

o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízení 

soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (Tisk č. 12) 

  

 Přehled vystoupení na schůzích Senátu  

o 15.02.2018 Závěry a pokyny Evropské rady ze 14. a 15. prosince 2017 (Tisk 

č. 223). 

o 15.02.2018 Problematika GDPR - ochrana osobních údajů. 

o 15.02.2018 Zpráva o životním prostředí České republiky 2016 (Tisk č. 217). 

o 15.02.2018 Balíček k DPH (Tisk EU č. N 075/11, Tisk EU č. N 076/11). 

o 15.02.2018 Zákon o sociálních službách - senátní návrh (Tisk č. 208). 

o 15.02.2018 Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní 

návrh (Tisk č. 225). 

o 04.04.2018 Návrh nařízení o hodnocení zdravotnických technologií... (Tisk 

EU č. N 110/11). 

o 04.04.2018 Akční plán EU na období 2017-2019 - Boj proti rozdílům v od-

měňování žen a mužů (Tisk EU č. K 086/11). 

o 04.04.2018 Zákon o volbách do Parlamentu ČR (Tisk č. 244). 

o 04.04.2018 Balíček k oběhovému hospodářství (Tisk EU č. K 108/11 a Tisk 

EU č. K 109/11). 

o 05.04.2018 Návrh směrnice o transparentních a předvídatelných pracov-

ních podmínkách v EU (Tisk EU č. N 095/11). 

o 05.04.2018 Zákon o odpovědnosti za přestupky - senátní návrh (Tisk 

č. 193). 

o 05.04.2018 Energetický zákon (Tisk č. 239). 

o 05.04.2018 Zákon o volbách do PČR (Tisk č. 245). 

o 25.04.2018 K pořadu 14. schůze Senátu - nepřítomnost některých ministrů 

a předsedy vlády. 

o 25.04.2018 Zákon o sociálních službách - senátní návrh (Tisk č. 208). 

o 25.04.2018 Daňový řád (Tisk č. 258). 

https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/88141/73886
https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/86944/72897
https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/89769/75205
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/zavery-a-pokyny-evropske-rady-ze-14-a-15-prosince-2017-p15241/
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-usneseni-senatu-k-uplatnovani-zakona-o-stretu-zajmu-a-vyjadreni-celostatnich-organizaci-obci-a-mest-p15124/
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/problematika-gdpr-ochrana-osobnich-udaju-p15242/
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-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/balicek-k-dph-p15253/
http://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=2214
http://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=2213
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-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/zakon-o-nelekarskych-zdravotnickych-povolanich-senatni-navrh-p15255/
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-nelekarskych-zdravotnickych-povolanich-senatni-navrh-p15255/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4214
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-usneseni-senatu-k-uplatnovani-zakona-o-stretu-zajmu-a-vyjadreni-celostatnich-organizaci-obci-a-mest-p15124/
http://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=2243
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-usneseni-senatu-k-uplatnovani-zakona-o-stretu-zajmu-a-vyjadreni-celostatnich-organizaci-obci-a-mest-p15124/
http://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=2224
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-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/balicek-k-obehovemu-hospodarstvi-p15349/
http://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=2246
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-usneseni-senatu-k-uplatnovani-zakona-o-stretu-zajmu-a-vyjadreni-celostatnich-organizaci-obci-a-mest-p15124/
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/navrh-smernice-o-transparentnich-a-predvidatelnych-pracovnich-podminkach-v-eu-p15351/
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/navrh-smernice-o-transparentnich-a-predvidatelnych-pracovnich-podminkach-v-eu-p15351/
http://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=2231
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-usneseni-senatu-k-uplatnovani-zakona-o-stretu-zajmu-a-vyjadreni-celostatnich-organizaci-obci-a-mest-p15124/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4182
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-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/zakon-o-volbach-do-pcr-p15354/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4234
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-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-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-usneseni-senatu-k-uplatnovani-zakona-o-stretu-zajmu-a-vyjadreni-celostatnich-organizaci-obci-a-mest-p15124/
http://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/danovy-rad-p15381/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4247
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o 25.04.2018 Informace vlády o přípravě Konvergenčního programu 

a Rozpočtové strategie sektoru veřejných… 

o 25.04.2018 Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu 

(Tisk EU č. N 093/11). 

o 18.07.2018 Zákon o obcích (Tisk č. 292). 

o 18.07.2018 Závěry ze zasedání ER konané ve dnech 28.–29. června (Tisk 

č. 307). 

o 18.07.2018 Výroční zpráva NKÚ za rok 2017 (Tisk č. 254). 

o 18.07.2018 Zákon urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury (Tisk č. 304). 

o 18.07.2018 Zákon o distribuci pojištění a zajištění (Tisk č. 289). 

o 18.07.2018 Fiskální pakt (Tisk č. 271). 

o 18.07.2018 Doporučení pro doporučení Rady k NPR ČR na rok 2018 

a stanovisko Rady ke KP ČR z roku 2018 (Tisk EU č. J 130/11). 

o 19.07.2018 Zákon o důchodovém pojištění (Tisk č. 306). 

o 19.07.2018 Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních 

vyznamenání (Tisk č. 301). 

o 15.08.2018 Návrh směrnice o omezení dopadu některých plastových 

výrobků na ŽP (Tisk EU č. N 154/11). 

o 15.08.2018 Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2017 (Tisk č. 262). 

o 15.08.2018 Zákon o volbách do PČR (Tisk č. 245). 

o 17.10.2018 Zasedání ER 18.10.2018 (Tisk č. 327). 

o 17.10.2018 Víceletý finanční rámec na období 2021 - 2027 (Tisk EU 

č. N 133/11 a Tisk EU č. K 134/11). 

o 17.10.2018 Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání (Tisk č. 227). 

o 17.10.2018 Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova (Tisk 

č. 287). 

o 17.10.2018 Balíček ke Společné zemědělské politice 2021 - 2027 (Tisk EU 

č. N 150/11 a Tisk EU č. N 151/11 a Tisk EU č. N 152/11). 

o 18.10.2018 Evropský sociální fond plus (ESF+) (Tisk EU č. N 156/11). 

o 18.10.2018 Společná ustanovení k fondům a o finančních pravidlech (Tisk 

EU č. N 160/11). 

o 18.10.2018 Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti (Tisk 

EU č. N 161/11 a Tisk EU č. N 162/11). 

o 18.10.2018 Zákon o volbách do PČR (Tisk č. 245). 

o 15.11.2018 Stanovisko k současné politické situaci. 

o 15.11.2018 Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek - senátní návrh (Tisk č. 319). 

o 15.11.2018 Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních 

služeb (Tisk č. 252). 

o 12.12.2018 Informace vlády o mimořádném jednání ER k brexitu (Tisk 

č. 14). 

o 19.12.2018 Evropský nástroj pro jadernou bezpečnost (Tisk EU 

č. N 176/11). 

o 19.12.2018 Zákon o státní službě (Tisk č. 4). 

o 19.12.2018 Novela volebních zákonů (Tisk č. 336). 

o 19.12.2018 Insolvenční zákon (Tisk č. 12). 
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o 20.12.2018 Informace vlády ČR o výsledcích jednání ER (13.-14. 12. 

2018) (Tisk č. 17). 

o 20.12.2018 Návrh nařízení o zřízení programu na podporu reforem (Tisk 

EU č. N 159/11). 

o 20.12.2018 Zákon o spotřebních daních (Tisk č. 6). 

o 20.12.2018 Výzva Senátu PČR nejvyšším ústavním činitelům 

o 20.12.2018 Zákon o DPH (Tisk č. 16). 

o 20.12.2018 Zákoník práce (Tisk č. 11). 

o 20.12.2018 Zákon o směnárenské činnosti (Tisk č. 10). 

o 20.12.2018 Fiskální pakt (Tisk č. 271)  

 

 Přehled vystoupení na schůzích Poslanecké sněmovny 

o 22.08.2018 Novela z. o důchodovém pojištění - vracený Senátem 

/sněmovní tisk 120/6/. 

 

6.2.2 Cesty výborů, stálých delegací a komisí 

 08.–09.04.2018 Mezinárodní konference ISSS/LORIS/V4DIS – 

Výjezdní zase-dání Výboru pro územní 

rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí na 

kon-ferenci v Hradci Králové. 

 20.–23.11.2018 Zahraniční cesta Výboru pro územní rozvoj, 

veřejnou správu a životní prostředí do Velké 

Británie. 

 

6.2.3 Návštěvy v Senátu  

 06.01.2018 Praha, Senát Sdílení Telč v Senátu 

 08.03.2018 Praha, Senát Gymnázium J. Hradec v Senátu 

 24.04.2018 Praha, Senát  Občané města Brtnice v Senátu 

 14.05.2018 Praha, Senát VU3V ČZU Praha z Dačic v Senátu 

 29.05.2018 Praha, Senát ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou v Senátu 

 05.06.2018 Praha, Senát U3V VŠP Jihlava v Senátu 

 05.06.2018 Praha, Senát ZŠ Křížová Jihlava v Senátu 

 07.06.2018 Praha, Senát ZŠ Hradecká Telč v Senátu 

 09.06.2018 Praha, Senát  ÚV KČT v Senátu 

 20.09.2018 Praha, Senát Občané města Uničov v Senátu 

 02.10.2018 Praha, Senát Hosté FoS ČR z Austrálie v Senátu 

 09.10.2018 Praha, Senát STP Dačice v Senátu 

 26.10.2018 Praha, Senát Gymnázium O. Březiny Telč v Senátu 

 07.11.2018 Praha, Senát SDH Jamné v Senátu 

 04.12.2018 Praha, Senát ZŠ T. G. Masaryka Jihlava v Senátu 
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6.2.4 Pořádané vernisáže v Senátu    

 24.04.2018 Praha, Senát    ‒  Vernisáž výstavy "Historický morový průvod 

v Brtnici" 

Výstava města Brtnice v Předsálí Jednacího sálu Senátu proběhla od 24. dubna 

do 7. května 2018. 
 

6.2.5 Statistika  

 Vystoupení k 56 bodům, k některým i opakovaně, na schůzi Senátu. 

 Vystoupení k 1 Senátem vrácenému návrhu zákona v Poslanecké sněmovně. 

 Po 1 projevu u Klíčů v Jihlavě a na Kongresu ODS v Ostravě. 

 Podání pozměňovacího návrhu k 1 senátnímu tisku. 

 Zpravodajem 2 senátních tisků ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu 

a životní prostředí. 

 Počet schůzí Senátu: 11 – jedná se o schůze jednodenní i vícedenní.  

11. funkční období 

(2016–2018) 

o 12. schůze – 15.02.2018 

o 13. schůze – 04.04.2018 

o 14. schůze – 25.04.2018 

o 15. schůze – 17.05.2018 

o 16. schůze – 18.07.2018 

o 17. schůze – 15.08.2018 

o 18. schůze – 17.10.2018 

 

12. funkční období 

(2018–2020) 

o 01. schůze – 14.11.2018 

o 02. schůze – 15.11.2018 

o 03. schůze – 12.12.2018 

o 04. schůze – 19.12.2018 

http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vernisaz-vystavy-historicky-morovy-pruvod-v-brtnici-p15368/
http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vernisaz-vystavy-historicky-morovy-pruvod-v-brtnici-p15368/
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7. Spolupráce a pomoc 
 

7.1 Dary 
 Integrační centrum Sasov z. ú. – poskytuje pro děti, dospívající a dospělé s PAS 

a kombinovaným postižením registrované sociální služby. 

 Podpora Poháru konstruktérů, Ceny Josefa 

Vystrčila v rámci Extraligy ČR v požárním 

útoku. 

 Podpora dějepisné soutěže studentů 

gymnázií. 

 Občanská demokratická strana. 

 Hasičský pětiboj – Firefighter Combat 

Challenge Telč - Hasičský sportovní klub okresu Jihlava, z.s. 

 Tanečních boty, krpce, uherskohratišťské výroby pro českou krajanskou 

komunitu v Chile. 

 

   

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

(Ministerstvo pro místní rozvoj; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstvo dopravy; Ministerstvo vnitra; 

Ministerstvo financí;  Ministerstvo zahraničních věcí). 

 05.08.2018 Telč, nám. Zachariáše z Hradce  Běh městem šťastných lásek 

 

   

http://www.vystrcil.cz/web/udalosti/beh-mestem-stastnych-lasek-p15533/
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8. Závěr  

 

8.1 Stručná sumarizace činnosti v roce 2018 
 Absolvování přes čtyři sta šedesát různých akcí a událostí. 

 Podařilo se zorganizovat patnáct návštěv historických prostor Senátu Parlamentu 

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

 V roce 2018 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 Velké Británie; výjezdního zasedání na konferenci ISSS 

v Hradci Králové. 

 V rámci regionu senátor oficiálně navštívil nejméně dvacet dva firem, organizací 

a organizačních složek státu. 

 V rámci schůzí Senátu senátor vystoupil k padesáti šesti bodům. 

 Zpravodajem dvou senátních tisků ve VUZP.  

 

8.2 Plánované aktivity v roce 2019 
 Pomoc obcím, občanům při potížích s komunikací s úřady a ministerstvy. 

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

 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 k úpravě křížení silnic I/23 a III/40615 – křižovatka mezi Mrákotínem 

a Krahulčím – odbočka na Dobrou Vodu. 

 Sledování dalšího vývoje změn působnosti pracovišť katastrálních úřadů, 

finančních úřadů a malých pošt. 
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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 

 

 

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 
 

Staré Město pod Landštejnem  

Praha Ostrava  

Polná Praha 

Telč 

Jihlava Kdyně Větrný Jeníkov 

Dačice Brzkov Velký Beranov 



  

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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