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1. Úvodní slovo

V{žené obyvatelky a obyvatelé sen{tního obvodu 52 a všichni další oslovení,
rok 2012 uplynul a j{ V{m ve shodě se svým slibem předkl{d{m svoji druhou výroční
zpr{vu. Budu se asi opakovat, když napíši, že považuji za spr{vné, aby nejen obyvatelé
sen{tního obvodu, za který jsem byl zvolen, ale i všichni další měli možnost se alespoň
r{mcově sezn{mit s tím, jak jsem v minulém roce v Sen{tu i ve svém sen{tním obvodu
pracoval.
Při psaní úvodního slova k tomuto svému druhému ročnímu „ohlédnutí“ jsem si z{roveň
také uvědomil, že existuje spousta věcí, činů a z{žitků, které se do výroční zpr{vy ani
ž{dného jiného textu nedostanou.
Během uplynulého roku se na mě totiž obracely také desítky jednotlivců a obcí se svými
příběhy, n{pady, př{ními či stížnostmi. S mnohými z nich jsem potom řešil jejich vztahy
s úřady, jindy to byly problémy pracovněpr{vní nebo i rodinné. Ne vždy jsme vše hned
vyřešili, ale poměrně často se dařilo, když ne rovnou pomoci, tak alespoň spr{vně
nasměrovat a poradit.
Na konci roku 2012 jsem se také dostal kromě standardního připomínkov{ní a čtení z{konů
i k vlastní z{konod{rné iniciativě. Byla to pro mě nov{ zkušenost. Zdali vše s potřebnou
změnou z{koníku pr{ce dobře dopadne, bude zn{mo teprve v dubnu možn{ květnu roku
2013.
Na z{věr ukončím své úvodní slovo obdobně jako před rokem. 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
V{š z{jem a Vaše n{zory. Beru je velmi v{žně a těším se na další setk{ní a spolupr{ci.
V{š sen{tor
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2. O n{s
RNDr. Miloš Vystrčil
senátor od 23. října 2010
 Absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, oboru
matematika-fyzika.
 1985 až 1992 učitel na Gymn{ziu Otokara Březiny v Telči a n{sledně do roku 1998
z{stupce ředitele.
 1998 až 2001 starosta města Telče.
 2000 – zvolen prvním (statut{rním) z{stupcem hejtmana Jihlavského kraje (dnes Kraj
Vysočina). Na této pozici působil do roku 2004.
 2004 – zvolen hejtmanem kraje Vysočina. Na této pozici působil do listopadu 2008.
 V listopadu 2008 n{vrat na původní pozici středoškolského učitele na Gymn{ziu
Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, kde učil do roku 2009.
 Od února 2009 akademický pracovník na Vysoké škole polytechnické Jihlava.
 Dne 23. října 2010 zvolen za sen{tní obvod 52 – Jihlava sen{torem Parlamentu ČR.
Ing. Miroslav Brzek
asistent od 2. listopadu 2010
 Absolvent Univerzity Tom{še Bati ve Zlíně, fakulty managementu a ekonomiky.

Bc. Marta Horeck{
asistentka od 1. listopadu 2010
 Absolventka Bankovního institutu vysoké školy Praha, obor pr{vní administrativa
v podnikatelské sféře.


Organizační struktura (od roku 2010, 2011, 2012)
RNDr. Miloš Vystrčil
sen{tor

Ing. Miroslav Brzek

Bc. Marta Horeck{

asistent

asistentka

Ing. Ladislav Kučera

Věra Kov{řov{

poradce sen{tora zejména pro oblast životního prostředí

poradce sen{tora zejména pro oblast soci{lní

Ing. Martin Pl{šil, Ph.D.

Martin Švorc

poradce sen{tora zejména pro oblast zemědělství a venkova

poradce sen{tora zejména pro oblast energetiky

Matěj Tr{vníček

Vítězslav Jon{š

poradce sen{tora zejména pro oblast veřejné spr{vy a komunikace

poradce sen{tora zejména pro oblast energetiky

Karel Šebek

MUDr. V{clav Vlček

poradce sen{tora zejména pro oblast veřejné spr{vy

poradce sen{tora zejména pro oblast zdravotnictví
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3. Internet
3.1 Webové str{nky – www.vystrcil.cz


Čemu slouží
Hlavním cílem webových str{nek je srozumitelným a pokud možno i přitažlivým
způsobem informovat o pr{ci, činnosti a n{zorech sen{tora Miloše Vystrčila
a umožnit všem, kteří mají z{jem, sen{tora nebo jeho kancel{ř kontaktovat nebo
s ním třeba i přímo
nav{zat jednor{zovou
či dlouhodobější spolupr{ci.



Co nabízejí
Informace o činnosti
sen{tora ze sen{tního
obvodu i Sen{tu formou čl{nků, ud{lostí
a fotogalerií. Umožňují rovněž i domluvit se
sen{torem
Milošem
Vystrčilem besedu, diskuzi nebo předn{šku. V nabídce je i po domluvě možnost
zajistit n{vštěvu historických prostor Valdštejnského pal{ce, ve kterém Sen{t
Parlamentu ČR sídlí.



Co obsahují
Na adrese www.vystrcil.cz naleznete přehledně uspoř{dané čl{nky, projevy
a ud{losti z činnosti sen{tora Miloše Vystrčila z volebního regionu (Jihlavska,
Dačicka a Slavonicka) a Sen{tu. Samozřejmě na webu narazíte i na čl{nky z médií.
Nedílnou souč{stí internetových str{nek jsou informace o Miloši Vystrčilovi
a kontakty na kancel{ř sen{tora.



Statistika webu www.vystrcil.cz (od 1/2012 až 12/2012)
o
o
o
o
o
o

Počet zveřejněných čl{nků: 65
Počet zveřejněných projevů: 38
Počet zveřejněných čl{nků z médií: 153
Počet uveřejněných ud{lostí: 333
N{vštěvnost webu v roce 2012: 10 738
Počet vytvořených fotogalerií: 77
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3.2 Facebook – www.facebook.com


Co nabízí
Informuje o činnosti sen{tora Miloše Vystrčila a nabízí možnost získat reakce na
příspěvky uveřejněné na profilu.



Co obsahuje
Hlavní n{plní profilu na soci{lní síti Facebook jsou informace o činnosti sen{tora
Miloše Vystrčila, a to především formou odkazů na ČL[NKY, PROJEVY, MÉDIA,
UD[LOSTI, FOTOGALERIE na webu www.vystrcil.cz



Počet podporovatelů (konec roku 2012)
100 podporovatelů

Výroční zpr{va 2012
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4. Sen{tní obvod 52 – Jihlava
Je tvořen celým okresem Jihlava a východní č{stí okresu Jindřichův Hradec, ohraničenou na
z{padě obcemi Kostelní Vydří, Dačice, Peč, Cizkrajov, Slavonice a Staré Město pod
Landštejnem.
Z{kladní údaje k 1. 1. 2012
Počet obcí
Největší město
(dle obyvatel)
Nejmenší obec
(dle obyvatel)
Počet obyvatel
Rozloha v km2
Nejstarší obec
(dle průměrného věku
obyvatele)
Nejmladší obec
(dle průměrného věku
obyvatele)
Nejvýše položený bod
Nejníže položený bod
Počet měst
Počet městysů
Průměrn{ hustota osídlení
(obyvatel na km2)
Spr{vní členění dle území
Počet spr{vních obvodů obcí
s rozšířenou působností
Počet obcí v obvodech obcí
s rozšířenou působností
Počet spr{vních obvodů obcí
s pověřeným obecním úřadem
Počet obcí v obvodech obcí
s pověřeným obecním úřadem
Obce s největším počtem
místních č{stí

Výroční zpr{va 2012

141 tj. 2,26 % ze všech obcí v ČR
Jihlava (50 669 obyvatel, tj. 39,578 % z celkového počtu
obvodu 52)
Vanůvek (37 obyvatel, tj. 0,029 % z celkového počtu
obvodu 52)
128 024 tj. 1,22 % ze všech obyvatel ČR
1 599,8 tj. 2,03 % z rozlohy ČR
V{povice (52,7 let; okres Jihlava – Telčsko)

Županovice (33,2 let; okres J. Hradec – Slavonicko)
Javořice (837 m n. m.)
kde Moravsk{ Dyje opouští Moravu – cca 440 m. n. m.
7 – Jihlava, Dačice, Třešť, Telč, Poln{, Brtnice, Slavonice
9 – Luka nad Jihlavou, Batelov, Kamenice, Dolní Cerekev,
Stonařov, Mr{kotín, Nov{ Říše, Star{ Říše, Větrný Jeníkov
80,02
okres Jihlava, východní č{st okresu Jindřichův Hradec
4 – Jihlava, Telč, Dačice, Jindřichův Hradec
78 (Jihlava), 45 (Telč), 17 (Dačice), 1 (J. Hradec)
7 – Jihlava, Poln{, Třešť, Telč, Dačice, Slavonice, Nov{
Bystřice
50 (Jihlava), 16 (Poln{), 12 (Třešť), 45 (Telč); 13 (Dačice),
4 (Slavonice), 1 (Nov{ Bystřice)
16 – Jihlava, 16 – Dačice
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5. Z činnosti
5.1 Někter{ vystoupení a předn{šky









Předn{ška "Krajsk{ samospr{va a možnosti podpory rozvoje podnik{ní" na
Vysoké škole ekonomické v Praze.
Předn{ška studentům a otevření digit{lní učebny v Dačicích.
Předn{ška na Fakultě region{lního rozvoje a mezin{rodních studií Mendelovy
univerzity v Brně.
Předn{ška studentům střední školy Trivis, s. r. o. Jihlava.
Předn{ška na Vysoké škole ekonomické v Praze – Semin{ř s odborníky.

Konference „Veřejn{ spr{va jako významný faktor rozvoje regionu“ na Vysoké
škole polytechnické v Jihlavě.
Konference "Administrativní z{těž a programové období 2014 až 2020" v Sen{tu.

5.2 Obecní a okresní úroveň




Zastupitelstvo města Telče (zastupitel).
Oblastní sdružení ODS Jihlava (místopředseda).
Svazek obcí železnice Kostelec u Jihlavy – Slavonice (předseda).

Výroční zpr{va 2012
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5.3 Krajsk{ úroveň


Zastupitelstvo Kraje Vysočina (zastupitel – předseda Klubu zastupitelů ODS do
10/2012, člen).




Výbor region{lního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina (předseda do 10/2012).
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina (člen od 10/2012).

5.4 Celost{tní úroveň









Parlamentní koordinační skupina při Ministerstvu pro místní rozvoj pro čerp{ní
prostředků z fondů EU pro období 2014+ (člen).
St{l{ komise Sen{tu pro rozvoj venkova (člen a ověřovatel do 10/2012,
místopředseda).
Sen{torský klub Občanské demokratické strany (místopředseda).
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou spr{vu a životní prostředí (člen).
Podvýbor pro sport Výboru pro vzděl{ní, vědu, kulturu, lidsk{ pr{va
a petice (místopředseda do 10/2012, člen).
Řídící výbor Operačního programu Životní prostředí (člen).
Rada St{tního fondu životního prostředí ČR (člen).
St{l{ delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shrom{ždění
NATO (člen do 01/2012).

5.5 Vysok{ škola polytechnick{ Jihlava


Katedra veřejné spr{vy a region{lního rozvoje.

Výroční zpr{va 2012
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6. Rok 2012 – vybrané ud{losti
6.1 Region






























13. února 2012
– Setk{ní s řediteli dětských domovů na Vysočině v Telči.
14. února 2012
– Kulatý stůl – "Postup výběru lokality pro hlubinné úložiště za
účasti veřejnosti" na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.
9. března 2012
– Beseda o stavebním z{koně v Luk{ch nad Jihlavou.
30. března 2012
– N{vštěva Gymn{zia Dačice.
21. dubna 2012
– Vzpomínkov{ akce k 70. výročí seskoku paraskupiny
OUT DISTANCE v Ořechově. 1
7. května 2012
– Pietní vzpomínky tragických květnových ud{lostí roku 1945
na Vězeňském dvoře v Třešti.
12. května 2012 – 130. výročí založení SDH Dačice.
26. května 2012 – 125. výročí SDH Třeštice.
31. května 2012
– Konference „Veřejn{ spr{va jako významný faktor rozvoje
regionu“ na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.
23. června 2012
– 300. výročí selských bouří ve Stonařově.
23. června 2012
– Převzetí klíče od České Kanady z rukou velvyslankyně
v Jindřichově Hradci.
27. června 2012
– Z{věr projektu „Evropský park Bavorsko – Čechy“ ve
Slavonicích a Maříži.
28. června 2012, 11. prosince 2012 – Setk{ní s představiteli Krajského ředitelství
policie Kraje Vysočina.
29. června 2012
– Z{věr školního roku na ZŠ Slavonice.
12. července 2012
– Křest nového klimatického větrného tunelu Vincence
Čeňka Strouhala v evropském Centru excelence Telč v Telči.
10. srpna 2012 – Oslava 55. narozenin ZOO Jihlava.
18. srpna 2012
– Setk{ní sousedů pod Trojmezím – Staroměstské slavnosti
ve Starém Městě pod Landštejnem.
25. srpna 2012
– Městské slavnosti Poln{.
26. srpna 2012
– Expozice "Obecn{ škola" v Radkově.
1. z{ří 2012 – Otevření "Expozice kamenictví" v Mr{kotíně.
2. z{ří 2012 – Slavnostní otevření Expozice o historii Dolní Cerekve.
3. z{ří 2012 – Vít{ní prvň{čků v ZŠ Poln{.
8. z{ří 2012
– Cyklojízda Na kole dětem Vysočinou 2012.
17. z{ří 2012, 22. října 2012 – Jedn{ní o severojižním propojení Kraje Vysočina.
6. října 2012
– 160. výročí Gymn{zia Otokara Březiny a 90. výročí SOŠ v Telči.
28. října 2012
– Koncertní večer Nocturno v Třešti.
16. listopadu 2012
– Položení z{kladního kamene Spolkového domu ve
Slavonicích.
17. listopadu 2012 – Vyhl{šení Extraligy ČR v pož{rním útoku v Nevcehli.
22. listopadu 2012
– Slavnostní ukončení stavby ČOV ve Slavonicích.

– Fotogalerie

– Příloha, odkaz

Výroční zpr{va 2012
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10. prosince 2012
UNESCO.
31. prosince 2012



– Předvečer 20. výročí z{pisu města Telče na seznam
– Silvestrovský výstup na Javořici.

6.1.1 N{vštěvy obcí
Během roku 2012 sen{tor Miloš Vystrčil ofici{lně zavítal do dalších 14 obcí
(vytučněné) ve svém sen{tním obvodu. Celkem již navštívil 30 obcí (označeny na
mapce zeleně).

















Bohuslavice
Brtnice
Cizkrajov
Dačice
Dobronín
Hodice
Kamenice
Kněžice
Krasonice
Luka nad Jihlavou
Nov{ Říše
Pavlov
Peč
Poln{
Slavonice
Třešť
















Jihlava
Arnolec
Batelov
Dolní Cerekev
Mr{kotín
Nevcehle
Ořechov
Radkov
Stonařov
Telč
Třeštice
Velký Beranov
Ždírec
Staré Město pod
Landštejnem

Důvody n{vštěv jednotlivých obcí: setk{ní se starostkami či starosty a dalšími
zvolenými z{stupci obcí (radní, zastupitelé), pozv{ní na obecní ud{losti, akce či
pomoc při řešení problémů.
Sen{tor za dosavadní působení v Sen{tu navštívil i některé obce mimo svůj region
např. Třebíč, Martínkov, Domamil, Humpolec, Ledeč nad S{zavou apod.

6.1.2 N{vštěvy firem, neziskových organizací









19. ledna 2012 – N{vštěva firmy Tripet, Třeštice.
13. února 2012
– N{vštěva Dětského domova Telč
v r{mci setk{ní s řediteli dětských domovů na Vysočině.
2. března 2012 – N{vštěva objektu lékařského domu –
are{l Stříbrné Terasy – ordinace rehabilitace MUDr. Vlasty Vodové.
27. dubna 2012
– N{vštěva firmy Sapeli v Jihlavě.
11. června 2012
– N{vštěva APLA Vysočina.
18. června 2012
– N{vštěva Nemocnice Jihlava.
28. června 2012
– N{vštěva Domova důchodců Ždírec.
9. července 2012
– N{vštěva SDH Dačice.

Výroční zpr{va 2012
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6.2 Sen{t
6.2.1 Klub, výbor, komise, schůze


Zpravodajov{ní tisků
SCHŮZE
o N{vrh z{kona o změně některých z{konů v souvislosti se zavedením
z{kladních registrů (Tisk č. 314) – i VUZP, KLUB ODS.
o N{vrh z{kona o podmínk{ch obchodov{ní s povolenkami na emise
skleníkových plynů (Tisk č. 420) – i VUZP, KLUB ODS.
VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ (VUZP)
o N{vrh z{kona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých
z{konů (Tisk č. 252).
o N{vrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro region{lní rozvoj,
Evropského soci{lního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského n{mořního
a ryb{řského fondu, jichž se týk{ společný strategický r{mec, o obecných
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro region{lní rozvoj,
Evropského soci{lního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení
(ES) č. 1083/2006 (Tisk č. N 090/08).
o Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospod{řskému a soci{lnímu výboru a Výboru regionů – Energetický pl{n
do roku 2050 (Tisk č. K 133/08).
o N{vrh z{kona, kterým se mění z{kon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících z{konů (rozpočtov{
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další z{kony (Tisk
č. 424) – i KLUB ODS.
KLUB ODS
o N{vrh z{kona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých
z{konů (Tisk č. 252).
o N{vrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana L{tky, V{clava Klučky a dalších na
vyd{ní z{kona, kterým se mění z{kon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 272).
o N{vrh z{kona, kterým se mění z{kon č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě a o změně některých z{konů, ve znění pozdějších
předpisů, z{kon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně
některých dalších z{konů (z{kon o elektronickém podpisu), ve znění
pozdějších předpisů, a další související z{kony (Tisk č. 328).
o Vl{dní n{vrh z{kona, kterým se mění z{kon č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně z{kona o podpoře
výzkumu a vývoje, ve znění z{kona č. 109/2009 Sb. (Tisk č. 351).
o N{vrh z{kona, kterým se mění z{kon č. 634/2004 Sb., o spr{vních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 372).

Výroční zpr{va 2012

14

o



N{vrh sen{tního n{vrhu z{kona sen{tora Miloše Vystrčila a dalších,
kterým se mění z{kon č. 262/2006 Sb., z{koník pr{ce, ve znění pozdějších
předpisů (Tisk č. 432).

Přehled vystoupení na schůzích Sen{tu
o Z{kon o podporovaných zdrojích energie (Tisk č. 252) – 11.01.2012.
o Z{kon o obcích (Tisk č. 272) – 25.01.2012.
o Volba člena st{lé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního
shrom{ždění NATO – 26.01.2012.
o Informace vl{dy ČR o výsledcích jedn{ní Evropské Rady, kter{ se konala
dne 30. ledna 2012 a Informace předsedy vl{dy o stavu příprav Fisk{lní
úmluvy a pozici vl{dy ČR při těchto jedn{ních – 08.02.2012.
o Ústava ČR – přím{ volba prezidenta (Tisk č. 262) – 08.02.2012.
o Z{kon o obcích – sen{tní n{vrh (Tisk č. 284) – 29.02.2012.
o Z{kon v souvislosti se zavedením z{kladních registrů (Tisk č. 314) –
11.04.2012.
o Petice – referendum (Tisk č. 249) – 11.04.2012.
o Z{kon o sdružov{ní v politických stran{ch – sen{tní n{vrh (Tisk č. 248) –
11.04.2012.
o Budoucnost kohezní politiky (Tisk EU č. N 088/08; Tisk EU č. N 090/08;
Tisk EU č. N 091/08; Tisk EU č. N 092/08; Tisk EU č. N 093/08; Tisk EU
č. N 094/08) – 26.04.2012.
o Výroční zpr{va Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2011 (Tisk č. 307) –
26.04.2012.
o Novela DPH – sen{tní n{vrh (Tisk č. 303) – 24.05.2012.
o Novela Ústavy – imunita – sen{tní n{vrh (Tisk č. 348) – 24.05.2012.
o Z{kon o pojišťovnictví – sen{tní n{vrh (Tisk č. 347) – 24.05.2012.
o Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospod{řskému a soci{lnímu výboru a Výboru regionů – Energetický pl{n do roku
2050 (Tisk EU č. K 133/08) – 14.06.2012.
o Z{kon o sdružov{ní v politických stran{ch – sen{tní n{vrh (Tisk č. 248) –
14.06.2012.
o Z{kon na ochranu zvířat proti týr{ní (Tisk č. 352) – 13.06.2012.
o Konvergenční program České republiky (Tisk č. 339) – 13.06.2012.
o Z{kon o rybník{řství (Tisk č. 354) – 13.06.2012.
o Z{kon o St{tním fondu rozvoje bydlení (Tisk č. 382) – 18.07.2012.
o Petice "Za z{chranu českého region{lního školství" (Tisk č. 346) –
19.07.2012.
o Novela Ústavy – imunita – sen{tní n{vrh (Tisk č. 348) – 19.07.2012.
o Z{kon o hospodaření energií (Tisk č. 384) – 19.07.2012.
o Z{kon o majetkovém vyrovn{ní s církvemi (Tisk č. 391) – 15.08.2012.
o N{rodní program reforem České republiky 2012 (Tisk č. 369) – 16.08.2012.
o N{vrh z{kona o změně daňových, pojistných a dalších z{konů
v souvislosti se snižov{ním schodků veřejných rozpočtů (Tisk č. 396) –
16.08.2012.
o Z{kon o rozpočtovém určení daní (Tisk č. 399) – 16.08.2012.
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o
o
o
o
o
o
o


Z{kon – podmínky obchodov{ní s povolenkami na emise (Tisk č. 420) –
24.10.2012.
Z{kon o rozpočtových pravidlech (Tisk č. 424) – 25.10.2012.
Z{koník pr{ce – sen{tní n{vrh (Tisk č. 432) – 26.10.2012.
Zřízení výborů Sen{tu a komisí Sen{tu – 21.11.2012.
Daňový balíček (Tisk č. 442) – 05.12.2012.
Sdružov{ní v politických stran{ch – vr{cený k dopracov{ní (Tisk č. 449) –
06.12.2012.
Z{koník pr{ce – sen{tní n{vrh (Tisk č. 432) – 06.12.2012.

Přehled vystoupení na schůzích Poslanecké sněmovny
o Novela z{kona o rozpočtových pravidlech (sněmovní tisk 660/4) – vr{cený
Sen{tem – 19.12.2012.

6.2.2 Cesty výborů, st{lých delegací a komisí



15. března – 18. března 2012
– Cesta do Podkarpatí.
5. z{ří – 7. z{ří 2012 – Výjezdní zased{ní VUZP na Frýdecko-Místecko.

6.2.3 N{vštěvy v Sen{tu






18. dubna 2012
18. dubna 2012
17. května 2012
1. června 2012
21. června 2012





30. srpna 2012
– N{vštěva z Belpu v Sen{tu.
16. října 2012
– ZŠ Nad Plov{rnou Jihlava v Sen{tu.
30. listopadu 2012
– Tureck{ delegace v Sen{tu.
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– Gymn{zium AD FONTES Jihlava v Sen{tu.
– Svaz důchodců ČR – MO Jihlava v Sen{tu.
– ZUŠ Třešť a Telč v Sen{tu.
– SOU zemědělské a služeb Dačice v Sen{tu.
– Kandid{ti nominovaní na cenu Ď v Sen{tu.
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6.2.4 Statistika


Vystoupení a pozměňovací n{vrhy na schůzích v Sen{tu
o Vystoupení k 35 sen{tním tiskům, k některým i opakovaně.
o Pod{ní pozměňovacích n{vrhů přibližně k 5 sen{tním tiskům.



Počet schůzí Sen{tu: 15 – jedn{ se o schůze jednodenní i vícedenní
8. funkční období
9. funkční období
(2010–2012)
(2012–2014)
o 15. schůze – 11.01.2012
o 01. schůze – 21.11.2012
o 16. schůze – 25.01.2012
o 02. schůze – 05.12.2012
o 17. schůze – 08.02.2012
o 03. schůze – 28.12.2012
o 18. schůze – 29.02.2012
o 19. schůze – 14.03.2012
o 20. schůze – 11.04.2012
o 21. schůze – 25.04.2012
o 22. schůze – 24.05.2012
o 23. schůze – 13.06.2012
o 24. schůze – 18.07.2012
o 25. schůze – 15.08.2012
o 26. schůze – 24.10.2012



Navrhovatel z{kona (4)
o 17. května 2012 – 24. schůze – Z{kon o pojišťovnictví – sen{tní n{vrh (Tisk
č. 347).
o 22. května 2012 – 24. schůze – Novela Ústavy – imunita II – sen{tní n{vrh
(Tisk č. 361).
o 19. července 2012 – Z{kon o střetu z{jmů – sen{tní n{vrh (Tisk č. 395)
o 5. října 2012 – 26. schůze – Z{koník pr{ce – sen{tní n{vrh (Tisk č. 432).



Zpravodaj sen{tních tisků (3)
o 11. dubna 2012 – 20. schůze – Z{kon v souvislosti se zavedením z{kladních registrů (Tisk č. 314).
o 24. října 2012 – 26. schůze – Z{kon – podmínky obchodov{ní s povolenkami na emise (Tisk č. 420).
o 25. října 2012 – 26. schůze – Z{kon o rozpočtových pravidlech (Tisk
č. 424).

6.3 Ostatní


2. dubna – 3. dubna 2012 – Konference Internet ve st{tní spr{vě a samospr{vě
v Hradci Kr{lové – ISSS/LORIS/V4DIS 2012.
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7. Spolupr{ce a pomoc
7.1 Dary





1. Novoroční benefiční koncert v Jihlavě.
Asociace pom{hající lidem s autismem – APLA – Vysočina o.s.
Podpora vzniku putovní výstavy „The Assassination of Reinhard Heydrich“.
Podpora Poh{ru konstruktérů, Ceny Josefa Vystrčila v r{mci Extraligy ČR
v pož{rním útoku.

7.2 Spolupr{ce v r{mci sen{tního obvodu





1. ledna 2012
– 1. Novoroční benefiční koncert v Jihlavě – Martin Javorský.
13. února 2012
– Setk{ní s řediteli dětských domovů na Vysočině v Telči.
Pomoc obcím – jedn{ní zejména na Ministerstvu životního prostředí (MŽP).
Průvodcovsk{ činnost – spolupr{ce – Vysok{ škola polytechnick{ Jihlava (VŠPJ).

8. Z{věr
8.1 Stručn{ sumarizace činnosti v roce 2012









Absolvov{ní tři sta patn{cti různých akcí a ud{lostí.
N{vštěvy tří desítek obcí v sen{tním obvodě 52 – Jihlava a v Kraji Vysočina.
Podařilo se zorganizovat osm n{vštěv historických prostor Sen{tu Parlamentu ČR
pro občany, studenty z regionu a zahraniční delegace.
V roce 2012 sen{tor Miloš Vystrčil absolvoval tři výjezdy. V r{mci Výboru pro
územní rozvoj, veřejnou spr{vu a životní prostředí navštívil veletrh Regiontour
v Brně a region Frýdecko-Místecko. Třetí výjezd byl v r{mci Kraje Vysočina do
Podkarpatí (Ukrajina).
V r{mci regionu sen{tor ofici{lně navštívil nejméně osm firem a organizací.
Vystoupení s předn{škami na pěti škol{ch (z{kladní, střední i vysoké školy),
kromě pravidelných předn{šek na Vysoké škole polytechnické Jihlava.
V r{mci schůzí Sen{tu se sen{tor vyj{dřil k více než třiceti sen{tním tiskům.

8.2 Pl{nované aktivity v roce 2013



Dokončení z{konod{rné iniciativy – řetězení smluv – Z{koník pr{ce.
Sdružení př{tel Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

Výroční zpr{va 2012
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9. Kontakty
RNDr. Miloš Vystrčil
sen{tor
e-mail: milos@vystrcil.cz
Mobil: +420 606 767 544

Datov{ schr{nka:
ID schr{nky: 3pr4j8d
Typ schr{nky: Fyzick{ osoba
Jméno: Miloš Vystrčil

9.1 Kancel{ř Jihlava
Bc. Marta Horeck{
asistentka
e-mail: horecka@vystrcil.cz
Mobil: +420 731 570 980

Ing. Miroslav Brzek
asistent
e-mail: brzek@vystrcil.cz
Mobil: +420 603 175 656

Adresa:
Kancel{ř sen{tního obvodu 52
Brněnsk{ 599/28
586 01 Jihlava

Kancel{ř e-mail:
kancelar@vystrcil.cz
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9.2 Kancel{ř Praha
Ing. Miroslav Brzek
asistent
e-mail: brzek@vystrcil.cz
Mobil: +420 603 175 656
Adresa:
Sen{t Parlamentu ČR
Valdštejnské n{m. 17/4
118 01 Praha 1
Tel.: +420 257 07 5112

9.3 Poradci
Ing. Ladislav Kučera
poradce sen{tora zejména pro
oblast životního prostředí
e-mail: kucera@vystrcil.cz

Věra Kov{řov{
poradce sen{tora zejména pro
oblast soci{lní
e-mail: kovarova@vystrcil.cz

Ing. Martin Pl{šil, Ph.D.
poradce sen{tora zejména pro
oblast zemědělství a venkova
e-mail: plasil.poradce@seznam.cz

Martin Švorc
poradce sen{tora zejména pro
oblast energetiky
e-mail: svorc@vystrcil.cz

Matěj Tr{vníček
poradce sen{tora zejména pro
oblast veřejné spr{vy a komunikace
e-mail: matej.travnicek@gmail.com

Vítězslav Jon{š
poradce sen{tora zejména pro
oblast energetiky
e-mail: jonasv@senat.cz
info@vitezslav-jonas.cz

Karel Šebek
poradce sen{tora zejména pro
oblast veřejné spr{vy
e-mail: k.sebek@seznam.cz

MUDr. V{clav Vlček
poradce sen{tora zejména pro
oblast zdravotnictví
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10. Fotogalerie


Všechny fotogalerie naleznete na http://www.vystrcil.cz/galerie/.

Svaz důchodců ČR – MO Jihlava na n{vštěvě v Sen{tu. (18. dubna 2012)

Z{věr školního roku na ZŠ Slavonice.
Před{v{ní odměn.
(29. června 2012)

Slavnostní před{ní
stříbrných pamětních
medailí Sen{tu Parlamentu
České republiky.
(27. z{ří 2012)
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Diskuze k z{konu o poštovních služb{ch v Sen{tu. (18. dubna 2012)

Převzetí klíče od České Kanady z rukou velvyslankyně Kanady v ČR Její Excelence Valerie
Raymond v Jindřichově Hradci. (23. června 2012)

N{vštěva ze
švýcarského Belpu
v Sen{tu.
(30. srpna 2012)
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Příprava a vernis{ž – V{noční výstava betlémů v Sen{tu.
Třešťský betlém zapůjčili manželé Roh{čkovi.
(10. července 2012 a 6. prosince 2012)

Tureck{ delegace v Sen{tu.
(30. listopadu 2012)
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Mapa sen{tní obvodu 52 – Jihlava

Poln{

Jihlava
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Telč
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Slavonice

Mapu zpracoval a vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina, 2012, Odbor informatiky, oddělení spr{vy GIS
Datové zdroje: Spr{vní hranice © ČÚZK, 2012; Data © GIS Kraje Vysočina, 2001 – 2012; ArcGIS online

