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1. Úvodní slovo

Vážené obyvatelky a obyvatelé senátního obvodu 52, vážení čtenáři,
rok 2013 uplynul a já Vám předkládám již svoji třetí výroční zprávu. Při psaní úvodního
slova jsem si uvědomil, že na konci roku 2013 uplynula polovina mého volebního mandátu
a že vlastně dochází k jakémusi pomyslnému půlení.
Je zvykem, že při půlení se vzpomíná a bilancuje.
Během uplynulého roku se má práce příliš nelišila od let předchozích. Pracoval jsem
pravidelně v Senátu a jako zákonodárce jsem se snažil aktivně vyjadřovat ve svých
vystoupeních, hlasováních nebo při přednášení pozměňovacích návrhů k projednávaným
zákonům a dalším senátním tiskům.
V roce 2013 se mi také podařilo dokončit i vlastní zákonodárnou iniciativu, týkající se změny
zákoníku práce. Mnou prosazovaná změna zákoníku práce, která pomohla desetitisícům
zaměstnanců a zaměstnavatelů v České republice, byla nakonec schválena Senátem,
Poslaneckou sněmovnou a podepsána prezidentem. Byla to pro mě velká zkušenost, protože
jsem kvůli navrženým změnám zákoníku práce musel získat podporu od odborů,
zaměstnavatelů i Ministerstva práce a sociálních věcí a především od poslanců a senátorů.
Mnohému jsem se při těchto jednáních naučil.
Ve svém senátním obvodu a často i mimo něj jsem se snažil pomáhat řešit problémy obcí,
firem, neziskových organizací a zejména občanů, které se obvykle týkaly jejich vztahu
s úřady a ministerstvy. Byly to problémy pracovněprávní i rodinné. Ne vždy se vše vyřešilo
k úplné spokojenosti, ale poměrně často se nám podařilo když ne rovnou pomoci, tak
alespoň správně nasměrovat a poradit.
Na závěr ukončím své úvodní slovo jako v předešlých letech. Politik bez zpětné vazby
a znalostí problémů lidí nemůže být dobrým politikem. Všichni v životě potřebujeme
ke svému zlepšení či dosažení pokroku pochvaly i kritiku, chcete-li motivaci. I proto děkuji
za Váš zájem a Vaše názory. Beru je velmi vážně a těším se na další setkání a spolupráci.
Váš senátor
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2. O nás
RNDr. Miloš Vystrčil
Narozen:
10. srpna 1960 v Dačicích, od narození žije v Telči
Bydliště:
Jana Žižky, 588 56 Telč
Vzdělání:
 1979–1984 Masarykova Univerzita v Brně, přírodovědecká fakulta, obor matematika
– fyzika, titul RNDr.
 1975–1979 Gymnázium Otokara Březiny v Telči
Zaměstnání:
 2010–dosud senátor PČR
 Únor 2009–dosud akademický pracovník na Vysoké škole polytechnické Jihlava
 Listopad 2008–únor 2009 středoškolský učitel na Gymnáziu Otokara Březiny
a Střední odborné škole v Telči
 2004–2008 hejtman kraje Vysočina
 2000–2004 první (statutární) zástupce hejtmana Jihlavského kraje (nyní Kraj
Vysočina)
 1998–2001 starosta města Telče
 1992–1998 zástupce ředitele na Gymnáziu Otokara Březiny v Telči
 1985–1992 učitel na Gymnáziu Otokara Březiny v Telči
 1984–1985 základní vojenská služba
Funkce v Senátu:
 Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí - VUZP (člen)
 Podvýbor pro sport Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (člen)
 Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (místopředseda)
 Senátorský klub Občanské demokratické strany (místopředseda)
 Rada Státního fondu životního prostředí ČR (člen – navržen VUZP)
 Řídící výbor Operačního programu životního prostředí (člen – navržen VUZP)
 Parlamentní konzultační skupina pro budoucnost kohezní politiky (člen – navržen
VUZP)
Politická příslušnost a pozice:
 Člen Občanské demokratické strany (ODS) od roku 1991
 Místopředseda Oblastního sdružení ODS Jihlava
 Předseda Regionálního sdružení ODS Vysočina
 Místopředseda Senátorského klubu ODS
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Členství v orgánech společností:
 Předseda správní rady Sdílení o. p. s.
Rodina:
 Ženatý
 Dvě dospělé dcery
Zájmy:





Folková a trampská hudba, přírodovědná literatura
Sport
Oblíbená barva modrá
Oblíbený citát: „Kdo chce, hledá možnost, kdo nechce, hledá příčinu.“

Ing. Miroslav Brzek
asistent od 2. listopadu 2010
 Absolvent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, fakulty managementu a ekonomiky.

Bc. Marta Horecká
asistentka od 1. listopadu 2010
 Absolventka Bankovního institutu vysoké školy Praha, obor právní administrativa
v podnikatelské sféře.


Organizační struktura (od roku 2010, 2011, 2012, 2013)
RNDr. Miloš Vystrčil
senátor

Ing. Miroslav Brzek

Bc. Marta Horecká

asistent

asistentka

Ing. Ladislav Kučera

Věra Kovářová

poradce senátora zejména pro oblast životního prostředí

poradce senátora zejména pro oblast sociální

Ing. Martin Plášil, Ph.D.

Martin Švorc

poradce senátora zejména pro oblast zemědělství a venkova

poradce senátora zejména pro oblast energetiky

PhDr. Matěj Trávníček

Vítězslav Jonáš

poradce senátora zejména pro oblast veřejné správy a komunikace

poradce senátora zejména pro oblast energetiky

Karel Šebek

MUDr. Václav Vlček

poradce senátora zejména pro oblast veřejné správy

poradce senátora zejména pro oblast zdravotnictví
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3. Internet
3.1 Webové stránky – www.vystrcil.cz


Čemu slouží
Hlavním cílem webových stránek je srozumitelným a pokud možno i přitažlivým
způsobem informovat o práci, činnosti a názorech senátora Miloše Vystrčila
a umožnit všem, kteří mají zájem, 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.
Umožňují rovněž domluvit se
senátorem Milošem Vystrčilem
setkání, besedu nebo přednášku.
V nabídce je i po kontaktování
možnost zorganizovat stáž v Senátu nebo zajistit návštěvu historických prostor Valdštejnského
paláce, ve kterém Senát Parlamentu ČR sídlí.



Co obsahují
Na adrese www.vystrcil.cz naleznete přehledně uspořádané články, projevy a události z činnosti
senátora Miloše Vystrčila z volebního regionu (Jihlavska, Dačicka
a Slavonicka) a Senátu. Součástí
webu jsou i články z médií. Nedílnou součástí internetových stránek jsou informace o Miloši Vystrčilovi, jeho týdenním programu a kontakty na kancelář senátora.



Statistika webu www.vystrcil.cz (od 1/2013 až 12/2013)
o
o
o
o
o
o

Počet zveřejněných článků: 45
Počet zveřejněných projevů: 46
Počet zveřejněných článků z médií: 235
Počet uveřejněných událostí: 353
Návštěvnost webu v roce 2013: 10 815
Počet vytvořených fotogalerií: 52
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3.2 Facebook – www.facebook.com/milosvystrcil


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



Co obsahuje
Hlavní náplní profilu na sociální síti Facebook jsou informace o činnosti senátora
Miloše Vystrčila, a to především formou odkazů na ČLÁNKY, PROJEVY, MÉDIA,
UDÁLOSTI, FOTOGALERIE na webu www.vystrcil.cz



Počet podporovatelů (konec roku 2013)
138 podporovatelů
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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 k 1. 1. 2013
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
Průměrná hustota osídlení
(obyvatel na km2)
Správní členění dle území
Počet správních obvodů obcí
s rozšířenou působností
Počet obcí v obvodech obcí
s rozšířenou působností
Počet správních obvodů obcí
s pověřeným obecním úřadem
Počet obcí v obvodech obcí
s pověřeným obecním úřadem
Obce s největším počtem
místních částí
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141 tj. 2,26 % ze všech obcí v ČR
Jihlava (50 598 obyvatel, tj. 39,53 % z celkového počtu
obvodu 52)
Vanůvek (37 obyvatel, tj. 0,03 % z celkového počtu
obvodu 52)
128 004 tj. 1,22 % ze všech obyvatel ČR
1 599,8 tj. 2,03 % z rozlohy ČR
Vápovice (52,80 let; okres Jihlava – Telčsko)

Županovice (31,80 let; okres J. Hradec – Slavonicko)
Javořice (837 m n. m.)
kde Moravská Dyje opouští Moravu – cca 440 m. n. m.
7 – Jihlava, Dačice, Třešť, Telč, Polná, Brtnice, Slavonice
9 – Luka nad Jihlavou, Batelov, Kamenice, Dolní Cerekev,
Stonařov, Mrákotín, Nová Říše, Stará Říše, Větrný Jeníkov
80,02
okres Jihlava, východní část okresu Jindřichův Hradec
4 – Jihlava, Telč, Dačice, Jindřichův Hradec
78 (Jihlava), 45 (Telč), 17 (Dačice), 1 (J. Hradec)
7 – Jihlava, Polná, Třešť, Telč, Dačice, Slavonice, Nová
Bystřice
50 (Jihlava), 16 (Polná), 12 (Třešť), 45 (Telč); 13 (Dačice),
4 (Slavonice), 1 (Nová Bystřice)
16 – Jihlava, 16 – Dačice
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5. Z činnosti
5.1 Některá vystoupení, přednášky, semináře a besedy




Beseda "První přímá volba prezidenta" v Jindřichově Hradci.
Beseda s žáky ZŠ Nad Plovárnou v Jihlavě.
Beseda se studenty Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec.



Veřejný seminář – diskusní fórum "Umírá Ústav pro studium totalitních režimů?"
v Senátu.
Seminář VUZP "Role analýzy v územním rozvoji" v Senátu.



5.2 Obecní a okresní úroveň




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

5.3 Krajská úroveň




Zastupitelstvo Kraje Vysočina (zastupitel – člen Klubu zastupitelů ODS).
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina (člen od 10/2012 do 4/2013).
Regionální sdružení ODS Vysočina (předseda od 6/2013).

5.4 Celostátní úroveň








Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (člen).
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (místopředseda).
Podvýbor pro sport Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva
a petice (člen).
Senátorský klub Občanské demokratické strany (místopředseda).
Řídící výbor Operačního programu Životní prostředí (člen).
Rada Státního fondu životního prostředí ČR (člen).
Parlamentní konzultační skupina pro budoucnost kohezní politiky (člen).

5.5 Vysoká škola polytechnická Jihlava


Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje byla k 31. 12. 2012 zrušena.
Od 1. 1. 2013 senátor Miloš Vystrčil vyučuje pod Katedrou ekonomických studií.
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6. Rok 2013
6.1 Region – senátní obvod 52 – Jihlava
6.1.1 Vybrané události























1. ledna 2013
– 2. Novoroční benefiční koncert v Jihlavě.1
14. ledna 2013 – Jednání o rozvoji jaderné energetiky na Vysočině v Jihlavě.
24. ledna 2013
– Návštěva Třeště.
24. ledna 2013 – 5. ročník "Bezpečná nemocnice" v Jihlavě.
8. února 2013
– Návštěva delegace z partnerského regionu Zakarpatská oblast
Ukrajiny v Kraji Vysočina v Jihlavě.
7. března 2013 – Nejlepší sportovec okresu Jihlava za rok 2012 v Jihlavě.
11. dubna 2013
– Regionální kolo ceny Ď 2013 v Kraji Vysočina v Jihlavě.
17. dubna 2013 – Sportovec Kraje Vysočina za rok 2012 v Polné.
27. dubna 2013
– Vzpomínková akce k 71. výročí seskoku paraskupiny
OUT DISTANCE v Ořechově.

30. dubna 2013 – Jednání o severojižním propojení Kraje Vysočina v Jihlavě.
3. května 2013
– Otevření "Edukačního centra v Lannerově domě" v Telči.
4. května 2013
– Veteránská revue 2013 v Telči.
7. května 2013
– Pietní vzpomínka v Třešti, Vězeňský dvůr.
11. května 2013
– Běh vítězství Jihlava – Třešť.
17. května 2013
– Návštěva ministra průmyslu a obchodu na Vysočině.
25. května 2013
– Setkání rodáků v Urbanově.
28. května 2013 – Zlatá jeřabina 2012 v Telči.
31. května 2013 – Koncert – Kvítek slaví 15. narozeniny v Dačicích.
1. června 2013
– Otevření Kulturního domu ve Studnicích.
1. června 2013 – IV. Sjezd rodáků v Hojkově.
7. června 2013 – Návštěva velvyslance Ukrajiny na Vysočině v Jihlavě.

– Fotogalerie

– Příloha, odkaz
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8. června 2013
– 140. výročí založení hasičského sboru ve Stonařově.
14. června 2013
– Návštěva náměstka MPSV na Vysočině.
17. června 2013
– Návštěva prvňáčků v ZŠ Polná.
28. června 2013
– Oslavy 30. výročí otevření MŠ ve Slavonicích.
5. července 2013
– Dřevořezání v Třešti.
14. července 2013
– Slavnostní žehnání zvoničky, znaku a vlajky obce Cejle
v Cejli.
17. srpna 2013
– Setkání sousedů pod Trojmezím - Staroměstské slavnosti ve
Starém Městě pod Landštejnem.
24. srpna 2013
– Léto s párou 2013 - setkání k 115. výročí provozu na trati
Kostelec u Jihlavy – Telč (Telč – Třešť – Kostelec u Jihlavy – Třešť – Telč).
31. srpna 2013
– Slavnostní otevření zrekonstruovaného Kulturního domu
v Řídelově.
31. srpna 2013 – Oslava 780 let obce Ždírec ve Ždírci.
7. září 2013
– Cyklojízda Na kole dětem Vysočinou 2013 (Telč – Třešť –
Jihlava – Batelov – Telč).
9. září 2013
– Volný čas není nuda! v Jihlavě.
14. září 2013 – Hasičský den v Telči.
21. září 2013
– Oslava 60. výročí založení Gymnázia Dačice v Dačicích.
26.–28. září 2013
– Cyklojízda za sochami Regionu Renesance.
11. října 2013 – Polenský hudební podzim v Polné.
17. října 2013
– Galavečer k výročí města Dačice.
19. října 2013 – Tradiční podzimní výlov rybníka
v Sedlejově.
24. října 2013 – Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina
v Jihlavě.
28. října 2013 – Zakončení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.
6. listopadu 2013 – Koncertní večer Nocturno v Třešti.
7. listopadu 2013 – Výstava "Podzim" v Urbanově.
7. listopadu 2013 – Vystoupení Zakarpatského národního folklórního souboru
v Jihlavě.
14. listopadu 2013
– Zahájení provozu splaškové kanalizace v Batelově.
23. listopadu 2013
– Otevření Spolkového domu ve Slavonicích.
21. prosince 2013
– Vánoční koncert Petra Nekorance & Pavla Kašpara v Jihlavě.
31. prosince 2013 – Silvestrovský výstup na Javořici ze Studené, Řásné a Mrákotína.
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6.1.2 Návštěvy obcí
Během roku 2013 senátor Miloš Vystrčil zavítal do dalších 15 obcí (vytučněné) ve
svém senátním obvodu. Celkem již navštívil 45 obcí (označeny na mapce zeleně).
Samozřejmě také opakovaně zavítal do některých již navštívených obcí.




















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

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,
Přibyslav, Havlíčkův Brod, Babice u Lesonic, Dolní Vilémovice, Kamenice na Lipou
apod. Dále navštívil Jindřichův Hradec, Třeboň a hejtmanství v Českých Budějovicích.

6.1.3 Návštěvy firem, neziskových organizací








14. ledna 2013
– Návštěva firmy Automotive Lighting v Jihlavě.
21. února 2013 – Jednání s jednatelem Sokola Jihlava v Jihlavě.
22. dubna 2013 – 20 let založení firmy Bosch Diesel v Pávově.
27. srpna 2013 – Jednání s jednatelem Tesly Jihlava, s. r. o.
30. srpna 2013 – Jednání s předsedou představenstva PSJ, a. s.
2. září 2013 – Jednání s jednatelem firmy Gordic spol. s r. o.
4. prosince 2013 – "Pétépácké" přátelské posezení v Jihlavě.
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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. 166/1993 Sb., o Nejvyšším
kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 15).
o Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Stav evropského trhu
s uhlíkem v roce 2012 (Tisk č. K 010/09).
o Zelená kniha - Rámec politiky pro klima a energetiku do roku
2030 (8096/13 z 3. 4. 2013) (Tisk č. K 057/09) – i KLUB ODS.
o Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva
o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie (8098/13 z 3. 4. 2013)
(Tisk č. K 058/09) – i KLUB ODS.
o Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o budoucnosti
zachycování a ukládání CO₂ v Evropě (Tisk č. K 059/09) – i KLUB ODS.
o Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová
mezinárodní dohoda o změně klimatu: jak koncipovat mezinárodní
politiku v oblasti klimatu po roce 2020 Konzultativní sdělení (8193/13
z 8. 4. 2013) (Tisk č. K 060/09) – i KLUB ODS.
o Informace o vyhlášce, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb.,
o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
a o bližších podmínkách financování a nakládání s nimi.
o Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných
zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012
Sb., a další související zákony (Tisk č. 171).
KLUB ODS
o Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související
s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů
v domě s byty (Tisk č. 24).
o Zpráva o životním prostředí České
republiky v roce 2011 (Tisk č. 31).
o Návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech a o změně zákona
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 81).
o Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) (Tisk č. 124).
o Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
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zákona o katastru nemovitostí (Tisk č. 125).
Návrh zákona o směnárenské činnosti (Tisk č. 140).
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o směnárenské činnosti (Tisk č. 141).

Přehled vystoupení na schůzích Senátu
o Pomoc v hmotné nouzi - veřejná služba (Tisk č. 195) – 18.12.2013
o Zákon o ochraně ovzduší (Tisk č. 182) – 18.12.2013
o Souhlas s trestním stíháním – Eva Richtrová (Tisk č. 189) – 30.10.2013
o Zpráva Komise - Rozvoj zařízení péče o děti předškolního věku v Evropě
v zájmu trvalého růstu podporujícího začlenění (Tisk EU č. K 075/09) –
30.10.2013
o Předloha návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice
2009/71/EURATOM (Tisk EU č. N 077/09) – 30.10.2013
o Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské Rady – 30.10.2013
o Zákonné opatření o změně daňových zákonů v souvislosti s novým občanským zákoníkem (Tisk č. 184) – 10.10.2013
o Petice - Chceme kvalitní zdravotnictví (Tisk č. 131) – 09.10.2013
o Zákonné opatření o veřejných zakázkách (Tisk č. 186) – 09.10.2013
o Zákonné opatření o změně daňových zákonů v souvislosti s novým občanským zákoníkem (Tisk č. 184) – 09.10.2013
o Novela trestního řádu - senátní návrh (Tisk č. 157) – 13.09.2013
o Zákon o podporovaných zdrojích energie (Tisk č. 171) – 13.09.2013
o Zákon o povinném značení lihu (Tisk č. 163) – 12.09.2013
o Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Tisk EU
č. N 046/09, Tisk EU č. N 047/09, Tisk EU č. K 048/09) – 23.08.2013
o Návrh zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky (Tisk
č. 147) – 22.08.2013
o Nová mezinárodní dohoda o změně klimatu: jak koncipovat mezinárodní
politiku v oblasti klimatu po roce 2020 Konzultativní sdělení (Tisk EU
č. K 060/09) – 22.08.2013
o Sdělení o budoucnosti zachytávání a ukládání uhlíku v Evropě (Tisk EU
č. K 059/09) – 22.08.2013
o Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie (Tisk EU
č. K 058/09) – 22.08.2013
o Návrh zákona o směnárenské činnosti (Tisk č. 140) – 22.08.2013
o Návrh zákona o místních poplatcích (Tisk č. 139) – 22.08.2013
o Návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (Tisk
č. 150) – 21.08.2013
o Katastrální zákon (Tisk č. 124) – 03.07.2013
o Návrh na zpětvzetí senátního návrhu zákona o pojišťovnictví (sněmovní
tisk č. 758) – 21.06.2013
o Návrh směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti
daně z finančních transakcí (Tisk EU č. N 032/09) – 21.06.2013
o Žádost prezidenta - ústavní soudci (Tisk č. 97) – 20.06.2013
o Obchodní zákoník (Tisk č. 75) – 02.05.2013
o Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (Tisk č. 82) – 02.05.2013
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Balíček zaměstnanosti mládeže (Tisk EU č. N 014/09; Tisk EU č. K 015/09;
Tisk EU č. K 016/09) – 25.04.2013
Zákoník práce (Tisk č. 78) – 25.04.2013
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Stav evropského trhu
s uhlíkem v roce 2012 (Tisk EU č. K 010/09) – 25.04.2013
Novela zákona - zákoník práce (Tisk EU č. N 006/09) – 27.03.2013
Návrh směrnice EP a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy
dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady – 22.03.2013
Návrh na změnu v orgánech Senátu – 21.03.2013
Zákon o prodejní době (Tisk č. 57) – 21.03.2013
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných
skleníkových plynech (Tisk EU č. N 002/09) – 20.03.2013
Zákon o odpadech (Tisk č. 44) – 20.03.2013
Ústavní zákon - změna Ústavy (Tisk č. 48) – 20.03.2013
Novela volebního zákona - senátní návrh (Tisk č. 404) – 31.01.2013
Zákon o vysokých školách (Tisk č. 23) – 30.01.2013
Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu (Tisk č. 15) – 30.01.2013
Novela Ústavy - Nejvyšší kontrolní úřad (Tisk č. 400) – 30.01.2013
Zákon - užívání bytů, nebytových prostor v domě s byty (Tisk č. 24) –
30.01.2013

Přehled vystoupení na schůzích Poslanecké sněmovny
o Novela zákona - zákoník práce (sněmovní tisk 876) – třetí čtení –
27.03.2013
o Vlastní návrh zákona, kterým se upravují otázky souvis. s užíváním bytů
(sněmovní tisk 657/5) – vrácený Senátem – 19.02.2013
o Novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu (sněmovní tisk 352/5) –
zamítnutý Senátem – 19.02.2013
o Novela zákona – zákoník práce (sněmovní tisk 876) – první čtení –
12.02.2013
o Novela zákona o pojišťovnictví (sněmovní tisk 758) – 12.02.2013

6.2.2 Zákonodárná iniciativa


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů
Navrhovatelem je zástupce Senátu Miloš Vystrčil.
o

Poslanecká sněmovna
 Autorem návrhu zákona je Senát
Byl předložen 12.12.2012.
Zástupce navrhovatele: Miloš Vystrčil, Božena Sekaninová.
Návrh rozeslán poslancům jako tisk 876/0 dne 13.12.2012 a zaslán
vládě k vyjádření stanoviska 12.12.2012.
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Vláda
 Vláda zaslala 10.01.2013 stanovisko, které bylo jako tisk 876/ rozesláno
poslancům 25.03.2014.
Organizační výbory
 Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24.01.2013.
Určil zpravodaje poslance Ing. Antonína Seďu a navrhl přikázat
k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku.
Poslanecká sněmovna
 1. Čtení proběhlo 12.02.2013 na 51 schůzi.
Návrh zákona přikázán k projednání výborům: Výbor pro sociální
politiku.
 2. Čtení
Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20.03.2013 na 52. schůzi.
Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20.03.2013 na 52. schůzi.
 3. Čtení proběhlo 27.03.2013 na 52. schůzi.
Návrh zákona schválen.
Senát
 Zákon doručen do Senátu 11.04.2013.
 Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.04.2013.
 Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku,
jehož zpravodajem je senátorka Božena Sekaninová, který přijal
k tomuto tisku dne 17.04.2013 usnesení č. 21, které bylo rozdáno
jako senátní tisk č. 78/1.
 Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 25.04.2013.
 Svým usnesením č. 177, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.
 Návrh zákona 02.05.2013 vrácen sněmovně.
Poslanecká sněmovna
 O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 16.05.2013
na 53 . schůzi.
Sněmovna zákon přijala.
Prezident
 Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 24.05.2013.
 Prezident zákon podepsal 31.05.2013.
Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 155/2013 s účinností od 01.08.2013.

6.2.3 Cesty výborů, stálých delegací a komisí





17. ledna 2013
– GO – REGIONTOUR 2013 v Brně.
18.–19. dubna 2013 – Výjezdní zasedání Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova na Orlickoústecko a Svitavsko.
5.–8. října 2013
– Senátní pracovní cesta – Ukrajina.
27. listopadu 2013 – 5. meziparlamentní výborové setkání EP a národních
parlamentů v Bruselu.
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6.2.4 Návštěvy v Senátu








7. ledna 2013 – Návštěva zástupců Třeště v Senátu.
3. dubna 2013
– Česká škola bez hranic a ZŠ Truhla v Senátu.
30. května 2013
– ZŠ Hradecká Telč v Senátu.
20. června 2013
– Kandidáti nominovaní na cenu Ď v Senátu.
27. června 2013
– MŠ a ZŠ Domamil v Senátu.
12. září 2013
– Gymnázium T. G. M. Zastávka u Brna v Senátu.
11. října 2013 – Gymnázium O. Březiny a SOŠ Telč v Senátu.

6.2.5 Pořádané vernisáže v Senátu


5. listopadu 2013
– Vernisáž výstavy "Jako nikdy / obrazy z filmu".
Výstava pana Davida Bartoně v Předsálí Jednacího sálu Senátu proběhla
od 5. listopadu 2013 do 18. listopadu 2013.
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6.2.6 Statistika







Vystoupení k 41 senátním tiskům, k některým i opakovaně, v Senátu.
Vystoupení k 5 senátním schváleným tiskům v Poslanecké sněmovně.
Podání pozměňovacích návrhů k 3 senátním tiskům.
Zpravodajem 7 senátních tisků ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí a následně na schůzi Senátu.
Úspěšné dokončení legislativního procesu předloženého senátního návrhu
zákona – Zákoník práce, který započal v roce 2012.
Počet schůzí Senátu: 14 – jedná se o schůze jednodenní i vícedenní
9. funkční období
o 16. schůze – 27.11.2013
(2012–2014)
o 17. schůze – 18.12.2013
o 04. schůze – 30.01.2013
o 05. schůze – 13.03.2013
o 06. schůze – 20.03.2013
o 07. schůze – 04.03.2013
o 08. schůze – 25.04.2013
o 09. schůze – 02.05.2013
o 10. schůze – 16.05.2013
o 11. schůze – 20.06.2013
o 12. schůze – 21.08.2013
o 13. schůze – 12.09.2013
o 14. schůze – 09.10.2013
o 15. schůze – 30.10.2013

7. Spolupráce a pomoc
7.1 Dary





1. Novoroční benefiční koncert v Jihlavě.
Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA – Vysočina o.s.
Podpora Asociace nositelů legionářských tradic.
Podpora Poháru konstruktérů, Ceny Josefa Vystrčila v rámci Extraligy ČR
v požárním útoku.

7.2 Spolupráce v senátním obvodu





1. ledna 2013
– 2. Novoroční benefiční koncert v Jihlavě – Martin Javorský.
Pomoc obcím – zorganizování jednání na ministerstvech (Ministerstvo životního
prostředí, Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra,
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zemědělství).
Průvodcovská činnost – spolupráce – Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ).
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21. prosince 2013
– Spolupráce s Nachtigall Artists – pořadatelská agentura
Vánočního koncertu Petra Nekorance & Pavla Kašpara v Jihlavě – výtěžek ve výši
59 000 Kč bude použit na úhradu nákladů spojených se zahraničním studiem
Petra Nekorance.

8. Závěr
8.1 Stručná sumarizace činnosti v roce 2013









Absolvování tři sta padesáti různých akcí a událostí.
Návštěvy čtyř desítek obcí v senátním obvodě 52 – Jihlava a v Kraji Vysočina.
Podařilo se zorganizovat sedm návštěv historických prostor Senátu Parlamentu
ČR pro občany, studenty z regionu a zahraniční delegace.
V roce 2013 senátor Miloš Vystrčil absolvoval čtyři výjezdy. Všechny výjezdy byly
v rámci Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí: navštívil
veletrh Regiontour v Brně, region Orlickoústecko, pracovní cestu po Podkarpatí
(Ukrajina) a meziparlamentní výborové setkání EP a národních parlamentů
v Bruselu.
V rámci regionu senátor oficiálně navštívil nejméně čtyři firmy a organizace.
V rámci schůzí Senátu se senátor vyjádřil k více než čtyřiceti senátním tiskům.
Zpravodajem sedmi senátních tisků ve VUZP a následně na schůzi Senátu
a úspěšné dokončení legislativního procesu zákoníku práce.

8.2 Plánované aktivity v roce 2014




Pomoc obcím při potížích s komunikací s úřady a ministerstvy.
Dny senátora Miloše Vystrčila ve městech senátního volebního obvodu 52 Jihlava
– setkání s veřejností.
Sdružení přátel Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
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9. Kontakty
RNDr. Miloš Vystrčil
senátor
e-mail: milos@vystrcil.cz
Mobil: +420 606 767 544

Datová schránka:
ID schránky: 3pr4j8d
Typ schránky: Fyzická osoba
Jméno: Miloš Vystrčil

9.1 Kancelář Jihlava
Bc. Marta Horecká
asistentka
e-mail: horeckam@senat.cz
Mobil: +420 731 570 980

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

Adresa:
Kancelář senátního obvodu 52
Brněnská 599/28
586 01 Jihlava

Kancelář e-mail:
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. Ladislav Kučera
poradce senátora zejména pro
oblast životního prostředí
e-mail: kucera@vystrcil.cz

Věra Kovářová
poradce senátora zejména pro
oblast sociální
e-mail: kovarova@vystrcil.cz

Ing. Martin Plášil, Ph.D.
poradce senátora zejména pro
oblast zemědělství a venkova
e-mail: plasil.poradce@seznam.cz

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

PhDr. Matěj Trávníček
poradce senátora zejména pro
oblast veřejné správy a komunikace
e-mail: matej.travnicek@gmail.com

Vítězslav Jonáš
poradce senátora zejména pro
oblast energetiky
e-mail: info@vitezslav-jonas.cz

Karel Šebek
poradce senátora zejména pro
oblast veřejné správy
e-mail: k.sebek@seznam.cz

MUDr. Václav Vlček
poradce senátora zejména pro
oblast zdravotnictví
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10. Fotogalerie


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

Návštěva firmy
Automotive Lighting v Jihlavě
(14. ledna 2013).

Veteránská revue 2013 v Telči
(4. května 2013).
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140. výročí založení hasičského sboru
ve Stonařově
(8. června 2013).

Návštěva prvňáčků v ZŠ Polná
(17. června 2013).

Kandidáti nominovaní na cenu Ď do užšího výběru v Kraji Vysočina
a jejich přátelé v sídle Senátu (20. června 2013).
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Volný čas není nuda! v Jihlavě
(9. září 2013).

Cyklojízda za
sochami
Regionu
Renesance
(26.–28.
září 2013).

Nahoře: Mysletice – Hospodyňka.
Vlevo: Mysliboř – Vodní víla + Vítr + Oheň.
Dole: Třeštice – Vejtřaska.
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Zleva:
Setkání s kominíkem
v Dešné a Pták
Moták v Třeběticích.
Cyklojízda za sochami Regionu Renesance
(26.–28. září 2013).

Udílení medailí Hasičského
záchranného sboru ČR
(24. října 2013).

Seminář VUZP „Role analýzy v územním rozvoji“ a křest knihy „Analýzy v regionálním
rozvoji“ autorů Bohumila Minaříka, Jany Borůvkové a Miloše Vystrčila
(5. prosince 2013).
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Mapa senátní obvodu 52 – Jihlava

Polná

Jihlava
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Telč

Dačice

Slavonice

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

