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1. Úvodní slovo 

 
Vážené obyvatelky a obyvatelé senátního obvodu 52, 

vážení čtenáři, 

rok 2020 uplynul a já Vám předkládám svoji devátou 

„senátorskou“ výroční zprávu. 

 

Pokud mám rok 2020 charakterizovat, tak musím zmínit, že 

pravděpodobně mnohé z nás hned z kraje roku zasáhlo nečekané 

úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Vzápětí této události se 

začalo v Senátu debatovat o jeho nástupci, který naváže na jeho 

úspěšnou, bohužel krátkou, předsednickou kariéru. Výsledkem jednání a mého souhlasu 

bylo, že jsem byl zvolen předsedou českého Senátu. V klubu ODS mě na předsednické pozici 

nahradil Martin Červíček. Během března zasáhlo ČR také onemocnění COVID-19, které sice 

přes letní prázdniny oslabilo, bohužel v podzimních měsících nás zasáhlo ještě větší silou.  

Po svém předchůdci jsem zdědil i nelehký úkol, zda uskutečnit či neuskutečnit 

avizovanou cestu na Taiwan. Po důkladném zvážení jsem se rozhodl se 

senátorskou, podnikatelskou a kulturní delegací Taiwan navštívit. Cesta byla úspěšná 

a i zpětně jsem na způsob, jak jsme ji absolvovali hrdý.  

Po říjnových senátních volbách se změnilo postavení i složení senátorského klubu ODS, 

který se po vstupu členů a kandidátů za TOP 09 přejmenoval na klub ODS a TOP 09 

s předsedou Zdeňkem Nytrou. Posílení v nejsilnější senátorský klub a snad i mé půlroční 

fungování v pozici předsedy Senátu umožnilo vyjednat moje opětovné zvolení předsedou 

Senátu.  

V průběhu roku jsem v pozici předsedy Senátu kromě protokolárních povinností, 

kterých bylo významně méně z důvodů onemocnění COVID-19, se i nadále 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 

 
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 – únor 2021 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: 

 Senát Parlamentu České republiky (předseda od 19. 2. 2020) 

 Organizační výbor (člen do 18. 2. 2020, předseda od 19. 2. 2020) 

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

18. 2. 2020) 

 Podvýbor pro bydlení VUZP (člen do 10. 11. 2020) 

 Podvýbor Organizačního výboru pro státní vyznamenání (předseda od 17. 3. 2020) 

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

 Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí (člen od 11. 11. 2020) 

 Senátorský klub Občanské demokratické strany (ODS) (předseda do 18. 2. 2020, 

člen předsednictva od 19. 2. do 14. 10. 2020) 

 Senátorský klub ODS a TOP 09 (člen předsednictva od 14. 10. 2020) 

 Rada Státního fondu životního prostředí ČR (člen – navržen VUZP – do 2. 3. 2020) 

 

Politická příslušnost a pozice: 

 Občanská demokratická strana (ODS) (místopředseda, člen od roku 1991) 
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 Regionální sdružení ODS Vysočina (předseda) 

 Klub krajských zastupitelů ODS v Kraji Vysočina (předseda do 3. října 2020) 

 Klub krajských zastupitelů ODS a Starostů pro občany v Kraji Vysočina (člen od 

3. října 2020) 

 Senátorský klub ODS (předseda do 18. 2. 2020, člen předsednictva od 19. 2. do 

14. 10. 2020) 

 Senátorský klub ODS a TOP 09 (člen předsednictva od 14. 10. 2020) 

 

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 



Výroční zpráva 2020 8 

Organizační struktura roku 2020 

 

 

 
 

 

Miloš Vystrčil 
senátor 

 

Věra Kovářová 
poradce pro oblast sociální 

Ing. Miroslav Brzek 

asistent 

Kancelář předsedy Senátu 

 Petr Kostka – ředitel 
(od 19. 2. 2020) 

 Eva Kavinová – sekretariát 
(od 1. 3. 2020) 

 Naděžda Škodová – sekretariát 
(do 10. 11. 2020) 

 Věra Jelínková – sekretariát 
(od 11. 11. 2020) 

 

Vítězslav Jonáš 
poradce pro oblast energetiky 

Vladislav Veselý 

asistent 

Ing. Petr Bratský 
poradce pro oblast životního prostředí 

1. 7. – 31. 12. 2020 

 

JUDr. Gabriela Wagnerová 
poradce pro oblast právní 

1. 7. – 31. 12. 2020 

Lucie Malá 
stážistka 

7. 9. – 15. 10. 2020 

Milan Pešák 
poradce pro problematiku 

zdravotně postižených 

do 31. 12. 2020 
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3. Internet 
 

3.1 Webové stránky – www.vystrcil.cz 

 Čemu slouží 

Srozumitelným a způsobem informují občany, voliče, podporovatele, média 

apod. o práci, činnosti a názorech senátora Miloše Vystrčila. Všem zájemcům 

umožnují 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 

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 

webových stránek jsou informace o Miloši Vystrčilovi, fotografie pro média, jeho 

pracovní program a kontakty na kancelář senátora. 

 

 Statistika webu www.vystrcil.cz (2020) 
o Počet zveřejněných článků: 36 

o Počet zveřejněných projevů: 53 

o Počet zveřejněných článků z médií: 348 

o Počet uveřejněných událostí: 520 

o Unikátních návštěv webu: 67 614 

o Počet vytvořených fotogalerií: 79 

https://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 

Převážně aktuální informace o činnosti senátora Miloše Vystrčila, a to především 

formou odkazů na ČLÁNKY, PROJEVY, MÉDIA, UDÁLOSTI na webu 

www.vystrcil.cz. 

 

 Počet podporovatelů 

(konec roku 2020) 

17 248 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. 2020 

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

Počet obyvatel 128 647 tj. 1,21 % ze všech obyvatel ČR 

Rozloha v km2 1 608,61 tj. 2,04 % z rozlohy ČR 

Průměrná hustota osídlení 

(obyvatel na km2) 
79,97 

Největší město  

(dle obyvatel) 

Jihlava (51 216 obyvatel, 

tj. 39,81 % z celkového počtu senátního obvodu 52) 

Nejmenší obec  

(dle obyvatel) 

Vápovice (37 obyvatel, 

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

Nejstarší obec  

(dle průměrného věku obyvatele) 

Vápovice – 37 obyvatel 

(55,82 let; okres Jihlava – Telčsko) 

Nejmladší obec  

(dle průměrného věku obyvatele) 

Zbinohy – 98 obyvatel 

(33,81 let; okres Jihlava – Dušejovsko a Dolnocerekvicko) 

 

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

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

  

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

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

Počet městysů 

10 – Větrný Jeníkov, Luka nad Jihlavou, Kamenice, Dolní 

Cerekev, Batelov, Stonařov, Mrákotín, Stará Říše, 

Nová Říše, Staré Město pod Landštejnem 

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

Bystřice 

Počet obcí v obvodech obcí 

s pověřeným obecním úřadem 

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

4 (Slavonice), 1 (Nová Bystřice) 

Obce s největším počtem 

místních částí 
16 – Jihlava, Dačice 
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5. Z činnosti 
 

5.1 Některá vystoupení, přednášky, semináře, setkání, 

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

 Jednání a sledování přípravy k úpravě křížení silnic I/23 a III/40615 mezi 

Mrákotínem a Krahulčím – odbočka na Dobrou Vodu (okres Jihlava). 

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

odborů a oddělení Krajského úřadu. 

 Jednání s primátorkou, s náměstky primátorky, radními, vedoucími odborů 

a oddělení Statutárního města Jihlava. 

 Předvolební debata s Vítězslavem Schrekem a Milošem Vystrčilem v prostorách 

refektáře Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě.   

 Přednáška pro seniory z Policejní akademie pro seniory v Psychiatrická nemocnici 

v Jihlavě 

 

https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prednaska-policejni-akademie-pro-seniory-p17427/
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5.2 Obecní a okresní úroveň 
 Zastupitelstvo města Telče (zastupitel). 

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

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

5.3 Krajská úroveň 
 Zastupitelstvo Kraje Vysočina 

(zastupitel – člen Klubu zastupitelů 

ODS a Starostů pro občany od 

3. 10. 2020, předseda Klubu 

zastupitelů ODS do 3. 10. 2020).  

 Regionální stálá konference pro území 

Kraje Vysočina (člen do 22. 12. 2020). 

 Rada hospodářské a sociální dohody 

Kraje Vysočina (člen). 

 Regionální sdružení ODS Vysočina 

(předseda). 

5.4 Celostátní úroveň 
 Senát Parlamentu České 

republiky (předseda od 

19. 2. 2020).  

 Organizační výbor (člen 

do 18. 2. 2020, předseda 

od 19. 2. 2020). 

 Výbor pro územní 

rozvoj, veřejnou správu 

a životní prostředí 

(VUZP) (člen do 

18. 2. 2020). 

 Podvýbor pro bydlení VUZP (člen do 10. 11. 2020). 

 Podvýbor Organizačního výboru pro státní vyznamenání (předseda od 

17. 3. 2020). 

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

 Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí (člen od 11. 11. 2020). 

 Senátorský klub Občanské demokratické strany (ODS) (předseda do 18. 2. 2020, 

člen předsednictva od 19. 2. do 14. 10. 2020). 

 Senátorský klub ODS a TOP 09 (člen předsednictva od 14. 10. 2020). 

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

2. 3. 2020). 

 Občanská demokratická strana (místopředseda). 

5.5 Vysoká škola polytechnická Jihlava 
 Katedra ekonomických studií. 
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6. Rok 2020 

 

6.1 Region – senátní obvod 52 – Jihlava 

6.1.1 Vybrané události  

 

 01.01.2020 Telč, nám. Zachariáše z Hradce Novoroční přípitek a ohňostroj 

 06.01.2020 Telč, radnice Novoroční setkání se zástupci škol a institucí 

 08.01.2020 Jihlava, radnice Valná hromada OK ČKAIT v Jihlavě 

 08.01.2020 Jihlava, KrÚ Kraje Vysočina Zahájení Policejní akademie pro 

seniory 

 14.01.2020 Jihlava, KrÚ Kraje Vysočina Jednání ke zmírnění dopadů 

kůrovcové kalamity 

 27.01.2020 Jihlava, Modrý dům Jednání k bezpečnosti silničního provozu 

 06.02.2020 Jihlava, Horácké divadlo 12. ročník "Bezpečná nemocnice" 

 10.02.2020 Jihlava, Modrý dům Jednání k železniční dopravě na Vysočině 

 13.02.2020 Jihlava, Hotel Gustav Mahler Valná hromada SVOL - komory 

soukromých lesů 

 14.02.2020 Jihlava, KrÚ Kraje Vysočina Krajská konference "ENERSOL 2020" 

 14.02.2020 Rohozná, obecní úřad Návštěva obce Rohozná 

 23.02.2020 Jihlava, magistrát Výroční konference oblasti KČT Vysočina 

 24.02.2020 Jihlava, Modrý dům Jednání s ředitelem KSÚSV 

 02.03.2020 Jihlava, Modrý dům Financování galerie J. Rösslera 

 02.03.2020 Jihlava, Modrý dům Jednání k RUD 

 02.03.2020 Jihlava, OGV Představení knihy - Sousedé 

 03.03.2020 Jihlava, DKO Debata - Jak uzdravit usychající lesy? 

 06.03.2020 Jihlava, Modrý dům Jednání 

k městské mobilitě 

 06.03.2020 Jihlava, ul. J. Masaryka  Polo-

žení kytice u sochy T. G. 

Masaryka 

 25.04.2020 Ořechov, pomník npor. A. Opál-

ky Připomenutí 78. výročí 

seskoku paraskupiny OUT 

DISTANCE 

 07.05.2020 Telč, kostel sv. Jakuba  Položení 

kytice - 75. výročí ukončení 

II. světové války 

https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/novorocni-pripitek-a-ohnostroj-p16708/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/novorocni-setkani-se-zastupci-skol-a-instituci-p16716/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/valna-hromada-ok-ckait-v-jihlave-p16719/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zahajeni-policejni-akademie-pro-seniory-p16720/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zahajeni-policejni-akademie-pro-seniory-p16720/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-ke-zmirneni-dopadu-kurovcove-kalamity-p16727/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-ke-zmirneni-dopadu-kurovcove-kalamity-p16727/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-bezpecnosti-silnicniho-provozu-p16739/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/12-rocnik-bezpecna-nemocnice-p16800/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-zeleznicni-doprave-na-vysocine-p16740/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/valna-hromada-svol-komory-soukromych-lesu-p16811/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/valna-hromada-svol-komory-soukromych-lesu-p16811/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/krajska-konference-enersol-2020-p16812/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/navsteva-obce-rohozna-p16818/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vyrocni-konference-oblasti-kct-vysocina-p16841/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelem-ksusv-p16859/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/financovani-galerie-j-rosslera-p16880/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-rud-p16879/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/predstaveni-knihy-sousede-p16884/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/debata-jak-uzdravit-usychajici-lesy-p16887/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-mestske-mobilite-p16894/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-mestske-mobilite-p16894/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-u-sochy-t-g-masaryka-p16903/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-u-sochy-t-g-masaryka-p16903/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-u-sochy-t-g-masaryka-p16903/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pripomenuti-78-vyroci-seskoku-paraskupiny-out-distance-p17010/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pripomenuti-78-vyroci-seskoku-paraskupiny-out-distance-p17010/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pripomenuti-78-vyroci-seskoku-paraskupiny-out-distance-p17010/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-75-vyroci-ukonceni-ii-svetove-valky-p17039/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-75-vyroci-ukonceni-ii-svetove-valky-p17039/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-75-vyroci-ukonceni-ii-svetove-valky-p17039/
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 07.05.2020 Krahulčí, památník  Položení kytice - 75. výročí ukončení 

II. světové války 

 07.05.2020 Třešť, Vězeňský dvůr Uctění památky tragických květnových 

událostí roku 1945 

 07.05.2020 Jihlava, Ústřední hřbitov  Položení kytice - památné květnové 

dny 

 08.05.2020 Jihlava – Třešť Běh vítězství 

 22.05.2020 Jihlava, Zemědělský svaz ČR Jednání o problematice životního 

prostředí a zemědělství 

 25.05.2020 Peč, obecní úřad  Návštěva obce Peč 

 25.05.2020 Cizkrajov, obecní úřad  Návštěva obce Cizkrajov 

 25.05.2020 Budeč, obecní úřad  Návštěva obce Budeč 

 29.05.2020 Jihlava, Modrý dům Jednání o politické, ekonomické situaci 

a zemědělství 

 29.05.2020 Jihlava, Modrý dům Jednání o prioritách Kraje Vysočina 

 06.06.2020 Telč, UCT Vernisáž výstavy I. Armutidisové ml. a N. Armutidise 

 12.06.2020 Jihlava, Modrý dům Jednání k bezpečnosti silničního provozu 

 17.06.2020 Jihlava, Ústřední hřbitov  Pietní akt 

 17.06.2020 Jihlava, více míst  Umístění pamětních tabulek Poslední adresa 

 17.06.2020 Jihlava, magistrát  Vzpomínková akce 

 18.06.2020 Telč, zámek Předání maturitních vysvědčení 

 18.06.2020 Jihlava, Sokol Jihlava Valná hromada Sokolské župy plukovníka 

Švece 

 22.06.2020 Jihlava, KrÚ Kraje Vysočina Jednání pro výstavbu nového 

jaderného zdroje v lokalitě Dukovany 

 22.06.2020 Jihlava, Robinson Narozeniny Rodinného parku Robinson 

 25.06.2020 Nová Říše, klášter Panny Marie  Otevření klenotnice a obrazárny 

 02.07.2020 Telč, radnice Autorské provedení výstavou fotografií UNDER-

GROUND 

https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-75-vyroci-ukonceni-ii-svetove-valky-p17038/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-75-vyroci-ukonceni-ii-svetove-valky-p17038/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/ucteni-pamatky-tragickych-kvetnovych-udalosti-roku-1945-p17040/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/ucteni-pamatky-tragickych-kvetnovych-udalosti-roku-1945-p17040/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-pamatne-kvetnove-dny-p17041/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-pamatne-kvetnove-dny-p17041/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/beh-vitezstvi-p17052/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-o-problematice-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi-p17087/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-o-problematice-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi-p17087/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/navsteva-obce-pec-p17090/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/navsteva-obce-cizkrajov-p17089/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/navsteva-obce-budec-p17088/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-o-politicke-ekonomicke-situaci-a-zemedelstvi-p17106/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-o-politicke-ekonomicke-situaci-a-zemedelstvi-p17106/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-o-prioritach-kraje-vysocina-p17107/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vernisaz-vystavy-i-armutidisove-ml-a-n-armutidise-p17130/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-bezpecnosti-silnicniho-provozu-p17157/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-akt-p17169/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/umisteni-pametnich-tabulek-posledni-adresa-p17170/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vzpominkova-akce-p17175/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/predani-maturitnich-vysvedceni-p17182/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/valna-hromada-sokolske-zupy-plukovnika-svece-p17183/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/valna-hromada-sokolske-zupy-plukovnika-svece-p17183/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-pro-vystavbu-noveho-jaderneho-zdroje-v-lokalite-dukovany-p17191/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-pro-vystavbu-noveho-jaderneho-zdroje-v-lokalite-dukovany-p17191/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/narozeniny-rodinneho-parku-robinson-p17193/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/otevreni-klenotnice-a-obrazarny-p17202/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/autorske-provedeni-vystavou-fotografii-underground-p17237/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/autorske-provedeni-vystavou-fotografii-underground-p17237/
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 02.07.2020 Telč, Hasičský dům Společná vernisáž výstavy fotografií 

 03.07.2020 Jihlava, Modrý dům Jednání o problematice školství 

 10.07.2020 Telč, radnice Výrobní výbor „Revitalizace trati Kostelec – Telč - 

Slavonice“ 

 10.07.2020 Telč, Panský dvůr Francouzsko-česká hudební akademie - koncertu 

lektorů 

 21.07.2020 Jihlava, Hotel Gustav Mahler Tisková konference k zahájení 

předvolební kampaně ODS v Kraji Vysočina 

 28.07.2020 Vysočina  Výjezd předsedy ODS na Vysočinu 

 02.08.2020 Jihlava, Tyršova ul. Vzpomínkové setkání na oběti justiční vraždy 

 22.08.2020 Telč, nám. Zachariáše z Hradce Šlapeme pro Sdílení - 555 km za 

24 hodin - cíl 

 12.09.2020 Telč – Třešť Cyklojízda Na kole dětem Vysočinou 2020 

 03.10.2020 Telč, městský úřad Volím do Zastupitelstva Kraje Vysočina 

 26.10.2020 Jihlava, Modrý dům  Podpis koaliční dohody o spolupráci 

 28.10.2020 Jihlava, ul. Jana Masaryka Položení kytice u sochy T. G. Masaryka 

 17.11.2020 Jihlava, Pomník Klíče Připomínková akce u příležitosti 

17. listopadu 

 18.11.2020 Jihlava KrÚ Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina - 

ustavující 

 09.12.2020 on-line Setkání (nejen) mladých občanských demokratů 

 14.12.2020 Jihlava, Modrý dům Jednání k památkové péči v senátním obvodu 

 14.12.2020 Jihlava, Modrý dům Jednání k energetickému zákonu 

https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/spolecna-vernisaz-vystavy-fotografii-p17238/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-o-problematice-skolstvi-p17245/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vyrobni-vybor-revitalizace-trati-kostelec-telc-slavonice-p17258/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vyrobni-vybor-revitalizace-trati-kostelec-telc-slavonice-p17258/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/francouzsko-ceska-hudebni-akademie-koncertu-lektoru-p17253/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/francouzsko-ceska-hudebni-akademie-koncertu-lektoru-p17253/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/tiskova-konference-k-zahajeni-predvolebni-kampane-ods-v-kraji-vysocina-p17263/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/tiskova-konference-k-zahajeni-predvolebni-kampane-ods-v-kraji-vysocina-p17263/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vyjezd-predsedy-ods-na-vysocinu-p17271/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vzpominkove-setkani-na-obeti-justicni-vrazdy-p17289/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/slapeme-pro-sdileni-555-km-za-24-hodin-cil-p17344/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/slapeme-pro-sdileni-555-km-za-24-hodin-cil-p17344/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/cyklojizda-na-kole-detem-vysocinou-2020-p17404/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/volim-do-zastupitelstva-kraje-vysocina-p17472/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/podpis-koalicni-dohody-o-spolupraci-p17532/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-u-sochy-t-g-masaryka-p17535/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pripominkova-akce-u-prilezitosti-17-listopadu-p17588/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pripominkova-akce-u-prilezitosti-17-listopadu-p17588/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zastupitelstvo-kraje-vysocina-ustavujici-p17590/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zastupitelstvo-kraje-vysocina-ustavujici-p17590/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-nejen-mladych-obcanskych-demokratu-p17666/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-pamatkove-peci-v-senatnim-obvodu-p17680/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-energetickemu-zakonu-p17681/
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6.1.2 Návštěvy obcí 

Během roku 2020 senátor Miloš Vystrčil zavítal do desítek obcí ve svém senátním 

obvodu. Celkem se nám již v rámci oficiálních akcí podařilo navštívit 59 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 

 Budeč 

 Smrčná 

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. 

Dukovany, Police, Třebíč, Pelhřimov, Petrovice, Humpolec, Havlíčkův Brod, 

Moravské Budějovice. 
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6.1.3 Návštěvy firem, neziskových organizací a organizačních 

složek státu 

 31.01.2020 Jihlava, ZZS KV Jednání s ředitelkou ZZS Kraje Vysočina 

 31.01.2020 Jihlava, Státní okr. archív Jednání s ředitelkou Státního okresního 

archivu Jihlava 

 31.01.2020 Jihlava, Bazén E. Rošického Jednání s předsedou Jihlavské unie 

sportu 

 10.02.2020 Jihlava, HZS KV Jednání s ředitelem HZS Kraje Vysočina 

 17.02.2020 Jihlava, Nemocnice Jihlava Jednání s ředitelem Nemocnice Jihlava 

 23.02.2020 Telč, poliklinika Masopust v klubu důchodců 

 24.02.2020 Jihlava, KVV Jednání s ředitelem Krajského vojenského velitelství 

Jihlava 

 24.02.2020 Jihlava, KS ČSÚ Jednání s ředitelkou Krajské správy ČSÚ 

 24.02.2020 Jihlava, KŘP KV Jednání s ředitelem Krajského ředitelství policie 

kraje Vysočina 

 06.03.2020 Jihlava, Městská policie Jednání s ředitelem Městské policie Jihlava 

 23.04.2020 Jihlava, Senioři ČR a DS Jihlava Předání roušek, rukavic 

a dezinfekčních prostředků z projektu DUKLA POMÁHÁ 

 12.06.2020 Jihlava, magistrát Jednání s primátorkou Statutárního města Jihlava 

 21.12.2020 Jihlava, Dětský domov se školou  Předání respirátorů darova-

ných Senátem 

https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelkou-zzs-kraje-vysocina-p16786/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelkou-statniho-okresniho-archivu-jihlava-p16787/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelkou-statniho-okresniho-archivu-jihlava-p16787/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-predsedou-jihlavske-unie-sportu-p16788/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-predsedou-jihlavske-unie-sportu-p16788/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelem-hzs-kraje-vysocina-p16802/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelem-nemocnice-jihlava-p16819/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/masopust-v-klubu-duchodcu-p16851/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelem-krajskeho-vojenskeho-velitelstvi-jihlava-p16842/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelem-krajskeho-vojenskeho-velitelstvi-jihlava-p16842/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelkou-krajske-spravy-csu-p16858/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelem-krajskeho-reditelstvi-policie-kraje-vysocina-p16860/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelem-krajskeho-reditelstvi-policie-kraje-vysocina-p16860/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-reditelem-mestske-policie-jihlava-p16896/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/predani-rousek-rukavic-a-dezinfekcnich-prostredku-z-projektu-dukla-pomaha-p17011/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/predani-rousek-rukavic-a-dezinfekcnich-prostredku-z-projektu-dukla-pomaha-p17011/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-primatorkou-statutarniho-mesta-jihlava-p17158/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/predani-respiratoru-darovanych-senatem-p17705/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/predani-respiratoru-darovanych-senatem-p17705/
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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 Z důvodů zvolení předsedou Senátu ukončeno členství ve výboru – 

neslučitelné s funkcí předsedy Senátu. 

 

 

 Přehled vystoupení na schůzích Senátu  

o 29.01.2020 Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

z veřejných prostředků (Tisk č. 172) 

o 29.01.2020 Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení (Tisk č. 171) 

o 29.01.2020 Zákon o bankách (Tisk č. 178) 

o 30.01.2020 Zákon o regulaci podnikání na finančním trhu (Tisk č. 169) 

o 30.01.2020 Trestní zákoník (Tisk č. 181) 

o 19.02.2020 Nominační projev Miloše Vystrčila na předsedu Senátu 

o 18.03.2020 Aktuální situace v České republice v souvislosti s vyhlášením 

nouzového stavu 

o 25.03.2020 Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení při 

epidemii v roce 2020 (Tisk č. 216) 

o 09.04.2020 Zákon o kompenzačním bonusu (Tisk č. 227) 

o 16.04.2020 Zákon o opatření ke zmírnění dopadů SARS-CoV-2 na nájemce 

byt. (Tisk č. 234) 

o 16.04.2020 Zákon o zmírnění dopadu na odvětví cestovního ruchu (Tisk 

č. 242) 

o 17.04.2020 Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (Tisk č. 238) 

o 17.04.2020 Návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích 

voleb do Senátu (Tisk č. 243) 

o 17.04.2020 Návrh pravidel pro jednání orgánů Senátu s využitím 

technických prostředků 

o 29.04.2020 Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení (Tisk 

č. 248) 

o 29.04.2020 Balíček "Fond pro spravedlivou transformaci" (Tisk EU č. N 

034/12, Tisk EU č. N 035/12) 

o 29.04.2020 Úpravy státního rozpočtu, boj s pandemií a povinnost rozvoje 

schopností Armády ČR 

o 30.04.2020 Zelená dohoda pro Evropu (Tisk EU č. K 032/12) 

o 13.05.2020 Zákon o kompenzačním bonusu (Tisk č. 256) 
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o 20.05.2020 Zákon o kompenzačním bonusu - územní samosprávné celky 

(Tisk č. 263) 

o 20.05.2020 Návrh usnesení Senátu k pokusům ČLR o vměšování do 

vnitřních záležitostí ČR 

o 10.06.2020 Školský zákon (Tisk č. 261) 

o 11.06.2020 Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh (Tisk 

č. 135) 

o 22.07.2020 Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí na léta 2021-

2023 a Konvergenční program České… (Tisk č. 258) 

o 22.07.2020 Návrh usnesení Senátu k zákonné možnosti omezení aktivního 

volebního práva 

o 23.07.2020 Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2019 

(Tisk č. 246) 

o 23.07.2020 Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních 

vyznamenání (Tisk č. 292) 

o 20.08.2020 Sdělení Komise - Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a 

mužů na období 2020-2025 (Tisk EU č. K 044/12) 

o 20.08.2020 Návrh usnesení Senátu k vyhodnocení průběhu první vlny 

pandemie koronaviru na území ČR a opatření… 

o 14.10.2020 Poděkování končícím senátorkám a senátorům 

o 14.10.2020 Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu ve 12. funkční 

období (Tisk č. 315) 

o 29.10.2020 Vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků (Tisk 

č. 336) 

o 29.10.2020 Návrh usnesení Senátu k teroristickým útokům ve Francii 

o 11.11.2020 Nominační projev Miloše Vystrčila na předsedu Senátu 

o 12.11.2020 Stanovisko vlády na usnesení Senátu č. 496 (Tisk č. 316) 

o 13.11.2020 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu (Tisk č. 327) 

o 13.11.2020 Zákon na ochranu zvířat proti týrání (Tisk č. 317) 

o 19.11.2020 Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v Radě České televize 

o 19.11.2020 Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (Tisk 

č. 280) 

o 19.11.2020 Zákon o veřejném zdravotním pojištění (Tisk č. 1) 

o 11.12.2020 Pojďme trochu o těch věcech přemýšlet s nějakým nadhledem 

o 11.12.2020 Zákon o daních (Tisk č. 11) 

o 16.12.2020 Zákon o očkovací látce proti COVID-19 (Tisk č. 20) 

o 17.12.2020 Občanský soudní řád (Tisk č. 8) 

o 17.12.2020 Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v důsledku platných 

omezení v nouzovém stavu 
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https://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=2369
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/
https://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zprava-predsedy-senatu-o-cinnosti-senatu-ve-12-funkcni-obdobi-p17507/
https://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zprava-predsedy-senatu-o-cinnosti-senatu-ve-12-funkcni-obdobi-p17507/
https://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4652
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/
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4674
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/
https://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/nominacni-projev-milose-vystrcila-na-predsedu-senatu-p17575/
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/
https://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-nekterych-opatrenich-proti-legalizaci-vynosu-z-trestne-cinnosti-a-financovani-terorismu-p17584/
https://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-nekterych-opatrenich-proti-legalizaci-vynosu-z-trestne-cinnosti-a-financovani-terorismu-p17584/
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4664
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/
https://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/navrh-usneseni-senatu-k-aktualni-situaci-v-rade-ceske-televize-p17602/
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/
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4616
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/
https://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/pojdme-trochu-o-tech-vecech-premyslet-s-nejakym-nadhledem-p17679/
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/
https://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/zakon-o-ockovaci-latce-proti-covid-19-p17693/
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4699
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/
https://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/navrh-usneseni-senatu-k-aktualni-situaci-v-dusledku-platnych-omezeni-v-nouzovem-stavu-p17701/
https://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/navrh-usneseni-senatu-k-aktualni-situaci-v-dusledku-platnych-omezeni-v-nouzovem-stavu-p17701/
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o 17.12.2020 Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných 

celků (Tisk č. 9) 

6.2.2 Návštěvy v Senátu  

 Z důvodů trvání pandemie Covid-19 neumožněny prohlídky historických 

prostor Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR. 

6.2.3 Pořádané vernisáže a koncerty v Senátu    

 08.09.2020 Praha, Senát    ‒ Vernisáž výstavy "30 let pelhřimovských 

rekordů" 

Velká retrospektivní výstava Agentury Dobrý den Pelhřimov s podtitulem 

„přes Pelhřimov do České knihy rekordů“ je fotografickým průřezem z let 

1990–2020. S více než třemi sty fotografiemi zachycuje unikátní okamžiky, 

kdy vznikaly rekordy posléze zapsané Agenturou Dobrý den Pelhřimov do 

České knihy rekordů. Výstava se konala ve Valdštejnské zahradě Senátu 

Parlamentu ČR od 2. září do 1. října 2020. 

 

 

6.2.4 Statistika 

 Vystoupení k 46 bodům, k některým i opakovaně, na schůzi Senátu. 

 Podání pozměňovacího návrhu ke 2 senátním tiskům. 

 Počet schůzí Senátu: 17 – jedná se o schůze jednodenní i vícedenní.  

12. funkční období 

(2018–2020) 

o 15. schůze – 29.01.2020   

o 16. schůze – 19.02.2020   

o 17. schůze – 18.03.2020   

o 18. schůze – 25.03.2020   

o 19. schůze – 09.04.2020   

o 20. schůze – 16.04.2020   

o 21. schůze – 29.04.2020   

o 22. schůze – 13.05.2020   

o 23. schůze – 20.05.2020   

o 24. schůze – 10.06.2020   

o 25. schůze – 22.07.2020  

o 26. schůze – 12.08.2020   

o 27. schůze – 14.10.2020   

o 28. schůze – 29.10.2020   

 

13. funkční období 

(2020–2022) 

o 01. schůze – 11.11.2020   

o 02. schůze – 12.11.2020   

o 03. schůze – 03.12.2020   

 

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/
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4688
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vernisaz-vystavy-30-let-pelhrimovskych-rekordu-p17381/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/vernisaz-vystavy-30-let-pelhrimovskych-rekordu-p17381/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/15-schuze-senatu-12-funkcni-obdobi-p16772/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/16-schuze-senatu-12-funkcni-obdobi-p16834/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/17-schuze-senatu-12-funkcni-obdobi-p16931/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/18-schuze-senatu-12-funkcni-obdobi-p16952/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/19-schuze-senatu-12-funkcni-obdobi-p16979/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/20-schuze-senatu-12-funkcni-obdobi-p16993/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/21-schuze-senatu-12-funkcni-obdobi-p17020/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/22-schuze-senatu-12-funkcni-obdobi-p17057/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/23-schuze-senatu-12-funkcni-obdobi-p17075/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/24-schuze-senatu-12-funkcni-obdobi-p17137/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/25-schuze-senatu-12-funkcni-obdobi-p17239/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/26-schuze-senatu-12-funkcni-obdobi-p17304/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/27-schuze-senatu-12-funkcni-obdobi-p17479/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/28-schuze-senatu-12-funkcni-obdobi-p17529/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/1-schuze-senatu-13-funkcnim-obdobi-ustavujici-p17554/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/2-schuze-senatu-13-funkcni-obdobi-p17555/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pokracovani-3-schuze-senatu-13-funkcni-obdobi-2-den-p17670/
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6.2.5 Předsedou Senátu 

6.2.5.1 Volby předsedy Senátu 

 19. únor 2020 – 16. schůze Senátu 

Ve lhůtě stanovené volebním řádem navrženi 2 kandidáti: 

o senátor Jiří Růžička – navrhovatel Klub Starostové a nezávislí 

o senátor Miloš Vystrčil – navrhovatel Senátorský klub ODS 

Výsledek: 

 
 

 11. listopad 2020 – 1. schůze 

Ve lhůtě stanovené volebním řádem navržen 1 kandidát: 

o senátor Miloš Vystrčil – navrhovatel Senátorský klub ODS a TOP 09 

Výsledek: 

 

6.2.5.2 Přijetí velvyslanců 

 11.03.2020 Praha, Senát  Přijetí velvyslance Spolkové republiky Německo 

v ČR 

 15.04.2020 Praha, Senát  Přijetí humanitárního daru od Tchaj-wanu 

 02.06.2020 Praha, Senát  Přijetí velvyslance Spojených států amerických 

v ČR 

 04.06.2020 Praha, Senát  Přijetí velvyslance Turecké republiky v ČR 

https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-spolkove-republiky-nemecko-v-cr-p16912/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-spolkove-republiky-nemecko-v-cr-p16912/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-humanitarniho-daru-od-tchaj-wanu-p16992/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-spojenych-statu-americkych-v-cr-p17112/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-spojenych-statu-americkych-v-cr-p17112/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-turecke-republiky-v-cr-p17127/
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 09.06.2020 Praha, Senát  Přijetí velvyslankyně Srbské republiky v ČR 

 17.06.2020 Praha, Senát  Přijetí vedoucího Taipeiské hospodářské 

a kulturní kanceláře v ČR 

 25.06.2020 Praha, Senát  Přijetí velvyslance Italské republiky v ČR 

 25.06.2020 Praha, Senát Přijetí velvyslance Vietnamské socialistické 

republiky v ČR 

 30.06.2020 Praha, Senát  Přijetí velvyslance Arménské republiky v ČR 

 01.07.2020 Praha, Senát  Přijetí velvyslance Velké Británie a Severního 

Irska v ČR 

 01.07.2020 Praha, Senát  Přijetí velvyslance Ukrajiny v ČR 

 07.07.2020 Praha, Senát  Přijetí velvyslance Francouzské republiky v ČR 

 08.07.2020 Praha, Senát  Přijetí velvyslance Belgického království v ČR 

 08.07.2020 Praha, Senát Přijetí designovaného velvyslance ČR v Německu 

 08.07.2020 Praha, Senát  Přijetí velvyslance Egyptské arabské republiky 

v ČR 

 28.07.2020 Praha, Senát  Přijetí velvyslance Korejské republiky v ČR 

 29.07.2020 Praha, Senát  Přijetí velvyslankyně Gruzie v ČR 

 29.07.2020 Praha, Senát  Přijetí velvyslankyně Kanady v ČR 

 

 11.08.2020 Praha, Senát  Přijetí velvyslance Dánského království v ČR 

 19.08.2020 Praha, Senát  Přijetí velvyslance Státu Kuvajt v ČR 

 14.09.2020 Praha, Senát  Přijetí velvyslance Francouzské republiky v ČR 

 15.09.2020 Praha, Senát  Přijetí velvyslance Japonska v ČR 

 15.09.2020 Praha, Senát  Přijetí velvyslankyně Irácké republiky v ČR 

 16.09.2020 Praha, Senát  Přijetí iniciativ zapojených do Evropského týdne 

mobility 

 08.10.2020 Praha, Senát  Přijetí velvyslance Slovenské republiky v ČR 

 15.10.2020 Praha, Senát  Přijetí vedoucího Taipeiské hospodářské 

a kulturní kanceláře v ČR 

 09.12.2020 Praha, Senát  Přijetí velvyslankyně Rakouské republiky v ČR 

 

https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslankyne-srbske-republiky-v-cr-p17133/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-vedouciho-taipeiske-hospodarske-a-kulturni-kancelare-v-cr-p17171/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-vedouciho-taipeiske-hospodarske-a-kulturni-kancelare-v-cr-p17171/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-italske-republiky-v-cr-p17203/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-vietnamske-socialisticke-republiky-v-cr-p17204/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-vietnamske-socialisticke-republiky-v-cr-p17204/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-armenske-republiky-v-cr-p17215/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-velke-britanie-a-severniho-irska-v-cr-p17228/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-velke-britanie-a-severniho-irska-v-cr-p17228/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-ukrajiny-v-cr-p17229/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-francouzske-republiky-v-cr-p17248/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-belgickeho-kralovstvi-v-cr-p17250/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-designovaneho-velvyslance-cr-v-nemecku-p17251/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-egyptske-arabske-republiky-v-cr-p17252/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-egyptske-arabske-republiky-v-cr-p17252/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-korejske-republiky-v-cr-p17272/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslankyne-gruzie-v-cr-p17214/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslankyne-kanady-v-cr-p17276/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-danskeho-kralovstvi-v-cr-p17305/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-statu-kuvajt-v-cr-p17326/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-francouzske-republiky-v-cr-p17407/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-japonska-v-cr-p17411/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslankyne-iracke-republiky-v-cr-p17412/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-iniciativ-zapojenych-do-evropskeho-tydne-mobility-p17413/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-iniciativ-zapojenych-do-evropskeho-tydne-mobility-p17413/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslance-slovenske-republiky-v-cr-p17475/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-vedouciho-taipeiske-hospodarske-a-kulturni-kancelare-v-cr-p17500/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-vedouciho-taipeiske-hospodarske-a-kulturni-kancelare-v-cr-p17500/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-velvyslankyne-rakouske-republiky-v-cr-p17660/
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6.2.5.3 Přijetí zahraničních delegací 

 03.06.2020 Praha, Senát  Přijetí předsedy vlády Slovenské republiky 

 09.06.2020 Praha, Senát  Přijetí předsedy Národní rady SR 

 01.07.2020 Praha, Senát  Přijetí ministryně pro spravedlnost Svobodného 

státu Sasko 

 

 12.08.2020 Praha, Senát  Jednání s ministrem zahraničních věcí USA 

 

6.2.5.4 Zahraniční cesty 

 24.06.2020 Návštěva Slovenské republiky  

První zahraniční cesta předsedy ve funkci vedla s delegací na Slovensko do 

Bratislavy. Na programu bylo setkání s předsedou Národní rady Slovenské 

republiky J.E. panem Borisem Kollárem, předsedou vlády Slovenské republiky 

J.E. panem Igorem Matovičem, zahájení výstavy „Zlatý poklad Inků“ 

a položení květin k soše M. R. Štefánika a k soše T. G. Masaryka. Plánované 

přijetí u prezidentky Slovenské republiky J.E. paní Zuzany Čaputové bylo 

zrušeno. 

https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-predsedy-vlady-slovenske-republiky-p17116/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-predsedy-narodni-rady-sr-p17134/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-ministryne-pro-spravedlnost-svobodneho-statu-sasko-p17230/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-ministryne-pro-spravedlnost-svobodneho-statu-sasko-p17230/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-s-ministrem-zahranicnich-veci-usa-p17310/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/navsteva-slovenske-republiky-p17199/
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 29.08.–05.09.2020 Zahraniční cesta na Taiwan  

Zahraniční cesta senátní delegace za účasti zástupců českých firem, vědy 

a kultury. Největší část celkem devadesátičlenné delegace tvoří zejména čeští 

podnikatelé, kteří reprezentují 36 firem. Na palubě letadla budou také dva 

zástupci agentury Czech Invest a Česko-tchajwanské obchodní komory. 

 

Ambice 

Na misi s podtitulem „Level Up“, která má ambici posunout dosavadní 

spolupráci s Taiwanem na další úroveň, doprovodí předsedu Senátu dalších 

sedm senátorů včetně 1. místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky (Pavel Fischer, 

Lumír Kantor, Petr Šilar, Lumír Aschenbrenner, Tomáš Goláň, Pavel Štohl). 

 

Účely cesty: 

1. Snaha podpořit naše podnikatele v tom, aby navázaly dobré obchodní 

kontakty, uzavřely zajímavé kontrakty a tím došlo ke zlepšení 

konkurenceschopnosti naší ekonomiky (export na Taiwan, zvýšení 

taiwanských investic v České republice). Zároveň se budeme snažit 

navázat vědecko-technologickou spolupráci a spolupráci v oblasti inovací, 

proto nás doprovází i zástupci akademické sféry a vysokých škol. Rovněž 

tak proběhne debata o kulturní výměně. 

2. Ukázat, že Česko je svobodnou, suverénní a demokratickou zemí a že naše 

parlamentní diplomacie je diplomacií, zejména pokud se to týká českého 

Senátu, která má zájem na tom, aby Česko vystupovalo tak, jak kdysi 

nastavili Václav Havel a Jiří Dienstbier, to znamená, že hájí svobodu 

a demokracii a hájí svoji suverenitu. 

3. Snaha spolupracovat a budeme spolupracovat s demokratickými zeměmi 

bez ohledu na to, zda si to někdo jiný přeje nebo nepřeje. 

 

https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/zahranicni-cesta-p17349/
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Program: 

 

Neděle 30. 9. 

 Přílet – uvítání na letišti ministrem zahraničí 

Taiwanu (pan Wu Čao-sie). 

  

Pondělí 31. 9. 

 Podnikatelské fórum. 

 Setkání s taiwanskými bohemisty na 

Národní univerzitě Chengchi: projev 

předsedy Senátu Miloše Vystrčila. 

 Setkání s ministrem kultury Lee Yung-Te. 

 Setkání s ředitelem Evropské ekonomické 

a obchodní kanceláře Filipem 

Grzegorzewskim. 

  

Úterý 1. 10. 

 Návštěva Legislativního dvora, projevy obou předsedů parlamentů – You Si-Kuna 

a Miloše Vystrčila.

 
 Návštěva rodného regionu předsedy Legislativního dvora v Yilanu. 

 Setkání s českou komunitou. 
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Středa 2. 10. 

 Návštěva ITRI (Institut pro 

průmyslový výzkum a technologie) 

ve městě Sin-ču. 

 Jednání s premiérem Su Čen-

čchangem v Exekutivním dvoře. 

 Jednání s ministrem pro vědu 

a výzkum Wu Čeng-čungem. 

 Návštěva Národního palácového 

muzea a Taipei 101. 

  

Čtvrtek  3. 10. 

 Udělení medaile pro Jaroslava Kuberu prezidentkou Cchaj Jing-wen. 

 Přijetí u prezidentky Cchaj Jing-wen. 

 

 Jednání s ministrem zahraničních věcí Wu Čao-sie. 

 Pracovní oběd s ministrem zahraničí Wu, ministrem zdravotnictví Čchen Š‘-čungem 

a ministryní informatiky Tchang. 

 Recepce pořádaná předsedou Senátu a vedoucím České ekonomické a kulturní 

kanceláře Patrikem Rumlarem. 

  

Pátek  4. 10. 

 Fórum o společné politice USA, Taiwanu, EU, Japonska (téma: restrukturalizace 

dodavatelského řetězce směrem k podobně smýšlejícím ekonomikám). 
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6.2.5.5 Vybrané události 

 20.02.2020 Praha Pražský hrad Jmenování nového ústavního soudce 

 07.03.2020 Lány, hřbitov  Pietní akt u hrobu T. G. Masaryka 

 07.03.2020 Praha, Hradčanské náměstí  Položení kytice k soše T. G. 

Masaryka 

 07.03.2020 Hodonín, náměstí 17. listopadu  Pietní akt u pomníku T. G. 

Masaryka 

 10.03.2020 Brno, Ústavní soud Slavnostní shromáždění Ústavního soudu 

 11.03.2020 Praha, Pražský hrad Schůzka nejvyšších ústavních činitelů 

 15.03.2020 Praha, Hradčanské náměstí Pietní akt u sochy T. G. Masaryka 

 15.04.2020 Praha, Senát Přijetí humanitárního daru od Tchaj-wanu 

 05.05.2020 Praha, Budova Českého 

rozhlasu  Položení kytice - 

75. výročí Pražského povstání 

a konec II. světové války 

 05.05.2020 Praha, Vazební věznice – 

Pankrác Uctění památky všech, 

kteří položili životy v boji proti 

nacismu 

 06.05.2020 Plzeň, Americká třída Položení 

kytice k pomníku „DÍKY 

AMERIKO!“ 

 08.05.2020 Praha, Národní památník na Vítkově  Oslavy 75. výročí ukončení 

bojů II. světové války v Evropě – Den vítězství 

 08.05.2020 Praha, Olšanské hřbitovy  Uctění památky obětí války 

 19.05.2020 Praha, Pražský hrad Setkání s prezidentem ČR 

 27.05.2020 Praha, ČZU Návštěva České zemědělské univerzity 

 10.06.2020 Lidice, hromadný hrob  Pietní akt k 78. výročí vyhlazení obce 

Lidice 

 18.06.2020 Praha, Chrám sv. Cyrila a Metoděje  Pietní vzpomínka na počest 

čs. parašutistů 

 18.06.2020 Praha, Kolovratský palác  Uctění památky arm. gen. A. Eliáše 

 18.06.2020 Praha, Rádio Svobodná Evropa Návštěva Rádia Svobodná Evropa 

 26.06.2020 Praha, Pětikostelní náměstí  Uctění památky JUDr. Milady 

Horákové 

 26.06.2020 Praha, Pražský hrad 30. výročí česko-korejských diplomatických 

vztahů 

 27.06.2020 Praha, pomník obětem komunismu Pietního shromáždění k uctění 

památky obětí komunismu 

https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jmenovani-noveho-ustavniho-soudce-p16840/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-akt-u-hrobu-t-g-masaryka-p16900/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-k-sose-t-g-masaryka-p16901/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-k-sose-t-g-masaryka-p16901/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-akt-u-pomniku-t-g-masaryka-p16902/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-akt-u-pomniku-t-g-masaryka-p16902/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/slavnostni-shromazdeni-ustavniho-soudu-p16909/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/schuzka-nejvyssich-ustavnich-cinitelu-p16913/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-akt-u-sochy-t-g-masaryka-p16914/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/prijeti-humanitarniho-daru-od-tchaj-wanu-p16992/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-75-vyroci-prazskeho-povstani-a-konec-ii-svetove-valky-p17034/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-75-vyroci-prazskeho-povstani-a-konec-ii-svetove-valky-p17034/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-75-vyroci-prazskeho-povstani-a-konec-ii-svetove-valky-p17034/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/ucteni-pamatky-vsech-kteri-polozili-zivoty-v-boji-proti-nacismu-p17035/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/ucteni-pamatky-vsech-kteri-polozili-zivoty-v-boji-proti-nacismu-p17035/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/ucteni-pamatky-vsech-kteri-polozili-zivoty-v-boji-proti-nacismu-p17035/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-k-pomniku-diky-ameriko-p17036/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-k-pomniku-diky-ameriko-p17036/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-k-pomniku-diky-ameriko-p17036/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/oslavy-75-vyroci-ukonceni-boju-ii-svetove-valky-v-evrope-den-vitezstvi-p17042/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/oslavy-75-vyroci-ukonceni-boju-ii-svetove-valky-v-evrope-den-vitezstvi-p17042/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/ucteni-pamatky-obeti-valky-p17043/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-s-prezidentem-cr-p17064/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/navsteva-ceske-zemedelske-univerzity-p17102/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-akt-k-78-vyroci-vyhlazeni-obce-lidice-p17139/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-akt-k-78-vyroci-vyhlazeni-obce-lidice-p17139/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-vzpominka-na-pocest-cs-parasutistu-p17178/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-vzpominka-na-pocest-cs-parasutistu-p17178/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/ucteni-pamatky-arm-gen-a-eliase-p17179/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/navsteva-radia-svobodna-evropa-p17181/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/ucteni-pamatky-judr-milady-horakove-p17513/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/ucteni-pamatky-judr-milady-horakove-p17513/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/30-vyroci-cesko-korejskych-diplomatickych-vztahu-p17207/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/30-vyroci-cesko-korejskych-diplomatickych-vztahu-p17207/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietniho-shromazdeni-k-ucteni-pamatky-obeti-komunismu-p17208/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietniho-shromazdeni-k-ucteni-pamatky-obeti-komunismu-p17208/
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 27.06.2020 Police, zámek, muzeum RAF Setkání u příležitosti 75. výročí 

ukončení 2. světové války 

 30.06.2020 Praha, Senát  Uctění památky senátorky Františky Plamínkové 

 01.07.2020 Praha, Senát  Koncert u příležitosti předsednictví SRN v Radě EU 

2020 

 04.07.2020 Praha, Plavecký stadion Podolí CORONA Cup 2020 

 06.08.2020 Pelhřimov, kostel sv. Víta 50. výročí založení profesionálních 

hasičů okr. Pelhřimov 

 21.08.2020 Praha, budova Českého rozhlasu  Pietní akt - 52. výročí okupace 

1968 

 25.08.2020 Praha, Senát  Setkání s osobnostmi z kultury 

 11.09.2020 Košíře, Tenis Cibulka Tenisový turnaj „Memoriál Jaroslava Kubery 

- O pohár předsedy Senátu Parlamentu ČR“ 

 11.09.2020 Oslavany, ZUŠ Odhalení pamětní desky Karla Kunky 

 14.09.2020 Lány, hřbitov  Pietní akt u příležitosti 83. výročí úmrtí T. G. 

Masaryka 

 14.09.2020 Praha, Hradčanské náměstí  Položení kytice u sochy T. G. 

Masaryka 

 25.09.2020 Praha, Senát  Mše svatá celebrované Mons. Václavem Malým 

 25.09.2020 Praha, Senát  Předání stříbrných pamětních medailí předsedy 

Senátu 

 28.09.2020 Stará Boleslav, Mariánské náměstí Národní svatováclavská pouť 

 01.10.2020 Plzeň, věznice Setkání u pamětní desky Václava Havla 

 08.10.2020 Praha, Tyršův dům Pietní akt – Památný den sokolstva 

 14.10.2020 Praha, Senát  Odhalení 

lavičky Jaroslava Kubery 

 18.10.2020 Terezní, památník  Uctění 

památky obětí nacistických 

represivních zařízení 

 28.10.2020 Praha, Národní památník na 

Vítkově Pietní akt 

u příležitosti 102. výročí vzniku samostatného čs. státu 

 28.10.2020 Praha, Hradčanské náměstí Položení kytice u sochy T. G. Masaryka 

 03.11.2020 Praha, Senát Jednání o darovaných výrobních linkách  

 10.11.2020 Praha, Senát Jednání k situaci v Bělorusku 

 17.11.2020 Praha, Národní třída  Položení kytice k Památníku 17. listopadu 

 25.11.2020 on-line Jednání k zákonu o daních 

 08.12.2020 Praha, Senát  Setkání s hejtmany 

 18.12.2020 Praha, Vinohradský hřbitov Položení kytice u hrobu prezidenta 

Václava Havla 

https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-u-prilezitosti-75-vyroci-ukonceni-2-svetove-valky-p17209/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-u-prilezitosti-75-vyroci-ukonceni-2-svetove-valky-p17209/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/ucteni-pamatky-senatorky-frantisky-plaminkove-p17226/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/koncert-u-prilezitosti-predsednictvi-srn-v-rade-eu-2020-p17231/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/koncert-u-prilezitosti-predsednictvi-srn-v-rade-eu-2020-p17231/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/corona-cup-2020-p17247/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/50-vyroci-zalozeni-profesionalnich-hasicu-okr-pelhrimov-p17292/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/50-vyroci-zalozeni-profesionalnich-hasicu-okr-pelhrimov-p17292/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-akt-52-vyroci-okupace-1968-p17337/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-akt-52-vyroci-okupace-1968-p17337/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-s-osobnostmi-z-kultury-p17348/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/tenisovy-turnaj-memorial-jaroslava-kubery-o-pohar-predsedy-senatu-parlamentu-cr-p17384/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/tenisovy-turnaj-memorial-jaroslava-kubery-o-pohar-predsedy-senatu-parlamentu-cr-p17384/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/odhaleni-pametni-desky-karla-kunky-p17422/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-akt-u-prilezitosti-83-vyroci-umrti-t-g-masaryka-p17409/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-akt-u-prilezitosti-83-vyroci-umrti-t-g-masaryka-p17409/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-u-sochy-t-g-masaryka-p17410/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-u-sochy-t-g-masaryka-p17410/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/mse-svata-celebrovane-mons-vaclavem-malym-p17441/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/predani-stribrnych-pametnich-medaili-predsedy-senatu-p17442/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/predani-stribrnych-pametnich-medaili-predsedy-senatu-p17442/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/narodni-svatovaclavska-pout-p17444/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-u-pametni-desky-vaclava-havla-p17462/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-akt-pamatny-den-sokolstva-p17474/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/odhaleni-lavicky-jaroslava-kubery-p17499/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/odhaleni-lavicky-jaroslava-kubery-p17499/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/ucteni-pamatky-obeti-nacistickych-represivnich-zarizeni-p18011/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/ucteni-pamatky-obeti-nacistickych-represivnich-zarizeni-p18011/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/ucteni-pamatky-obeti-nacistickych-represivnich-zarizeni-p18011/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-akt-u-prilezitosti-102-vyroci-vzniku-samostatneho-cs-statu-p17533/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/pietni-akt-u-prilezitosti-102-vyroci-vzniku-samostatneho-cs-statu-p17533/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-u-sochy-t-g-masaryka-p17534/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-o-darovanych-vyrobnich-linkach-p17543/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-situaci-v-belorusku-p17558/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-k-pamatniku-17-listopadu-p17587/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/jednani-k-zakonu-o-danich-p17620/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/setkani-s-hejtmany-p17661/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-u-hrobu-prezidenta-vaclava-havla-p17691/
https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/polozeni-kytice-u-hrobu-prezidenta-vaclava-havla-p17691/
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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. 

 

   

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

(Ministerstvo zahraničních věcí; Ministerstvo dopravy). 

 02.–09.08.2019 Telč, nám. Zachariáše z Hradce Běh městem šťastných lásek 

 

 

https://www.vystrcil.cz/web/udalosti/beh-mestem-stastnych-lasek-p16405/
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8. Závěr 

8.1 Stručná sumarizace činnosti v roce 2020 
 Absolvování přes pět set různých akcí a událostí. 

 Bohužel z důvodů výskytu onemocnění COVID–19 se nepodařilo zorganizovat 

žádnou návštěvu historických prostor Senátu Parlamentu ČR pro občany 

a studenty z regionu a ČR. 

 V rámci regionu senátor oficiálně navštívil nejméně třináct firem, organizací 

a organizačních složek státu. 

 V rámci schůzí Senátu senátor vystoupil k čtyřiceti šesti bodům. 

 V roce 2020 senátor Miloš Vystrčil již ve funkci předsedy Senátu: 

o absolvoval dvě zahraniční cesty (Slovensko, Taiwan). 

o přijal dvacet sedm velvyslanců. 

o přijal čtyři zahraniční delegace (2x ze Slovenska, 1x z Německa a USA). 

o zúčastnil se nejméně padesáti významných událostí. 

 

8.2 Plánované aktivity v roce 2021 
 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. 

 Sledování dalšího vývoje kolem zúžení počtu lokalit pro hlubinné uložiště 

jaderného odpadu. 

 Sledování vývoje kůrovcové kalamity, její podpory, v senátním obvodu, v Kraji 

Vysočina i v ČR. 

 Sledování vývoje onemocnění COVID–19 a následné vakcinace obyvatelstva. 

 Sledování vývoje a příprav výběrového řízení na dostavbu pátého bloku Jaderné 

elektrárny Dukovany. 
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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 – Sekretariát předsedy Senátu 
   

 

 

 

Adresa:  

Senát Parlamentu ČR 

Valdštejnské nám. 17/4 

118 01  Praha 1 

Tel.: +420 257 07 5112  

 

Petr Kostka – ředitel 

(od 19. 2. 2020) 

e-mail: kostkap@senat.cz 

Tel.: +420 257 07 2602 
 

 

Eva Kavinová – sekretariát 

(od 1. 3. 2020) 

e-mail: kavinovae@senat.cz 

Mobil: +420 739 588 375 
 

Naděžda Škodová – sekretariát 

(do 10. 11. 2020) 
 

 

 

 

Věra Jelínková – sekretariát 

(od 11. 11. 2020) 

e-mail: jelinkovav@senat.cz 

Tel.: +420 257 07 5142 

9.3 Poradci 
 

Věra Kovářová 

poradce senátora zejména pro 

oblast sociální 

e-mail: kovarova@vystrcil.cz  
 

 

Milan Pešák 

poradce senátora zejména pro 

problematiku zdravotně 

postižených 

 

Ing. Petr Bratský 

(od 1. 7. do 31. 12. 2020) 

poradce senátora pro 

oblast životního prostředí 

 

Vítězslav Jonáš 

poradce senátora zejména pro 

oblast energetiky 

e-mail: info@vitezslav-jonas.cz 
 

 

JUDr. Gabriela Wagnerová 

(od 1. 7 do 31. 12. 2020) 

poradce senátora zejména pro 

oblast právní 

 

 

9.4 Stážisté 
 

Lucie Malá – 7. září do 15. října 2020 

mailto:kostkap@senat.cz
mailto:kavinovae@senat.cz
mailto:jelinkovav@senat.cz
mailto:kovarova@vystrcil.cz
mailto:info@vitezslav-jonas.cz
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10. Fotogalerie 

Telč 

Krahulčí 

Plzeň 

Peč 

Znojmo 

Nová Říše 

Cizkrajov 

Budeč 
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,  

 

 

Praha, Senát – Předání stříbrných pamětních medailí předsedy Senátu (25. 9. 2020) 

Praha, Senát – Předání obrazu Jaroslava Kubery (16. 6. 2020) 

Praha, Senát – Volby předsedy Senátu (19. 2. 2020) 



  

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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