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Senátu
chybí právníci

ZNOVU SE UCHÁZÍM O VÁŠ HLAS, PROTOŽE : Senát jako horní komora českého Parlamentu je od
svého vzniku považován za tzv. ústavní pojistku,
kdy musí hlídat soulad nových zákonů a novelizací s
Ústavou ČR a s právním řádem vůbec. Měl by
„odlepovat“ či „ukrajovat“ přílepky, přidávané
mnohdy ve 3. čtení některým z poslanců (z nich je
mistrem přílepků Marek Benda), napravovat
nesprávnosti věcné či legislativně-technické
formou pozměňovacích návrhů, či dokonce zamítat
zcela vadné návrhy. A to podle mne současný Senát
Parlamentu ČR dělá. Po celou dobu své funkce
senátora však zjišťuji, že v Senátu PČR je právníků
zoufale málo, a to i ve srovnání s ostatními nejvyšší-
mi zákonodárnými sbory v Evropě, ale i v USA, kde
je právnické vzdělání v Kongresu takřka
samozřejmostí.               (pokračování na straně 2)

Vážení a milí spoluobčané,

rok se sešel s rokem – a je tu další
Senátorský zpravodaj, v pořadí už pátý, takže
vlastně „jubilejní“…

Doufám, že se k Vám dostaly všechny
předcházející Zpravodaje, které jsme tiskli
každoročně. V nich jsme žádali „čtenáře“, aby
po přečtení výtisk vždy předali svým blízkým,
sousedům, známým, spolupracovníkům aj.,
když jsme neměli dost peněz na náklady
(včetně distribuce) těchto „novin“ pro všech-
ny. Peníze jsme poskytli v rámci našeho
Fondu na přínosné akce v „mém“ rozsáhlém
senátním obvodu. 
Tentokrát jsme se rozhodli vytisknout (a snad
i doručit) jubilejní ročník a s ním i „Senátorský
bilanční zpravodaj“ všem v celém „mém“
senátorském regionu. 

A to i vzhledem k tomu, že se znovu budu u
Vás ucházet o důvěru jako senátor v nad-
cházejících volbách do Senátu Parlamentu
České republiky ve svém volebním obvodu
číslo 48. A nechci Vám přeplňovat poštovní
schránky ani hlavy/mozky politikou, zejména
v době předvolební… 

O své činnosti Vás všechny s mým asisten-
tem panem Mgr. Miroslavem Hofmannem z
Rychnova nad Kněžnou pravidelně informu-
jeme na mých webových stránkách
www.miroslavantl.cz a druhým rokem také na
Facebooku. Tam ostatně najdete i tzv. KRIMI-
knížku, kterou jsem pro Vás napsal a rozdával
jako předvolební před šesti lety – a průběžně
i na požádání na svých cestách po regionu. A
je stále ještě k dispozici ZDARMA v „Antlonu“.
Na mém webu najdete (k příp. vytištění či k
pouhému přečtení) i populární knihu
GAUNERY NEMÁM RÁD, která je stále
aktuální – a během roku 2001/2002 bylo
(vy)prodáno 27.000 výtisků, načež byl další
dotisk znemožněn.

Další informace o mé činnosti jsou k
dispozici na webu Senátu PČR, v časopisech
Senát atd., v archivu lze dohledat i videa a
zvukové záznamy z četných mých vystoupení
v médiích, zejm. veřejnoprávní = ČT a ČRo,
ale i jiné…                                  Miroslav Antl

l v Senátu je potřeba více právníků
l chci nadále pomáhat svému regionu
l úspěch v krajských volbách mě zavazuje
l můj Ústavně-právní výbor 

je nejpracovitějším výborem v Senátu

ZPRAVODAJ
senátora JUDr. Miroslava Antla

VÁŠ HLAS PRO SPRAVEDLNOST, BEZPEČNOST A POŘÁDEK
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Také v roce 2014 uspořádal a uspořádá Ústavně-právní
výbor Senátu Parlamentu ČR řadu významných akcí.
Pokud připomeneme ty nejdůležitější, které proběhly do
května, tak je třeba zmínit kolokvium na téma „Kompetence
a činnost Celní správy ČR, celnictví v Evropské unii“
konané 11. března v Kolovratském paláci Senátu. Důvody
svolání kolokvia upřesnil předseda Ústavně – právního
výboru JUDr. Miroslav Antl: „Chtěli jsme srozumitelným
způsobem představit činnost celních orgánů, což se podařilo.
V diskusní části jsme se zaměřili na legislativu, zejména na
možné posílení postavení orgánů celní správy v rámci
trestního řízení.“

Další důležité kolokvium se konalo 22. dubna a téma znělo:
Prokazování původu majetku a možnosti jeho
odčerpávání. Jednání zahájili senátor Miroslav Antl,
předseda ÚPV, a Mgr. S. Hornochová, náměstkyně ministra
financí. S prezentací vystoupil Mgr. K. Šimek, ředitel Odboru
daňové legislativy MF, který nastínil možné varianty řešení
problematiky prokazování majetku a možnosti jeho
odčerpávání vycházející z Programového prohlášení vlády.
20. května to byla konference na téma: „Mobil - uživatel:
kdo je chytřejší? A co na to právo?“ Jedná se o každoroční
akci Ústavně-právního výboru Senátu PČR, pořádanou
společně s Národním centrem bezpečnějšího internetu v
rámci prevence online kriminality.                                man

Senátu chybí právníci
Z 81 SENÁTORŮ JSOU POUZE 4 PRÁVNÍCI ...

Malé zamyšlení
senátora 
(nad Antlem - senátorem)

(pokračování ze strany 1)
Netvrdím, že by v Parlamentu, resp. v Senátu,
České republiky, měla být právníků většina,
ale jsem přesvědčen, že pravidlem či
zvyklostí by měla být aspoň polovina právníků
v jeho Ústavně-právním výboru (tj. nejm. 5) a
pro další výbory (nepočítaje Organizační a
Mandátový a imunitní výbor) vždy minimálně
jeden. To by tedy bylo nejméně 11 právníků… 
Namísto toho jsme tam v současnosti pouze 4

právníci, což je pouhých 5% z celkového počtu
senátorů (a bývalým státním zástupcem jsem
jediný – v celém Parlamentu ČR )… 
Ve srovnání s počtem současných a bývalých
starostů/místostarostů a primátorů, popř.
hejtmanů/místohejtmanů, jichž je celkem 34,
tj. přes 41%, je to skutečně minimum. I lékařů
tam máme podstatně více než právníků, což
je pochopitelné, když jsou pro občany
důvěryhodnější než právníci. Lékařů, kteří

jsou současně senátory, je v Senátu PČR
celkem 14, což je cca 17% - a učitelů je ještě
více, a to bývalých, či dosud vyučujících
(ostatně mezi ně patřím i já).
„Profesionálních politiků“, kteří jsou v Senátu
PČR již několikeré období či bývalých
poslanců, kteří „postoupili“ z dolní komory do
horní je rovněž 17%. Souhlasíte se mnou, že v
Senátu chybí právníci?

Miroslav Antl

Vážení a milí spoluobčané,

vzpomínám na přípravu své minulé senátorské
kampaně, kdy jsem sedl a napsal pro občany ze
senátního obvodu č. 48 tzv. „Krimi knížku“, jejíž nosnou
částí jsou konkrétní zločinné kauzy z Rychnovska,
Holicka a Choceňska. Věřte mi, že to vůbec nebylo
snadné. Vybíral jsem je ze stovek svých obžalob, aby
byly věcně správné – a nutno říci, že můj volební obvod
patřil ke kriminálně nejklidnějším. Přesto jsem jich
posbíral dost, a to nejen zločinů vražedných (včetně tzv.
„domácích zabijaček“), ale i mezinárodně drogových.
Vydali jsme 20.000 kusů knih – a ty pak na cestách
regionem nabízeli zdarma zájemcům. Protože nám
málokdo věřil, že by dostal knížku zdarma, museli jsme
to napsat i na náš předvolební obytný automobil zvaný
„Antlon“ (tj. naše pozdější Pojízdná senátorská
kancelář). Přesto se lidé pro knihu nehrnuli, někteří
nevěřili a posílali „na zkoušku“ své děti, jiné možná
odradila moje profese a pověst bývalého přísného (či
dokonce „krvavého“) státního zástupce, ale postupně
se lidé ke knížce nechali přesvědčit osobně (i s
věnováním). Samozřejmě zcela bez ostychu si knížky
brali „sociálně obratní“ spoluobčané, kterým ani
nevadilo, že jsem poslal do kriminálu je či jejich
příbuzné 
Myslím, že postupně se měnilo i vnímání či vztah lidí ke
mně, kdy mohli postupně zjistit, že nejsem tak přísný,
ale docela komunikativní – a dnes si již povídáme či
dopisujeme bez zábran a zbytečných formalit.
„Prokurátor“ však ve mně zůstává (vždyť jsem jím byl 22
let) – a v době, kdy lidé doslova proklínají politiky, jsem
vděčný, když jsem pro ně spíše „doktor“ či „prokurátor“,
hájící i v Senátu jejich zájmy a práva. 
Nejenže jsem ve většině své osobnosti zůstal státním
zástupcem, ale mám pro Vás stále ještě i „Krimi
knížky“, které nic neztratily na aktuálnosti…

Činnost ÚPV
v roce 2014

Statistika senátních tisků
S blížícím se koncem funkčního období je
čas na krátké bilancování práce v Senátu. Z
hlediska statistik práce senátora je jedním z
nejdůležitějších ukazatelů počet senátních
tisků, které předkládá senátor jako
zpravodaj. Zpravodajské zprávy předkládá
ve svém výboru a následně na plenární
schůzi Senátu Parlamentu ČR. 

Půl roku před koncem funkčního období
byl JUDr. Miroslav Antl zpravodajem 113

senátních tisků a k tomu dalších 30 tisků
evropských. Je to suverénně nejvyšší počet
ze všech senátorů! (údaje lze ověřit na
webových stránkách Senátu www.senat.cz)
V pomyslném žebříčku počtu senátních
tisků následuje jako druhý senátor Miroslav
Krejča s 81 senátními tisky, třetí je senátor
Tomáš Kladívko (53 senátních tisků) a
čtvrtý senátor Miroslav Nenutil (51
senátních tisků), 

všichni zmínění senátoři působí ve stejném
volebním období.

Zajímavé je i srovnání s předchozími 
senátory ve volebním obvodu číslo 48.
MVDr. František Bartoš (1996-2002) 
- 15 senátních tisků

Ing. Václava Domšová (2002-2008) 
- 22 senátních tisků

man

113! Miroslav Antl zpravodajem největšího počtu senátních tisků v Senátu 
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Podpora mladých sportovců je jedním z cílů, které se snaží senátor Miroslav
Antl plnit po celé funkční období. 

Na konci ledna gratuloval okresnímu výběru Rychnovska v kategorii U12 na
slavnostním vyhlášení „Nejúspěšnějšího sportovce roku na Rychnovsku". Týmu tehdy
předal senátorský dar v hodnotě 5.000 Kč. Při následné diskuzi s trenérem výběru
Rudolfem Procházkou se rozhodl tým i nadále podporovat. Z Fondu Miroslava Antla pro
rozvoj regionu poskytl výběru OFS finanční dar 10.000,-Kč na nákup týmových souprav.
Kluci se za tento dar odvěčili tím nejlepším způsobem - skvělými výsledky. 

Ve čtvrtek 1. května vyhráli turnaj okresních výběrů Královéhradeckého kraje a pos-
toupili do finále v Hluku na Moravě. Z něj si po výborných výsledcích odvážejí vynikající
druhé místo. 

Kluci, trenéři, rodiče - všem vám blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.
Věříme, že se všichni společně uvidíme na slavnostním zakončení sezóny, které
proběhne v červnu po uzávěrce tohoto zpravodaje.

Miroslav Antl
Miroslav Hofmann

Vše o výběru OFS Rychnov U 12 najdete na http://repre-rychnov2002.webnode.cz

Velký úspěch měla lednová beseda se
Stanislavem Motlem v Mokrém. Místní klub
byl zaplněný do posledního místečka a
poutavé vyprávění známého novináře,
spisovatele a badatele o Lídě Baarové nadchlo
všechny přítomné. 

Rok 2014 ještě není ani ve své polovině a senátor Miroslav Antl již
navštívil desítky akcí v regionu. Nad mnohými převzal záštitu a mnohé
finančně podpořil ze svého Fondu pro rozvoj regionu. Vyberme alespoň
několik nejzajímavějších akcí, protože jen do konce května jsem jich
napočítal přes třicet. 

HUSTEJ INTERNET 

Čekají nás desítky akcí v regionu

Křest knihy Petra Ondráčka Sám čtyřmi oceány v Mokrém. Zleva Miroslav Antl,
Petr Ondráček a Miroslav Hofmann.

Dne 25. února 2014  pokřtil pan senátor
Miroslav Antl společně s autorkou-spiso-
vatelkou Lenkou Eckertovou, ilustrátorkou-
malířkou Lucií Seifertovou a s vydavatelem-
nakladatelem Petrem Prchalem jejich
skvělou a velice úspěšnou knížku HUSTEJ
INTERNET, která je aktuálně
nejprodávanější dětskou knížkou.
Další údaje k této knížce najdete na
webových stránkách Národního centra
bezpečnějšího internetu (NCBI):
http://www.safer internet .cz/hustej -
internet.html
Jak se tam mj. dočtete, kniha je určena

především pro cílovou skupinu dětí, zhruba
ve věku 4. – 6. třídy ZŠ (s přesahem níž i
výš), ale též pro jejich rodiče a pečující
dospělé: učitele, družináře, knihovníky
apod. Miroslav Antl knížku propaguje na
svých přednáškách, při besedách i při
návštěvě škol.                                  man

Senátor Antl pokřtil 
další úspěšnou knihu

Dne 8. května 2014 na slavnostním
shromáždění ke Dni kraje převzal senátor
JUDr. Miroslav Antl Pamětní medaili k 150.
výročí vzniku českého dobrovolného
hasičstva, kterou mu udělil Výkonný výbor
Krajského sdružení hasičů Královéhradec-
kého kraje (= KSH KHK) jako výraz ocenění
zásluh o rozvoj dobrovolné požární ochrany
Královéhradeckého kraje.
Tuto medaili předali senátoru Miroslavu
Antlovi osobně pan Jiří Orsák, starosta KSH
KHK a jeho náměstek pan Ivan Kraus. Jak
uvedl senátor Antl: „Já si tohoto ocenění ze
strany dobrovolných hasičů fakt moc vážím
– a řadím jej mezi nejvýznamnější v mém
životě...!“
Senátor Antl oběma nejvyšším
představitelům dobrovolných hasičů v
Královéhradeckém kraji upřímně poděkoval
– a slíbil další podporu všem dobrovolným
hasičům ve svém senátním obvodu.

Pod záštitou senátora Miroslava Antla a za
finanční podpory Královéhradeckého kraje se
10. května v Kostelci nad Orlicí uskutečnilo
zajímavé cvičení 5 sborů dobrovolných
hasičů. Cílem cvičení byla doprava vody na
dálku - z řeky Orlice na Nový zámek – řečí
čísel délka 998 metrů, převýšení 21 metrů. 51
hasičů z SDH Kostelec nad Orlicí - Skála, SDH
Kostelecká Lhota, DHZ Turá Lúka
(Slovensko), FFW Triebes (Německo) a SDH
Kostelec nad Orlicí – město splnilo úkol na
jedničku.

A byly tu další skvělé akce – taneční soutěž
„O Rychnovský pohárek“, křest knihy
mořeplavce Petra Ondráčka „Sám čtyřmi
oceány“, otevření přírodovědného muzea v
Doudlebách nad Orlicí, Velikonoční jarmark v
Kostelci nad Orlicí, pouť v Potštejně, otevření
tělocvičny v Lupenici, akce hasičů -
Shromáždění SDH okresu Rychnov nad
Kněžnou, oslavy 120 let SDH Val a 120 let
SDH Lhoty u Potštejna. 

Nechyběly návštěvy základních škol v
Rychnově, Častolovicích, gymnázia Františka
Martina Pelcla v Rychnově, beseda se
studenty na SŠV Trivis v Třebechovicích. 

Veškeré akce jsou zaznamenány na
senátorských stránkách včetně bohaté
fotografické dokumentace a mnohdy také
videoreportáže.                                    man

Miroslav Antl oceněn dobrovolnými hasiči

Blahopřání fotbalovému výběru U12 OFS Rychnov

Rychnovský okresní výběr U12 po turnaji v Hluku. 

Tři hesla, se kterými jsem vstoupil do
senátorských voleb před 6 lety. Tři hesla,
která jsem se snažil průběžně naplňovat v
rámci legislativní činnosti. A jak se mi
dařilo? 

Všechna tři hesla se podařilo naplnit v
rámci rekodifikace nového trestního
zákoníku (zák. č. 306/2009 Sb.) Zde jsem
prosadil zásadní zpřísnění trestních sazeb
za zvlášť závažné násilné, mravnostní a
drogové zločiny! 

SPRAVEDLNOST PRO VŠECHNY
jsem se snažil prosadit mj. iniciováním a
podáním ústavní žaloby na bývalého prezi-
denta Václava Klause pro velezradu a trest-
ním oznámením na bývalého premiéra
Petra Nečase za kontrasignaci Klausovy
zločinné amnestie v roce 2013 (viz
samostatný článek - Senátorský zpravodaj
2013) 

BEZPEČNOST. Zasadil jsem se o to, že
nedošlo k připravenému zrušení žádného z
Obvodních oddělení Policie ČR. 
Jako čestný předseda Poradního výboru
Národního centra bezpečnějšího internetu
se pravidelně zasazuji o BEZPEČNĚJŠÍ
INTERNET. Ústavně právní výbor pořádá
s NCBI každoročně konference. NCBI
zaštiťuje řadu akcí a vydává k dané
problematice potřebnou literaturu.

Dle svých možností jsem hlídal a opravo-
val zákony tak, aby byly spravedlivé pro
všechny. 

O naplňování těchto hesel a o prevenci se
průběžně snažím jako vysokoškolský učitel
na Univerzitě v Hradci Králové a Univerzitě
Pardubice, jakož i při dalších přednáškách
ve školách a pro občany.

SPRAVEDLNOST
BEZPEČNOST
POŘÁDEK

VÝCHODOČESKÝ
CATTANI

Při návštěvách regionu často občané
Miroslavu Antlovi připomínají přezdívku
„Východočeský Cattani“. 

Jak vlastně tato přezdívka vznikla? 
Jako první ji použil slavný novinář a
spisovatel Stanislav Motl na začátku 90.
tých let minulého století. Je v ní zahrnuto
22 let práce na prokuratuře, resp. státním
zastupitelství, kdy jako aktivní dozorový
státní zástupce postavil před soud stovky
gaunerů a jako žalobce je dostal do
kriminálů na celkem tisíce let…   

Pro ty, kdo neznají dodáme, že inspektor
Corrado Cattani je hlavní postavou
úspěšného italského krimi seriálu
Chobotnice režiséra Damiana Damianiho
pojednávajícího o boji proti sicilské mafii. 
Seriál má více než 50 dílů a točil se v deseti
sériích v letech 1984–2001. 

Leden bývá také ve znamení bilancování
uplynulého roku, a tak senátor Antl přijal
pozvání na vyhlášení Sportovců Rychnovska,
Galavečer krajského fotbalu, fotbalový aktiv
OFS Rychnov, vyhlášení nejlepších
handicapovaných sportovců roku 2013 i
každoroční setkání dobrovolných hasičů
okresu Rychnov nad Kněžnou. 

Velmi zajímavou a hlavně prospěšnou akcí
byla Elegance bez bariér – módní přehlídka
vozíčkářů, na které se vybralo 121 000,- Kč,
které pomohou rodině Peškových, jejichž syn
Adam trpí svalovou dystrofií. Miroslav Antl se
svěřil hned po přehlídce se svými dojmy:
„Takovou skvělou atmosféru jsem opravdu
nečekal. Tuto akci může každé město
Rychnovu závidět.“ 

V Orionu začala výroba
senátorských placek 
V rychnovském občanském sdružení rodičů
a přátel dětí s handicapem Orion začali v
květnu s výrobou žlutých senátorských
placek. Placek bude zatím 2000 ks a
ponesou kromě webových stránek
www.miroslavantl.cz i jednoduchý slogan
„senátor senátorem“.

„Měl jsem mož-
nost výroby i v
jiných firmách, ale
rád podpořím
sdružení v mém
regionu a s Orio-
nem dlouhodobě
spolupracuji,“ uvedl Miroslav Antl. 

Basketbalista se nezapře. Při otevření
tělocvičny v Lupenici Miroslav Antl
neodolal a přes zdravotní problémy si
„zaházel na koš“.

Antlonek - skládací pojízdná kancelář pro děti
Pojízdná senátorská kancelář,

které se neřekne jinak, než
Antlon, má od května 2014 svou
papírovou podobu pro děti.  

Vystřihnout a slepit Antlonka je
poměrně jednoduché a děti si
procvičí svoji manuální zručnost.

Model je zdarma k dostání v
Pojízdné senátorské kanceláři,
stejně tak i Krimi knížka od pana
senátora.                             man
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FRANCEK, Jindřich, 
Zločin a trest v českých dějinách

Předmluva: ANTL, Miroslav. 

ANTL, Miroslav, 
Gaunery nemám rád! 

ANTL, Miroslav, HANSLÍK,
Hanuš. Miroslav Antl radí, 
jak na gaunery sv.1 

ANTL, Miroslav, HANSLÍK,
Hanuš: Miroslav Antl radí, 
jak na gaunery sv.2 

HOFMANOVÁ, Jiřina, 
Jak se vraždí v Česku 

Odborná recenze: 
ANTL, Miroslav. 

ŠUBRT, Milan,
Trestněprávní odpovědnost 
a ochrana mládeže

Předmluva a odborná recenze:
ANTL, Miroslav. 

Martin, S. 
Já hráč 

Odborná recenze-doslov:
ANTL,Miroslav. 

HUBÁLEK, Slavomil: 
Zpovědník vrahů

Předmluva: ANTL, Miroslav. 

DRBOHLAV, Andrej:
Psychologie sériových vrahů

Předmluva a odborná recenze:
ANTL, Miroslav.

ECKERTOVÁ, Lenka,
DOČEKAL Daniel: 
Bezpečnost dětí na Internetu

Odborná recenze a
trestněprávní příloha:
ANTL, Miroslav. 

ANTL, Miroslav
Krimi knížka

ANTL, Miroslav, VESELÝ, Josef.
Průvodce policisty trestním
řízením: se vzory procesních
postupů Policie ČR. 1. vyd. 


