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Dne 5. ledna 2010 vyšel první Senátorský
zpravodaj JUDr. Miroslava Antla. Zpravo-
daj byl vytištěn v nákladu 20 000 ks.. Pro-
střednictvím České pošty s.p. byl zdarma
distribuován do všech 136 měst a obcí 
v našem senátním obvodě. Vzhledem 
k vysokým finančním nákladům na výrobu
a distribuci Zpravodaje (v našem obvodu
je cca 54 000 doručovacích schránek), byl
výběr 20 000 doručovacích adres náhodný
v rámci roznášky České pošty. Stejný mo-
del jsme zvolili i pro nové číslo zpravodaje
v letošním roce. Prosíme tímto vážené
občany našeho regionu, aby Zpravodaj
zapůjčili svým sousedům a známým,
kteří ho do schránky neobdrží a budou
mít zájem dozvědět se novinky o práci
senátora JUDr. Miroslava Antla.
Obě čísla Senátorského zpravodaje si také
můžete zdarma stáhnout z webových 
stránek www.miroslavantl.cz/index.php/
senatorske-zpravodaje

JUDr. Miroslav Antl byl zvolen předsedou
Ústavně-právního výboru Senátu PČR 

Vychází nový Senátorský zpravodaj

Notebooky pro Holický dětský domov
a Dům dětí a mládeže v Chocni

Na 1. schůzi  8. funkčního období Senátu
dne 24. listopadu 2010 byl senátor JUDr.
Miroslav Antl zvolen předsedou Ústavně-
-právního výboru (ÚPV) Senátu Parla-
mentu ČR. Stal se tak v novodobé historii
Senátu od roku 1996 v pořadí pátým před-
sedou Ústavně-právního výboru, když 

v předchozích zastávali tuto významnou
funkci například současný předseda 
Ústavního soudu České republiky pan
JUDr. Pavel Rychetský nebo soudkyně 
Ústavního soudu ČR paní JUDr. Dagmar
Lastovecká. 

Pokračování na s. 3

Senátor Miroslav Antl se zasadil 
o dotaci 33 miliónů pro náš region

Specialisté na grantové poradenství ze
společnosti Grant Help, které oslovil se-
nátor JUDr. Miroslav Antl, aby pomáhali
získávat dotace pro subjekty z našeho re-
gionu, získali další dotaci z EU, tentokrát
na výstavbu cyklostezky. Projekt byl vy-
hotoven pro Dobrovolný svazek obcí Or-
lice „Cyklostezka Čestice – Častolovice –
Kostelec nad Orlicí“ a byl podpořen 
v rámci Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Severovýchod, výzvy č. 18.
Výše poskytnuté dotace u uvedeného pro-
jektu činí 33 186 062,- Kč.
Dne 12. prosince 2008 se setkal JUDr. Mi-
roslav Antl se starostkou města Kostelec
nad Orlicí paní Ing. Ivanou Červinkovou
a s tajemníkem úřadu panem Ing. Janem
Volným a slíbil, že domluví pomoc svých

grantových specialistů na projektu, který
se týkal výstavby cyklostezky. Specialisté
na grantové poradenství Grant Help iden-
tifikovali vhodný dotační titul pro tento
záměr, žádost úspěšně zpracovali a po-
mohli při procesu realizace projektu 
s nutnou administrativou. Výsledkem 24
měsíčního snažení je více než 33 miliónů
korun z EU na výstavbu cyklostezky. Jedná
se o jednu z největších investic v regionu
do budování komunikace pro cyklisty. Cy-
klostezka rozšíří služby pro cyklisty v na-
šem regionu, ale v neposlední řadě také
zachrání lidské životy, jelikož úsek silnice
mezi zmíněnými obcemi je nechvalně
známý množstvím úrazů cyklistů způso-
bených automobily, bohužel i smrtelných.

Pokračování na s. 3

Dne 30. srpna navštívil senátor JUDr. Mi-
roslav Antl ředitele Krajského ředitelství
policie (KŘP) Královéhradeckého kraje
v Hradci Králové pana brigádního gene-
rála JUDr. Petra Přibyla. Důvodem byla
znepokojivá zpráva o údajném záměru
ukončit od 1. ledna 2011 v rámci úspor-
ných ekonomických opatření činnost Ob-
vodních oddělení Policie ČR i v některých
obcích senátorského volebního obvodu 
č. 48 Rychnov nad Kněžnou.
Pan krajský policejní ředitel JUDr. Petr
Přibyl potvrdil, že pokud jde o Rychnov-

Společně s hejtmanem Pardubického
kraje Mgr. Radko Martínkem a ředitelem
společnosti Sitel a.s. ing. Janem Novákem
zavítal senátor JUDr. Miroslav Antl do
Dětského domova v Holicích a do Domu
dětí a mládeže v Chocni. Vánoční dárek,
přenosné počítače, věnovala dětem pro-
střednictvím hejtmana Pardubického
kraje pražská firma Sitel a.s.. Tyto dary,
notebooky, pomohl zprostředkovat Sená-
tor JUDr. Miroslav Antl. „Děti měly z před-
časného vánočního dárku velkou a upřím-
nou radost,“ poznamenali dárci, kteří si
prošli společně s ředitelem domova Mgr.
Milanem Hlouškem všechny místnosti
dětského domova a prohlédli si i pečlivě
vedené kroniky, včetně té nejstarší (sedm -
desátileté). Děti se v Domově, krom pra-
videlné každodenní pečlivé přípravy na
školní vyučování, učí vařit, péci, prát 
a žehlit (pod dohledem vychovatelek,
resp. vychovatele).

Senátor Antl zabránil
zrušení Obvodních 
oddělení Policie 

v rychnovském okrese

Přijetí novely zákona proti katalogovým podvodům
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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Vážení a milí spoluobčané,

přichází nový rok 2010 – a nastává tedy i čas ohlédnutí se za minulým rokem, kdy jsem
již působil coby Váš nový senátor.

V loňském svém novoročním přání jsem Vám poděkoval za projevenou důvěru a zároveň
slíbil, že se ze všech sil budu snažit plnit svůj volební program.  Je tedy ten správný
čas, abych udělal krátkou rekapitulaci za rokem 2009.
V průběhu roku jsem pro Vás otevřel senátní kancelář nejenom v Rychnově nad 
Kněžnou, ale i v Chocni a v Holicích. Navíc jsem nechal předělat našeho „Antlona“ na
„Pojízdnou senátorskou kancelář“, v níž jsme v průběhu roku najezdili tisíce kilometrů
po našem senátním obvodě. Založil jsem „Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu“,
který již rozdělil více než 30-ti spolkovým, sportovním a kulturním subjektům téměř
200 000 Kč. Naši odborníci pomáhali starostům a školám zdarma zpracovávat projekty
na získání dotací a grantů z fondů. V Senátu Parlamentu ČR jsem jako místopředseda
ústavně-právního výboru zúročil své třicetileté (trestně)právní zkušenosti při prosazení
výrazného zpřísnění nového trestního zákoníku, a to v trestních sazbách za nejzáva-
žnější násilnou, mravnostní, ale i drogovou trestnou činnost. Byl jsem dále i zpravoda-
jem novel trestního řádu, ale i občanského soudního řádu, občanského a obchodního
zákoníku.
V našich kancelářích jsem se setkal s desítkami občanů, kterým jsem se snažil pomoci
vyřešit jejich problémy – a pokud mi čas dovolil, snažil jsem se účastnit společenských
akcí v našem regionu, na které jsem byl pozván. S některými z Vás jsem se setkal i na
svých besedách a besedách, přednáškách a seminářích k problematice kriminality, do-
mácího násilí, zneužívání internetu ke zneužívání dětí apod. Za důležitou a stále aktu-
álnější považuji spolupráci v boji proti předlužení, a to v důsledku ekonomické krize,
která zasáhla také naší republiku a vede kromě k vyšší nezaměstnanosti a ke snižování
finančních příjmů občanů a jejich životní úrovně. Veškeré zmíněné aktivity najdete 
i na našich webových stránkách: www.miroslavantl.cz

V novém roce Vám všem přeji zejména pevné zdraví, úspěchy, radost a optimismus –
i tolik potřebné štěstí…! Těším se, že se budeme potkávat v našem regionu v (aspoň
relativní) pohodě. 

Váš senátor
JUDr. Miroslav Antl

Senátor JUDr. Miroslav Antl prosadil 
zpřísnění trestů za zločiny

Poslanci nechtějí prozrazovat, 
na co používají 14 tisíc tzv. expertného

Díky několikaměsíční komunikaci s před-
kladateli zákona a důslednému prosazo-
vání vlastních návrhů senátora JUDr. Mi-
roslava Antla došlo novelou ke zpřísnění
trestních sazeb pro nejzávažnější násilnou
trestnou činnost. V rozhovoru se dočtete,

že senátor Antl má stále určité výhrady 
k některým nedostatkům, o jejichž ná-
pravu se bude snažit v průběhu dalších
let, a to včetně prosazování tzv. absolut-
ního doživotí…              

Čtěte rozhovor na s. 3

Podrážděnost, vyhýbavé odpovědi, jen ob-
čas ochota – takové byly reakce poslanců
a senátorů na otázky týkající se 14 211 ko-
run, na které mají každý měsíc nárok jako
na tzv. expertné. Poslanci ho loni využili
z 97 procent. Právo oslovilo zákonodárce
napříč politickým spektrem a položilo jim
dvě otázky: Kolik peněz z expertného mě-
síčně čerpáte?  Poskytli byste studii, kte-
rou jste si nechali vypracovat, k nahléd-
nutí? U většiny oslovených se otázky
nesetkaly s nadšením.

Jinou strategii volí senátor Miroslav Antl
(nestraník za ČSSD): „Peníze dáváme do
Fondu Miroslava Antla, pro který pracují
experti z různých oborů, potřebných pro
aktuální konzultaci.“ Tito odborníci podle
něj pracují bez nároku na honorář a ex-
pertné nechávají fondu. „Z něj rozdělu-
jeme peníze pro region, jak lze dohledat
na mých internetových stránkách,“ dodal
Antl.

(Citováno z deníku Právo 8. 12. 2009,
Jan Rovenský)

Je Klaus velezrádce?
Názory na podpis Lisabonské smlouvy pre-
zidentem Václavem Klausem se různí,
stejně tak jak se různí názory na Lisabon-
skou smlouvu samotnou. Podle Ústavy mo-
hou senátoři dokonce předložit podnět k

Ústavnímu soudu, zda se prezident nedo-
pouští velezrady. Jak hlasoval o smlouvě
a jak vnímá celou problematiku senátor
JUDr. Miroslav Antl ?

Pokračování na s. 2

Senátor Miroslav Antl: Malé zamyšlení
nad posláním a funkcí Senátu (3. 7. 2009) 
Myslím, že nastal čas, abych se aspoň
stručně vyjádřil k Senátu Parlamentu ČR,
zejména k jeho tolik diskutované (ne)po-
třebnosti…
Ve své senátorské kampani jsem opako-
vaně zdůrazňoval, že Senát je vnímán jako
jakási „právní pojistka“ – a že v něm chybí
právníci. Po půlročním svém působení v
této Horní komoře našeho Parlamentu
ČR to mohu jen a jen potvrdit. V Senátu
jsme tři právníci z 81 senátorů, což je po-

dle mého názoru skutečně málo. Nechci
tím zpochybňovat erudovanost ostatních
kolegů – a souhlasím i s tím, že je třeba
zastoupení všech různých profesí, aby-
chom mohli diskutovat o různých oblas-
tech života i práva a podělit se vzájemně
o své zkušenosti. Zejména oproti lékařům,
pedagogům je však právníků skutečně na
hranici (existenčního :-)) minima. To se
pak projevuje například v diskuzích o po-
platcích apod.      Pokračování na s. 2

JUDr. Miroslav Antl
nominován čtenáři na
ministra spravedlnosti

V březnu 2009 vyhlásila redakce Deníku.cz
akci „Vyberte si svoji vládu!“. Čtenáři vy-
bírali, kdo by měl nahradit kabinet pre-
miéra Mirka Topolánka, kterému Posla-
necká sněmovna vyslovila nedůvěru?
Čtenáři Deníku nominovali mezi pět kan-
didátů na ministra spravedlnosti senátora
JUDr. Miroslava Antla.

„Zatím to nefunguje tak, jak jsem byl in-
formován. Tak v podstatě tam leží několik
let stížnosti občanů a vlastně nefunguje
kárná odpovědnost.“, řekl senátor JUDr.
Miroslav Antl a dodal: „Exekutorská ko-
mora by se měla snažit očistit od třeba
některých praktik, které jsou velmi ne-
etické a v tu chvíli by jí mělo být jedno,
kdo ji bude, v uvozovkách, soudit.“

Čtěte Vystoupení senátora… na s. 2

Dovolte mi několik málo poznámek k ně-
kterým mým marným snahám o zlepšení
situace v našem regionu. Především jde
o některé projekty, které nebyly nakonec
schváleny výběrovou komisí, resp. vede-
ním, Krajského úřadu v Hradci Králové,
protože údajně nezískalo „politické body“. 
Šlo například o potřebný a perspektivní
projekt pro Krajkářskou školu Vamberk,
když samotný projekt měl vynikající od-
borné hodnocení, ale komise dala před-
nost projektům jiným mimo náš volební
region. Osobně v tom vidím mj. další ne-
gativní působení exsenátorky Václavy Do-
mšové, která paradoxně vystupuje proti
svému bývalému regionu, a to včetně „své“
obce Deštné v Orlických horách, kde byd-
lela a působila jako starostka. 
Zvykl jsem si již (nerad) na neustálé po-
mluvy, velice mne však mrzí, že její osobní
nenávist vůči mně a některým starostům
obcí (v nichž ve volbách prohrála), ji vede
k destruktivní činnosti v regionu, kde
sama jako senátorka „pracovala“. 

Pokračování na s. 2

Přísnější dohled nad
exekutory nezbytností

Volby v roce 2010

2 0 0 9
Rozhovor
nad novým
trestním 
zákoníkem

Právní 
poradna

Jak řešit
předlužení?

První 
peníze 
z Fondu 
rozděleny

2 010

Nebezpečný
internet

Proti-
korupční
balíček

33 milionů
do regionu

Rušení 
policejních
oddělení
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Katalogový podvod je klamavá obchodní
praktika směřující k neúmyslnému uza-
vření obchodně-závazkového vztahu ze
strany osloveného jeho uvedením v omyl
a následným využitím tohoto omylu pod-
vodnou katalogovou (adresářovou) firmou
k jejímu neoprávněnému obohacení. Ty-
pická oběť katalogového podvodu je
drobný podnikatelský subjekt, který ob-

jektivně nemůže mít dostatek finančních
prostředků ani odborných znalostí na to,
aby byl schopen kvalifikovaným a účin-
ným způsobem tomuto podvodu čelit. 
Poškozenými jsou však také  veřejné insti-
tuce, jako je například Policejní prezí-
dium, Nejvyšší správní soud, města a obce,
krajské úřady, nemocnice, školy nebo 
církve. 

Senátor JUDr. Miroslav vystoupil ve středu
21. dubna na 18. schůzi Senátu jako zpra-
vodaj Návrhu zákona, kterým se mění zá-
kon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů. Již na jednání
ústavně-právního výboru senátor JUDr.
Miroslav Antl podpořil přijetí novely zá-
kona proti katalogovým podvodům.
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Existence Univerzity 
Hradec Králové ohrožena

Ministr Radek John nedokázal 
reagovat na jednoduché dotazy 

Začátkem října 2010 informovali rektor
UHK doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D
a děkan FF UHK Hradec Králové Mgr. Petr
Grulich, Ph.D. JUDr. Miroslava Antla coby
„svého“ (univerzitního) senátora o hroz-
bách, které hrozí regionálním univerzitám. 
Pana rektora a děkana zarazila vyjádření
ministra školství, která se objevila v novi-
nových rozhovorech, z nichž vyplýval
zřejmý tlak pana ministra na redukci
počtu škol v co možná nejkratším termínu.
Senátor JUDr. Miroslav Antl si se znepo-
kojením přečetl informace – a obratem

pana rektora a pana děkana ubezpečil 
o tom, že se ihned začne o osud naší uni-
verzity intenzivně zajímat, jelikož si uvě-
domuje důležitost existence univerzity
pro region a město a slíbil, že učiní vše
pro to, aby tato významná VŠ zůstala za-
chována. Senátor Miroslav Antl získal in-
formace, týkající se chystaných restrik-
tivních opatření příslušného ministerstva
a aktivně vystupoval společně s kolegou
poslancem Jiřím Štětinou (VV), tak aby
se jim společnými kroky podařilo nebez-
pečí zažehnat.

Ve středu 8. prosince 2010 projednával Se-
nát návrh zákona o pobytu cizinců na
území České republiky, jehož navrhovate-
lem byl ministr vnitra Radek John. Sená-
tor Miroslav Antl položil panu ministrovi
zásadní dotazy ohledně budoucnosti Cizi-
necké policie, když inkriminovaná novela
je prakticky špatně skrytou reorganizací
CP – a požádal pana ministra o odpověď.

Z vystoupení senátora JUDr. Miroslava An-
tla: „...To znamená, zda skutečně nedojde
takovouto reorganizací k navýšení ná-
kladů v rozpočtu ministerstva vnitra, re-
spektive zda pan ministr to může vylou-
čit. Samozřejmě s ohledem na svou
bývalou profesi se ho ještě chci zeptat na
to, zdali byla vyhodnocena kritéria bez-
pečnosti ČR. To znamená, zda to nepo-
vede k nárůstu kriminality imigrantů 
a snížení objasněnosti. Vím, že hledisko
objasněnosti se přestalo na policejních
poradách projednávat. Nechápu to. Nic-

méně si pamatuji na dobu, kdy zřízení
cizinecké policie bylo i z toho důvodu, že
policisté v rámci cizinecké policie měli
mít znalost poměrů, respektive měli se
infiltrovat do řad cizinců, měli mít ope-
rativní znalost a nevím, zda to neohrozí,
respektive skutečně nesníží objasněnost
kriminality cizinců. To je z mého pohledu
všechno. Děkuji. Děkuji předem i za od-
pověď.“

K tomu senátor Antl dodává: „Mrzí mne,
že ministr John na tak závažné a zásadní
dotazy vůbec nereagoval – a že jsem mu
zcela zbytečně předem poděkoval...“.

sko, mělo v důsledku zásadních ekono-
mických opatření dojít ke zrušení čtyř 
obvodních oddělení Policie ČR, a to 
v Opočně, ve Vamberku, v Rokytnici v Or-
lických horách a v Týništi nad Orlicí.
Senátor ředitele KŘP upozornil na sku-
tečnost, že taková řešení povedou nutně
k nárůstu kriminality a ke snížení její
objasněnosti v těchto místech, kdy zej-
ména velice kritická se jeví (logicky) si-
tuace v Rokytnici v Orlických horách,
kdy by při zrušení tamního policejního
oddělení museli policisté dojíždět, popř.
zasahovat, z dvacet kilometrů vzdále-
ného Rychnova nad Kněžnou (a do Bar-
tošovic v Orlických horách je to ještě 
o dalších takřka deset kilometrů dále).
Podstatně složitější situace by samo -
zřejmě nastala v zimních měsících. Po-
dobné stanovisko zastával i pokud jde 
o další města, neboť k tomu, aby byla
policie akční, potřebuje se operativně
pohybovat po celém městě a svém ob-
vodu (a policisté se potýkají krom jiného
i s nedostatkem pohonných hmot) a aby 
měla policie co nejlepší objasněnost,
musí mít i tzv. místní znalost. Navíc 
k prevenci patří i to, že jsou policisté 
v uniformě vidět v ulicích každého
města. Takováto opatření nutně povedou
k nárůstu kriminality a ke snížení objas-
něnosti přečinů a zločinů v místě.

Senátor Miroslav Antl byl přesvědčen, že
krajský ředitel může zvolit jiná (občanům
vstřícnější) restriktivní ekonomická opa-
tření – a to obdobná jako např. další krajský
policejní ředitel ze „sousedního“ Pardubic-
kého kraje pan plk. Mgr. Radek Malíř, se
kterým senátor JUDr. Miroslav Antl rovněž
jednal (ohledně další části svého senátního
obvodu) – a který použil jiných ekonomicky
omezujících prostředků. Návrh spočívající
v tom, aby každé město hradilo „svým“ po-
licistům tzv. provozní náklady ve výši ně-
kolika statisíců korun ročně, nešel považo-
vat za vstřícný, když spíše formálně mohl
naplňovat i skutkovou podstatu přečinu vy-
dírání dle § 175 Trestního zákoníku. A podle
názoru JUDr. Miroslava Antla ani pak ne-
mohl mít příslušný starosta jistotu, že mu
někdo vzápětí neomezí počet policistů na
policejní služebně, jelikož by o tom nemohl
rozhodovat.
V návaznosti na „senátorskou“ pracovní
návštěvu dne 30. srpna 2010 a následné
intenzivní vyjednávání opětovně navštívil
dne 1. října KŘP Královéhradeckého kraje
v Hradci Králové – a jednal zde s ředite-
lem KŘP panem brig. gen. JUDr. Petrem
Přibylem a s jeho 1. zástupcem panem
plukovníkem JUDr. Jaroslavem Jonákem.
Vedení KŘP na podkladě předchozích jed-
nání rozhodlo o tom, že policisté zůstanou
ve všech 38 městech, resp. obcích, našeho
kraje, kde jsou v současné době policejní

obvodní oddělení. Pouze namísto někte-
rých obvodních oddělení budou zřízeny
tzv. policejní stanice. Policejní stanice =
policejní útvar zajišťující ochranu veřej-
ného pořádku, který mj. přijímá oznámení
od veřejnosti a provádí šetření k přestup-
kům a trestným činům spáchaným v místě
jejich působnosti. Rozdíl od policejního
oddělení je, že na policejní stanici není
tzv. stálá služba (24 hodin denně), poli-
cisté však plní svoje služební povinnosti,
mj. i „v ulicích“, takže občanů se tato
změna nijak zásadně nedotýká.
Policejní služba občanům v našem sená-
torském obvodě by tak měla být zacho-
vána. To je určitě výborná zpráva – a je
nutno za tuto vstřícnost vedení KŘP Krá-
lovéhradeckého kraje v Hradci Králové
poděkovat. Zvláště je nutno ocenit velice
aktivní přístup a neúnavný boj o zacho-
vání všech policejních oddělení panu plu-
kovníku JUDr. Zdeňku Hlaváčkovi, který
je velitelem stávajícího okresního policej-
ního ředitelství v Rychnově nad Kněžnou
– a my doufáme, že se nenechá odradit
současnými poměry u Policie ČR.
K současným rezortním opatřením (per-
sonálním, ekonomickým a dalším) lze la-
konicky dodat: …snad nenastane doba,
kdy policisté zmizí z ulic – a nahradí je
třeba „strážci“ různých bezpečnostních
agentur = v rámci jakéhosi outsourcingu
ze strany Ministerstva vnitra ČR… !

Přijetí novely zákona proti katalogovým podvodům

JUDr. Miroslav Antl varuje spotřebitele
před rozhodčími doložkami
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Pokračování ze s. 1
Poděkování za prosazení zákona:
Vážený pane senátore,
nejprve mi prosím dovolte, abych Vám
co nejsrdečněji poděkoval za Vaše dnešní
vystoupení zpravodaje k senátnímu
tisku 261 (Novela Obchodního zákoníku
proti katalogovým podvodům). Velmi
oceňuji zjevnou perfektní připravenost
Vašeho vystoupení a naprosto excelentní
argumentaci.
Vzhledem k tomu, že tuto první inicia-
tivu státních orgánů po dosavadní dlou-
hé době státního appeasementu s napě-
tím sledují tisíce obětí nekalých praktik
podvodných katalogových firem, dovo-
luji si Vás požádat, zdali byste byl ocho-
ten mi poskytnout své dnešní vystoupení
zpravodaje k tisku 261 v písemné (nebo
ještě lépe v elektronické) podobě – tedy
pokud jej máte k dispozici.

S poděkováním a hlubokou úctou, 
Mgr. David Ondrejkovič, 

Občanské sdružení Společná obrana

Vážený pane senátore,
jménem 1818 českých obětí zahraničních
katalogových firem Vám děkuji za Váš
vysoce odborný přístup k novele obchod-
ního zákoníku a jejímu odůvodnění 

v Ústavně-právním výboru Senátu PČR.
Cestou trestního práva jsme v ČR ne-
uspěli, což do určité míry chápeme, resp.
se to dalo očekávat. 
Ve Švýcarsku jsme uspěli, neboť švýcar-
ské právo zná trestní odpovědnost práv-
nických osob a má zakotvenu skutkovou
podstatu trestného činu nekalé soutěže,
přičemž nekalou soutěž upravuje samos-
tatným zákonem.
U civilních soudů v ČR je u pravomocně
rozhodnutých věcí judikatura velmi roz-
dílná. Přibližně 50 : 50.
Pokud budou české soudy rozhodovat
formalisticky a cestou trestněprávní se
též nelze domoci ochrany (viz přílohy),
je novela obchodního zákoníku proti ne-
kalým soutěžním praktikám katalogo-
vých firem nezbytná.
Ještě jednou Vám děkuji za Váš profe-
sionální přístup a jsem s přátelským po-
zdravem, 

JUDr., Ing. Josef B.

Dobrý den, pane senátore JUDr. Miro-
slave Antle,
touto cestou bych vám chtěl poděkovat
za aktivní přístup při prosazování ná-
vrhu zákona  261/ 7 , kterým se mění zá-
kon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

ve znění pozdějších předpisů. Celý prů-
běh tohoto schvalování jsem pozorně sle-
doval. Schválení tohoto zákona pomůže
řadě firem nejen ušetřit peníze, které
jsou z nich podvodně získány, ale také
spoustu ztraceného času, které mohou
věnovat svým podnikatelským aktivi-
tám. Naše firma naletěla za 20 roků pů-
sobení již 3x nepozorností našich zamě-
stnanců a i mě osobně. Musím přiznat,
že to je první událost, která mě mile pře-
kvapila ze strany politiků. Doufám, že
takovýchto zákonů, které skutečně po-
máhají, projde co nejvíce. Ještě jednou
díky za aktivní přístup pro prosazování
tohoto zákona.

S pozdravem, Jan H., České Meziříčí

Vážený pane senátore,
mnohokráte Vám děkuji za schválení se-
nátního tisku č.261. Svým hlasem jste
přispěl ke zlepšení morálky v obchodně
podnikatelských vztazích v České repub-
lice. V mých očích jste  senátorem, jakých
by v Senátu mělo být více. Vážím si Vás.
Přeji Vám, aby se Vám odpovědná práce
i nadále dařila.
S pozdravem, 

Ladislav M., Choceň

Pokud rozhodčí doložky nevyřeší poslanci,
uděláme to my, slíbil senátor JUDr. Miro-
slav Antl na semináři o předlužení v Se-
nátu. „Tady v jednacím sálu Senátu Par-
lamentu ČR jsme například přijetím jedné
z novel výrazně omezili tzv. KATALOGOVÉ
PODVODY – a v současné době jsme při-
praveni výrazně upravit tzv. ROZHODČÍ
DOLOŽKY, jestliže se k nám z Dolní ko-
mory Parlamentu vůbec dostanou. Pokud
takový návrh v Poslanecké sněmovně ne-
projde, budeme hledat jiný způsob, jak
zabránit klamání a poškozování spotře-
bitelů, ale obecně – i řádných občanů. To
Vám mohu slíbit i jako nový předseda ÚPV
Senátu Parlamentu ČR… Jak jsem již
zmínil, v Poslanecké sněmovně Parla-

mentu ČR byl sociálně demokratickými
poslanci iniciován legislativní proces for-
mou návrhu novely zákona, která chce
mj. zprůhlednit pravidla při poskytování
spotřebitelských úvěrů a zákaz rozhod-
čích doložek. 
Protože v nejbližší době nelze očekávat
vítanou legislativní změnu, doporučuji
všem spotřebitelům, aby byli při pode-
pisování smluv s inkriminovanými roz-
hodčími doložkami velice pozorní – až
„bdělí a ostražití“, když s ohledem na tí-
živou ekonomickou situaci lze očekávat
další nárůst spotřebitelských úvěrů, ale
i s tím spojených úpadků a insolvenčních
řízení.“ 

Pokračování ze s. 1

Senátor JUDr. Miroslav Antl zabránil zrušení Obvodních 
oddělení Policie v rychnovském okrese

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

přijměte, prosím, mé blahopřání ke zvolení do Vaší odpovědné a ná-
ročné funkce. 

Přeji Vám i všem zvoleným členům zastupitelstva hodně zdaru, úspě-
chů a k tomu pevné zdraví, trpělivost i potřebné štěstí.

Věřím, že budeme společně pracovat pro občany Vaší obce a znovu 
k tomu vedení Vaší obce, jakož i zastupitelstvu, a tedy i všem občanům,
nabízím nezbytnou svou součinnost a pomoc při řešení naléhavých
problémů, ale i při realizaci Vašich plánů a případných projektů v
zájmu obecného zájmu a blaha. 

I proto Vás budu i v dalším našem (nyní už společném) funkčním ob-
dobí informovat o možnostech dotačních, nadačních, ale i preventivních
a dalších, a to opět bez finančních nákladů ze strany obce. 

Těším se na osobní setkání s Vámi i s dalšími představiteli obce a zej-
ména s občany a rád k Vám přijedu na osobní návštěvu pracovní, spole-
čenskou, kulturní, sportovní aj. 

Do té doby si Vás dovoluji požádat o „předání“ této mé gratulace ostat-
ním zastupitelům Vaší obce.    

S úctou a pozdravem
Váš senátor
JUDr. Miroslav Antl

Komunální volby 2010
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JUDr. Miroslav Antl byl zvolen předsedou
Ústavně-právního výboru Senátu PČR 

Pokračování ze s. 1
„Že by někdo ze zákonodárců oslovil obec
a chtěl jí nějakým způsobem pomoci, to
se nám ještě nestalo. Pokud se snažíme
získat pomoc nebo podporu, musíme se
starat sami", zněl názor starostů, který
jsme slyšeli v průběhu předvolební kam-
paně. Z tohoto důvodu oslovil od prosince
2008 do dnešního dne senátor JUDr. Mi-
roslav Antl několikrát elektronickou po-
štou všechny starosty v našem regionu 

s nabídkou bezplatné pomoci se zpraco-
váním žádostí k aktuálním dotacím. „Se-
nátorem jsem především díky hlasům vo-
ličů z našeho regionu a cítím se za ně
také zodpovědný. Jednou z mých hlavních
priorit je získat co nejvíce evropských fi-
nančních prostředků do našeho regionu,
a proto jsem oslovil experty, kteří mají 
s čerpáním těchto prostředků velké zku-
šenosti a úspěchy“, říká senátor JUDr. Mi-
roslav Antl.

Pokračování ze s. 1
Jak sám nový předseda ÚPV uvádí, velice
si váží důvěry, kterou mu při jeho nominaci
na tuto významnou ústavní funkci jako ne-
straníka v rámci senátorského Klubu
ČSSD dali jeho kolegové – a samozřejmě 
i toho, že tuto důvěru dostal i od nových
členů ÚPV, ale i od celého pléna Senátu
Parlamentu ČR „napříč politickým spek-
trem“. Jak sám senátor Antl při jednání
Klubu senátorů ČSSD řekl: „Děkuji Vám
za důvěru, kterou jste mi právě dali – 

a slovy Vlasty Buriana dodávám, že dou -
fám, že důvěru ve mně vloženou nezkla-
mete…“ :-)
Pro JUDr. Miroslava Antla je to (další)
profesně významná funkce, v níž může
uplatnit svoje více jak třicetileté právnické
(i životní) zkušenosti. Jak dále dodává,
„… nepochybuji o tom, že Ústavně-právní
výbor v nové sestavě bude krom dosavadní
činnosti otevřen i legislativním návrhům,
které budou ve prospěch řádných ob-
čanů…“.
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Spolupráce s Českým červeným křížem
na budování bydlení pro seniory

Dne 9. srpna 2010 přivítal senátor JUDr.
Miroslav Antl v Zeleném salónku Senátu
Parlamentu ČR ředitele Českého červe-
ného kříže RNDr. Josefa Konečného 
a Annu Ježkovou ze společnosti Atkins 
a Langford Development. Cílem jednání
bylo představení projektu připravovaného
v partnerství Českého červeného kříže
pod názvem: Síť rezidencí pro seniory.
Jednou ze základních sociálních aktivit
ČČK je péče o seniory. Sem patří také vý-
stavba a provozování domů pro seniory. 
V rámci projektů obnovy po povodních na
Moravě v roce 1997 vybudoval ČČK cel-
kem 7 domů pro seniory, z nichž 2 dodnes
také provozuje. Pozemky pro výstavbu byly

obcemi bezúplatně předány ČČK před za-
početím stavební úpravy.
Senátor JUDr. Miroslav Antl přislíbil po-
moc při jednání s kraji a obcemi. Vznik
bydlení pro seniory řeší sociální problémy
a komunitní plánování obcí. Protože ČČK
bude provozovatelem a garantem kvality
služeb, bude toto bydlení důstojné a finan-
čně dostupné pro všechny seniory. V úterý
7. prosince 2010 společně s ředitelem
Úřadu Českého červeného kříže RNDr. Jo-
sefem Konečným se zúčastnil senátor
JUDr. Miroslav Antl prohlídky Domu pro
bydlení seniorů „Hvězda“. Zřizovatelem
tohoto domu je Úřad ČČK Praha. Poskytuje
zde tzv. bydlení s dohledem seniorům.

Trestní zákoník potřebuje další změny
Senátor Miroslav Antl v rozhovoru s Parlamentními listy vysvětluje, proč jsme museli tak dlouho čekat na novelu trestního
zákoníku, proč by soudy zatím neměly udělovat tresty domácího vězení a proč je zastáncem takzvaného absolutního doživotí. 

Před necelým rokem Vás v jedné anketě
zvolili čtenáři za nejvhodnějšího kandi-
dáta na ministra spravedlnosti. Měl
byste o tuto funkci zájem?
Vůbec něco takového nepředpokládám.
O těchto pozicích nerozhodují občané,
ale politici – a já nejsem na takové „kan-
didátce“ ani jedné ze stran. Tím bych
chtěl uklidnit všechny „podezřelé“, pro-
tože pokaždé, když se o tom někdo zmíní,
začnou zase problémy, pomluvy, intriky,
štvavé články, vykonstruované nesmysly…
Takže radši nikoho neděsme ? Ale samo -
zřejmě všem děkuji za důvěru! Tohle
vždycky potěší a dodá sílu do dalšího boje.

A pokud přece – s jakými prioritami
byste přišel na ministerstvo?
Velmi stručně, ač je toho spoustu… Zcela
zásadní prioritou by byly personální
změny na nejvyšších postech v rezortu
státního zastupitelství. Jsem totiž pře-
svědčen, že moc nefunguje a zcela
určitě neplní svou úlohu. Jako „ga-
ranti“ přípravného řízení trestního
by měli státní zástupci aktivně přis-
tupovat k důslednému postihu i nej-
závažnější ekonomické, resp. fi-
nanční, kriminality – a v řízení před
soudem jako státní žalobci nekom-
promisně prosazovat trestní postih
všech majetkových zločinců, tj. nejen
těch, kteří nemají zastání u mocných,
vlivných. Zvláště, když je Policie ČR
po své „reorganizaci“ a zrušení „Fi-
nanční policie“ v tomto směru para-
lyzována. Pro policisty i státní zá-
stupce je zřejmě nejvýhodnější
takové věci odkládat, popř. zastavo-
vat, neboť pak nemají problémy se
stížnostmi advokátů obviněných, ne-
musí psát různá vyjádření, nikdo z nad -
řízených a vlivných neintervenuje 
u jejich „šéfů“ v jejich neprospěch
atd., naopak bude jejich „výkon“ oce-
něn, třeba i finančně. A k trestnímu
stíhání dochází v případech význam-
ných „poškozených“, kteří podpoří
svoji argumentaci „přímluvou shora“,
anebo možná i finančním vkladem. Na-
místo jakéhosi „protikorupčního balíčku“
je nutno zejména přimět orgány činné 
v trestním řízení, aby plnili svoje povin-
nosti, vyplývající mj. z trestního řádu
(např. v zásadě legality aj.). Každopádně
bych dal příležitost mladým, kteří mají
chuť bojovat se zločinem – dříve než je ti
„vyhořelí“ odradí či znechutí. A to může
udělat každý nový ministr. Nejde o „vyři-
zování účtů“, ale o nápravu současného
tristního stavu. Mně ale připadá, že sou-
časná „bojeneschopnost“ vyhovuje všem
politickým stranám…

Jste v senátu členem tří výborů a jedné
komise. V kterém z těchto orgánů horní
komory parlamentu jste nejvíce pra-
covně „vidět“? 
Jsem přesvědčen, že v Ústavně-právním
výboru, kde jsem místopředsedou. A ze -
jména (opakovaně) jako zpravodaj nového
Trestního zákoníku (TrZ), ale i dalších
právních předpisů. To lze ostatně zjistit 
z mých webových stránek i na webu Se-
nátu PČR  V mandátním a imunitním vý-
boru jsem byl zpravodajem při projedná-
vání zprvu jednoduchého dopravního
přestupku jiného senátora, kdy se z jasné
věci stala „složitost“ na několik hodin.
Nakonec jsme však dotyčného senátora
potrestali. Jindy jsem v rámci tohoto vý-
boru prosazoval, aby senátor, stíhaný pro
kriminální delikt sám požádal o vydání,
protože o vině a nevině by měl vždycky
rozhodovat soud, nikoliv politici. Imunita
se musí vztahovat maximálně na projevy,
učiněné v rámci Parlamentu ČR – a ještě
tak na tento můj v Parlamentních listech?  
V podvýboru pro sport jsme tento čtvrtek
(4. 2. 2010) vyjádřili nespokojenost s fi-
nancováním sportu a rozhodli se, že se
budeme nadále zabývat kritikou ze strany

senátorů. Já jsem přitom přítomným před-
stavitelům sportovních svazů i minister-
stev mj. připomněl, že se všichni zabý-
váme tím, z jakých zdrojů sehnat peníze
na sport, ale zapomínáme kontrolovat,
kam tyto peníze mizí. Upozornil jsem je,
že trestní odpovědnost za porušení po-
vinnosti při správě cizího majetku je stále
trestná i v novém TrZ, a to i při nedbalosti
pachatelů. Za podstatnou považuji i práci
ve Stálé komisi pro ochranu soukromí, je-
jímž jsem místopředsedou. Ta např. sou-
visí s problematikou bezpečností inter-
netu, zejména se zneužíváním dětí jeho
prostřednictvím. V prosinci loňského roku
jsme uspořádali v Senátu panelovou dis-
kusi "Seznam se bezpečně“ a další akce 
v regionu. Podrobnosti najdete na mých
webových stránkách: www.miroslavantl.cz.
Další akce připravujeme společně s IT od-
borníky a s Českým národním centrem
bezpečnějšího internetu. Na součinnosti

se domlouváme i s Úřadem na ochranu
osobních údajů, s jehož ředitelem je vý-
borná komunikace.

Proč myslíte, že jsme na novelu trestního
zákoníku museli čekat tolik let? 
Protože ho nikdo z ústavních činitelů
zřejmě nepotřeboval – a všem stačilo jej
pouze průběžně upravovat a doplňovat.
Přitom nám moderní trestní zákoník 
s touto koncepcí chyběl nejméně patnáct
let. V odborných komisích se na něm pra-
covalo už před devíti lety, dohadování 
v Parlamentu ČR trvalo asi čtyři roky, když
zřejmě chyběla politická vůle se na něm
dohodnout.

Již v době schvalování jste upozorňoval
na nedostatky novely a avizoval jste, že
budete iniciovat přijetí změn. V jaké fázi
je tato Vaše snaha? (co se změnilo a co
se změní? Co bude přijato z Vaší inicia-
tivy?)
Mohu konstatovat, že se mi podařilo ještě
před účinností nového TrZ v rámci novely
prosadit zpřísnění trestů zejména za nej-
závažnější násilnou a mravnostní trestnou
činnost, ale i za nejzávažnější organizo-
vaný drogový zločin. Protože jsem nepro-
sadil úplně všechno, nespokojil jsem se 
s tím – a  v dalších letech budu prosazovat
další změny. Jsem mj. zastáncem tzv. ab-
solutního doživotí, tj. skutečného doživot-
ního trestu – s vyloučením možnosti ná-
vratu těch největších zločinců mezi řádné
občany. Ve své dlouholeté praxi státního
zástupce jsem potkal nenapravitelné zlo-
čince, u nichž znalci vyloučili jejich reso-
cializaci a potvrdili možnost recidivy. Při
projednávání se však všichni zabývali vě-
kovou hranicí trestní odpovědnosti a ná-
vrh zapadl. Přitom zabezpečovací detence
tento problém nevyřeší. Stejně tak si mé-

dia nevšímala toho, že v novém TrZ už
chybí ustanovení o tzv. účinné lítosti 
u korupčních deliktů, konkrétně u trest -
ného činu podplácení (§ 332 TrZ) a ne-
přímého úplatkářství (§ 333 TrZ), tj. zánik
trestnosti v případě, „jestliže pachatel úp-
latek poskytl nebo slíbil jen proto, že byl
o to požádán, a učinil o tom dobrovolně 
a vzhledem k okolnostem a svým osobním
poměrům bez zbytečného odkladu ozná-
mení státnímu zástupci nebo policejnímu
orgánu“. Ani tento můj návrh na doplnění
nebyl akceptován. A chybí i v současných
legislativních protikorupčních návrzích.

Považujete zpřísnění trestních sazeb za
dostatečné?
Ve svém senátním vystoupení jsem vyjádřil
i nesouhlas se snížením horní hranice
trestních sazeb u těch nejzávažnějších
majetkových deliktů, a to z 12 let na 
10 let. Já osobně si myslím, že u deseti až

stamilionových krádeží, podvodů 
a zpronevěr je taková maximální
hranice trestní sazby zcela nepřija-
telná. Jinak až praxe ukáže, nakolik
budou soudy zvýšených trestních sa-
zeb u zločinů využívat. Jsem  pře-
svědčen, že doposud mnohdy plně
nevyužívaly ani těch předchozích. 
A za důležité považuji, aby podmí-
něné propouštění z výkonu trestu
odnětí svobody nebylo samozřej-
mostí – a na svobodu se dostávali
pouze odsouzení, kteří si to sku-
tečně zaslouží. Připadá mi, že do-
chází k jakémusi „čištění“ přeplně-
ných věznic. I já potkávám venku
vrahy, kteří se dostali po dvou třeti-
nách trestu domů. Pokud se tedy
rozčilujeme, že někdo dostal napří-
klad za vraždu „jen“ 15 let, měli by-
chom si uvědomit, že ve skutečnosti
je to jen 10 roků.

Laické veřejnosti se často zdá, že
za vraždu se udělují v České repub-
lice nízké tresty. Dočkají se u nás
někdy lidé, kdy se za těžká provi-

nění budou zločinci třeba jako v Americe
odsuzovat na více než sto let? 
Zřejmě ne. To je zcela jiný trestněprávní
systém. Myslím, že sčítání trestů u nás
není nutné. Na co staleté tresty, které by
nepřežila ani sloní želva Harriet, jíž bylo
v době smrti 175 let, a patřila mezi nej-
starší tvory planety, anebo jiná želva z Ga-
lapág, jež se dožila 188 let ? Stačí, aby
byly ukládány přiměřeně přísné tresty 
a bylo důsledně dbáno na jejich řádný 
a také náročný výkon.

Zastáváte názor, že nový trest domácího
vězení ulehčí přeplněným českým věz-
nicím? 
Já si myslím, že určitě. Ale musí tu být
řádná kontrola nad jeho výkonem, tj. pro-
střednictvím tzv. elektronických náramků,
jejichž výrobu však Ministerstvo spravedl-
nosti ČR nebylo schopno včas zabezpečit.
Namísto toho tento závažný nedostatek
MS ČR nahrazuje občasnými (naprosto
nepostačujícími) návštěvami pracovníků
Probační služby v bydlištích odsouzených.
Namátkové návštěvy v počtu tří a třeba 
i více v týdnu ještě nic nepotvrzují, to by
jich muselo být několik denně. Navíc si
nedovedu představit noční návštěvy v by-
tech s malými dětmi. Na tyto neefektivní
„kontroly“ byly údajně vyčleněny nemalé
finanční prostředky, tj. nové pracovní po-
zice (anebo náhrady za práci přesčas),
automobily atd. Osobně doufám, že soudy
tento trest zatím příliš ukládat nebudou.
Kdyby nás v Senátu ČR na to nová mini-
stryně spravedlnosti upozornila, mohli
jsme v rámci novely odložit účinnost to-
hoto nového trestu třeba o rok. I když
zůstává otázkou, zda by tam stihli dodržet
i tuto další lhůtu…

V Hradci Králové dne 6. 2. 2010

Senátor Miroslav Antl se zasadil 
o dotaci 33 miliónů pro náš region

V rámci Pardubického kraje dochází letos
a v příštích letech k reorganizaci střed-
ního školství, která se projeví redukcí tříd
na některých gymnáziích a obchodních
akademiích. Na základě informací od ře-
ditele Obchodní akademie v Chocni pana
Mgr. Jaroslav Studničky se o reorganizaci
v senátním obvodě začal zajímat senátor
JUDr. Miroslav Antl. 
Na základě získaných informací nesou-
hlasil se záměrem krajské radní pro škol-
ství rušit třídy Obchodní akademie 
v Chocni a své výhrady projednal s hejt-
manem Pardubického kraje Mgr. Radkem
Martínkem. Senátor zdůraznil, že o tuto
nesporně kvalitní školu je v senátním ob-

vodu velký zájem, který přesahuje kapa-
city dvou tříd, jež byly otevřeny pro le-
tošní rok. JUDr. Miroslav Antl se již 
v roce 2008 osobně při svých přednáškách
přesvědčil o kvalitách studentů a peda-
gogického personálu Obchodní akademie
v Chocni, a proto bez váhání přislíbil svoji
podporu. Obchodní akademie v Chocni
tak obhájila své místo mezi školami v re-
gionu – a pokračuje (snad definitivně) 
v plných stavech. V rámci své další ná-
vštěvy na OA Choceň senátor Antl pobe-
sedoval se studenty (a poté i s pedagogy) 
o zásadních změnách v trestní odpověd-
nosti z hlediska nového Trestního záko-
níku. 

Boj proti rušení Obchodní akademie 
v Chocni
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Dětem hrozí nebezpečí na internetu Kritické vystoupení na společné
schůzi podvýborů pro sport

Dne 29. listopadu 2010 se v pražském
Nosticově paláci uskutečnila meziná-
rodní konference International Safer In-
ternet Conference s názvem „Bezpečnější
kyberprostor: Evropské podněty a české
zkušenosti“. Na této konferenci, nad níž
senátor JUDr. Miroslav Antl, převzal na
žádost pořadatelů záštitu, vystoupilo cel-
kem čtrnáct řečníků, z toho pět ze za-
hraničí. Na společné platformě se setkali
jak zástupci státního sektoru, tak odbor-
níci z firemní oblasti.
Senátor JUDr. Miroslav Antl ve své před-
nášce zdůraznil mimo jiné, že děti tráví
většinu svého volného času na internetu,
získávají zde nové informace, studijní
podklady, zdroje pro své záliby, seznamují
se s jinými uživateli internetu a navazují
nové vztahy, zpočátku virtuální. Tyto
vztahy mohou přerůst ve skutečná přá-
telství, ale stále častěji tato komunikace
s neznámým subjektem může skončit 
i zločinem, jehož obětí je dítě. Cílem je
snaha uchránit děti před tímto reálně
hrozícím nebezpečím. Proto je nutné se
zabývat nejen dítětem jako potencionální
obětí zločinu, ale i prevencí, tedy trestní
odpovědností těch, kteří mají povinnost
dítě vychovávat a dohlížet nad ním. Ape-
loval na skutečnost, že rozhodující úlohu
ve výchově dětí mají rodiče a dále pe-
dagogové, výchovní pracovníci, vedoucí
na dětských táborech a další. 

Upozornil na skutečnost, kdy se může
stát dítě obětí trestných činů, ale na-
opak i kriminálním pachatelem. Jejich
učitelé i rodiče o této problematice ne-
musí vědět takřka nic, a přitom mají za
svěřené děti odpovědnost, a to i trestní. 
Připomněl, že v novém českém Trestním
zákoníku (účinném od 1. 1. 2010) je ně-
kolik desítek zcela nových moderních
skutkových podstat trestných činů, resp.
přečinů a zločinů, týkajících se i počíta-
čové kriminality. Z nich zmínil zejména
§ 183 = trestný čin (TČ) Porušení tajem-
ství listin a jiných dokumentů uchováva-
ných v soukromí, který se vztahuje i na
fotografie, filmy nebo jiné záznamy, po-
čítačová data anebo jiných dokumentů
uchovávaných v soukromí – a porušení
spočívá ve zveřejnění, zpřístupnění třetí
osobě nebo jiným zneužitím. Tato zcela
nová skutková podstata doplňuje
ochranu, kterou zajišťuje porušování ta-
jemství dopravovaných zpráv i na ostatní
listiny a dokumenty uchovávané v sou-
kromí, neboť článek 13 Listiny základ-
ních práv a svobod se výslovně vztahuje 
i na tyto písemnosti a záznamy. Pokud

jde o problematiku trestní odpovědnosti
rodičů, pedagogů a dalších osob, sená-
tor Antl mj. uvedl, že z TrZ musí neustále
připomínat ustanovení § 201, tedy přečin
„ohrožování výchovy dítěte“, kdy je
trestný pachatel, který byť i z nedbalosti
„ohrozí rozumový, citový nebo mravní vý-
voj dítěte tím, že ho svádí k zahálčivému
nebo nemravnému životu“, přičemž stačí
i tzv. nevědomá nedbalost = pachatel ne-
věděl, že může ohrozit či narušit zájem
společnosti na ochraně a mravním vývoji
dítěte, ač vzhledem k okolnostem a svým
osobním poměrům vědět měl a mohl. Ke
stále častější formě tohoto trestného ko-
nání dochází zejména tím, že pachatel
dítěti „…umožní vést takový = zahálčivý
nebo nemravný život“. K tomu pak stačí
i opomenutí, spočívající v „nevýchově“ –
a nemusí jít tedy o aktivní jednání.
Trestný je i ten, kdo „závažným způsobem
poruší svou rodičovskou povinnost“. 
V praxi to může být nezájem rodičů o to,
co dítě dělá ve volném čase, zda chodí
pravidelně do školy, zda je upravené, při-
pravené k výuce, nespolupráce, respek-
tive nekomunikace rodičů se školou. Sa-
mozřejmě, že takových podezřelých by
bylo hodně – a orgány činné v přípravném
řízení trestním se o následcích nevýchovy
dozvídají až v případě, že se stane dítě
pachatelem provinění anebo obětí zlo-
činu. Teprve pak se všichni zpětně dívají
i na to, zda něco nezanedbali rodiče nebo
učitelé a vychovatelé – a v případě, že
ano, vyvodí trestní odpovědnost. A větši-
nou bývá pozdě…
Přitom jde o tzv. ohrožovací delikt – 
a stačí samotné ohrožení výchovy dítěte
= tedy nelze čekat až na následek =
mnohdy vážný a neodstranitelný, který 
v případě přežití poznamená dítě na celý
život, a to nejen psychicky, ale i fyzicky.
K další trestní odpovědnosti upozornil
dále na to, že mnohdy je internet zneu-
žíván podezřelými osobami k navazování
kontaktů, po nichž dojde k vydírání, zneu-
žití dítěte k výrobě pornografie, k týrání
svěřené osoby, k neoprávnění manipulaci
s omamnými a psychotropními látkami 
a k další trestné činnosti. JUDr. Miroslav
Antl doslova uvedl, že „…V případech
pedofilů a různých zločinců jsou takové
aktivity přípravou pohlavního zneužití,
znásilnění či dokonce vraždy. To všechno
jsou trestné činy, respektive zločiny, je-
jichž nepřekažení je trestné podle § 367
Trestního zákoníku = přečin nepřeka-
žení trestného činu, u některých zmíně-
ných zločinů je trestné i neoznámení tre-
stného činu podle § 368 tohoto zákona.
Paradoxně se pak může stát, že pachatel,
který ohrožuje dítě, útočí na něj, či jej
pohlavně nebo jinak zneužije, zraní ho 
a někdy i poznamená navždy, spravedl-
nosti uniká – a nakonec trestně bude po-
stižen právě rodič dětské oběti nebo pe-
dagog, tedy osoby které hrozící nebezpečí
včas nezjistily, nezabránily mu atd….“,
a dále dodal, „… Pro stručnost pouze

připomínám, že rodiče a pedagogové se
sami mohou přímo dopustit zmíněných
trestných činů, resp. zločinů, pohlavního
zneužití, sexuálního nátlaku, vydírání,
ale i znásilnění, omezování osobní svo-
body, svádění k pohlavnímu styku a dal-
ších. Bohužel, setkal jsem se ve své dlou-
holeté praxi SZ s desítkami takových
případů, z nichž některé skončily smrtí
dětské oběti. Ale o tom by byla samos-
tatná několikahodinová přednáška…“.

K nutné prevenci JUDr. Antl uvedl: „…
Ve svých přednáškách pro studenty vyso-
kých, středních a základních škol upo-
zorňuji na (konkrétní) případy, kdy se
může stát dítě obětí trestných činů, ale
naopak i kriminálním pachatelem. Často
však zjišťuji, že jejich učitelé (i rodiče) 
o této problematice nevědí takřka nic. 
A přitom mají za svěřené děti zákonnou
odpovědnost, a to i trestní. Dostávám od
nich dotazy, které svědčí o tom, že o této,
tj. trestně právní, problematice ví stejně
jako jejich studenti – a to by je měli učit
a vysvětlovat jim alespoň základy jejich
trestní odpovědnosti. A pokud jde o zna-
lost počítačové a internetové komu -
nikace, tam jsou děti, studenti a žáci 
dokonce vepředu = před staršími gene-
racemi. Mnohdy svým rodičům zakládají
e-mailové adresy, vyřizují korespondenci
apod. A stále častěji využívají právě děti
internet jako nástroj k vyprovokování
trestné činnosti, jako příležitost k zábavě,
k dobrodružství, kdy se samy nabízejí,
svoje služby anebo alespoň svoje obna-
žené fotografie. Před týdnem jedna z TV
stanic odvysílala pořad, ve kterém repor-
tér nastražil 21letou dívku, která se vy-
dávala za 14letou a nabízela, že za 500
korun českých poskytne různé služby. 
V tu chvíli došlo takřka k zahlcení serveru
= hlásili se desítky zájemců. Víme, že jde
o nebezpečnou hru – policisté však podle
našeho trestního řádu nesmějí sami takto
provokovat trestnou činnost jiných. I tady
jsou mezery v zákonech – a zatímco my
se v Parlamentu ČR zabýváme agentem-
-kontrolorem, ale spíše agentem-provo-
katérem jako institutem pro boj s ko-
rupcí, o ohrožení našich dětí se začínáme
všichni zajímat až ve chvíli, kdy dojde ke
krvavému (a pro média senzačnímu) ná-
sledku… Proto vítám takovéto odborné,
vzdělávací a zejména preventivní konfe-
rence, semináře a debaty, které pomáhají
zvýšit občanské právní vědomí – a ně-
které snad pozvednou z bezvědomí…“

Dne 4. února 2010 se uskutečnila ve Frýd-
lantském salónku společná schůze Pod-
výborů pro sport Parlamentu ČR. Cílem
společné schůze bylo definovat možné 
finanční zdroje na podporu sportu, dále
způsob jejich přerozdělování, návrh mo-
delu organizace sportu v rámci státní
správy a stanovit požadavky na potřebné
legislativní zázemí pro oblast sportu. 
Senátor JUDr. Miroslav Antl se jako jediný
zdržel hlasování, jelikož nechtěl hlasovat
pro usnesení, které současný stav v pod-
statě chválilo a prosadil do usnesení bod
„že se budou nadále zabývat kritickými
připomínkami vyplynuvšími z diskuse“.
Díky jeho vystoupení bylo následně do-
datečně do usnesení odhlasováno.

Z vystoupení na schůzi: Senátor Miroslav
Antl: Já jsem ještě nemluvil, zdravím
všechny přítomné. Já budu jako obvykle
stručný a velmi věcný. Měl bych zejm.
sdělit, proč jsem se zdržel hlasování, což
udělám rád, protože jsem přesvědčen, že
v tom usnesení mělo být to, že ta kritika,
kterou bych já vůbec nepodceňoval a kte-
rou považuji za zcela zásadní, mohla
být v bodě I. a v tom pověřujícím bodě
IV. se mohlo objevit, že se jí budeme za-
bývat. To, že se jí budeme zabývat, že
jsme to řekli, ještě neznamená, že se jí
zabývat budeme. 
Jinak ještě tady zazněly připomínky 
k tomu, kde shánět zdroje a příjmy. Ba-

víme se tady o tom, kde shánět zdroje,
příjmy. Mně spíše vždy, a to je s ohledem
na mou profesní minulost, zajímá, jak
vypadá správa a rozdělování těch získa-
ných prostředků. A chci upozornit, že je
účinný nový trestní zákoník a tam neza-
nikla trestní odpovědnost pro porušování
povinnosti při správě cizího majetku.
Prostě je to trestný čin a trestný bude.
Právě se chci připojit k panu senátorovi
Horníkovi, a proto bych byl rád, aby-
chom se i nadále zabývali těmito připo-
mínkami a nechválili se vzájemně, jak
všechno funguje a jak nám akorát chybí
peníze. To slyšíme pořád. Pojďme se ba-
vit kriticky, pojďme i vymyslet, jak se
konstruktivně dohodnout. A to nejde bez
kritiky, to je jasné.
Jinak v době, kdy je paralyzovaná policie
a nefunkční státní zastupitelství, tak je
akademická debata o tom, jestli bude ně-
kdo potrestán či nikoli. Já doufám, že se
vše změní nejen ve sportu. Hodně zdaru. 
A na závěr svého vystoupení promluvil 
o problémech zasloužilých sportovců, kdy
zdůraznil nutnost finanční pomoci starým
olympionikům, když mj. uvedl:
Já jsem čest ným členem Českého klubu
olympioniků a viděl jsem umírat sku-
tečně zasloužilé sportovce typu Franty
Tikala, Sváti Pluskala a dalších v bídě.
A vidím jich kolem sebe spoustu… 
Určitě se tím budeme zabývat. Alespoň
já o to budu velmi bojovat.

Přijetí zástupců iniciativy 
„Chceme stejný metr“

Senátor přednáší pro děti a mládež o bezpečnosti na internetu 

Ve středu 2. června 2010 přijal senátor
JUDr. Miroslav Antl zástupce občanského
sdružení Herpno - Hnutí za efektivní ře-
šení problematiky nepřizpůsobivých ob-
čanů. Při jednání s Pavlem Vaníčkem 
a Tomášem Kulhánkem se shodli na nut-
nosti prosazovat rovné postavení všech ob-

čanů podle Ústavy ČR a nezvýhodňovat
pouze jednu skupinu obyvatel. Společně
dohodli, že senátor M. Antl podpoří 
v Senátu přijetí a projednávání petice
"Chceme stejný metr", kterou odmítl
osobně převzít zmocněnec pro lidská
práva Michael Kocáb.

Senátor Miroslav Antl zavítal za dětmi 
i na dětské letní tábory, aby jim společně
s kolegy předvedl a vysvětlil, jaká ne-
bezpečí na ně na síti číhá. Další před-
nášky se uskutečnily v průběhu roku 
a navštívily je stovky žáků základních škol
a studentů středních škol. Kromě sená-
tora JUDr. Miroslava Antla, který se tě-
chto akcí zúčastnil jako expert na trestní
právo, vysokoškolský pedagog, ale i jako
předseda Ústavně-právního výboru Se-
nátu Parlamentu ČR, v pořadu vystoupili
mjr. Mgr. Václav Písecký, vedoucí oddě-
lení informační kriminality Krajského ře-
ditelství policie hl. m. Prahy, Martin Ko-
žíšek, produktový manažer Seznam.cz,
který celou akci pořádá a organizuje, mo-
derátor pořadu 112 na Nově Mirek Va-
ňura, který moderuje i tyto akce a dále
jedna z hrdinek odstrašujících příběhů,

která se stala málem obětí pedofila, Mo-
nika se svým otcem Michalem. 
Program byl vhodný až pro děti od deseti
let. Po shlédnutí úvodního filmu bylo dě-
tem jasné proč. Ve filmu vystupovalo ně-
kolik skutečných obětí, které uvěřily "vir-
tuálnímu příteli" – a staly se oběťmi
nebezpečných pedofilů. Tyto děti ve
filmu, který je k dispozici na našich we-
bových stránkách www.miroslavantl.cz 
a rovněž na: www.seznamsebezpecne.cz.,
vyprávěly svoje příběhy a jejich dopad na
další život. Film tedy na skutečných pří-
bězích ukazuje, jaká nebezpečí dětem na
internetu hrozí. 
„To bylo hustý,“ ozývá se po skončení pro-
mítání z publika. Některé z dětí se po
skončení přiznaly, že je ani nenapadlo,
co všechno se může stát. Po filmu pří -
tomní odborníci vysvětlili, jak se na inter-

netu chovat a jak se lze bezpečně sezná-
mit. Senátor Miroslav Antl dětem vysvět-
lil, co vše je trestné (co je přečinem či
zločinem) a jak se děti, ale i jejich rodiče,
pedagogové, vychovatelé a vedoucí dět-
ských táborů, mají chovat, jak oznamovat
závadové chování – a jaké tresty hrozí 
v případě trestné činnosti, ale i při jejím
neoznámení či nepřekažení.

Desatero bezpečného internetu:

1. Nedávej nikomu adresu ani telefon.
Nevíš, kdo se skrývá za monitorem. 

2. Neposílej nikomu, koho neznáš svou
fotografii a už vůbec ne intimní. 

3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v taj-
nosti, nesděluj je ani blízkému kama-
rádovi. 

4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé
nebo vulgární maily a vzkazy. 

5. Nedomlouvej si schůzku na internetu,
aniž by jsi o tom řekl někomu jinému.

6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo
e-mail, který tě šokuje, opusť webovou
stránku. 

7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky
uvedou do rozpaků nebo vyděsí. 

8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu
zprávy, která přišla z neznámé adresy. 

9. Nevěř každé informaci, kterou na In-
ternetu získáš. 

10. Když se s někým nechceš bavit, nebav
se.

S ohledem na narůstající problémy uži-
vatelů internetových služeb, které jsou
stále častěji zneužívány k páchání proti-
právní a trestné činnosti, upozorňujeme
naše čtenáře na možnost podat v tako-
vých případech oznámení na Interneto-
vou Horkou linku (http://horka-linka.sa-
ferinternet.cz), která přijímá od uživatelů
hlášení, která se týkají nezákonného 
a nevhodného obsahu na internetu.
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Senátorská zdravice na shromáždění 
delegátů SDH okresu Rychnov nad Kněžnou
V sobotu 27. března 2010 přijel senátor
JUDr. Miroslav Antl do Albrechtic nad Or-
licí pozdravit hasiče na Shromáždění de-
legátů SDH okresu Rychnov nad Kněžnou.
Toto výroční zasedání uzavřelo pětileté
volební období a zvolilo nové vedení
Okresního sdružení hasičů do roku 2015.
Na funkci starosty OSH byl navržen člen
SDH Slatina nad Zdobnicí Antonín Ulrych.
V tajné volbě 122 delegátů získal 119
hlasů a obhájil svou stávající funkci na
příštích pět let. Miroslav Antl. Ve svém
stručném a věcném diskusním vystoupení
senátor poděkoval dobrovolným hasičům
za jejich velice náročnou, odpovědnou 
a přínosnou práci, když tuto mohl pravi-

delně obdivovat na různých sportovních,
profesních a dalších akcích, které za ta-
křka tři roky navštívil. Ubezpečil přítomné
hasiče o své podpoře a další spolupráci.
Věnoval se také bilancování své činnosti
v Senátu Parlamentu ČR, zmínil i činnost
„svého“ Fondu… O to víc jej zamrzelo, že
namísto poděkování sklidil kritiku za to,
že letos Fond žádnou dotaci neposkytl, 
a to v agresivním vystoupení jednoho 
z hasičů. Tazatel, resp. „útočník“ si vůbec
neuvědomil, že dotace jsou poskytovány 
z finančních prostředků, dodávaných do
Fondu právě senátorem, kdy senátor
nemá možnost rozdělovat republikové 
a krajské dotace, resp. finanční příspěvky.
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Senátor se zastal občanů v Kvasinách Senátor pomáhá obcím v regionu,
kterým státní orgány komplikují

hospodaření

V pátek 16. července dorazil senátor JUDr.
Miroslav Antl na pozvání starosty Jiřího
Svatoše do Dobříkova. V Dobříkově již na
něj čekali i další starostové z okolních obcí,
kteří ho požádali o pomoc při jednání 
s SZIF a Ministerstvem financí. Senátor
JUDr. Miroslav Antl vyslechl problémy na-
šich starostů a přislíbil aktivní pomoc 
(a to společně s bývalým poslancem Ing.
Miloslavem Souškem). Nejenom starostové
v našem regionu, kterým se podařilo získat
prostředky z evropských fondů i z národ-
ních programů, se potýkají s problémem
opožděných plateb. Profinancování dotací

od Ministerstva financí již delší dobu
„drhne“. Přestože obce předaly všechny
podklady dle harmonogramu, dosud jim
nepřišly platby.  Opožděné platby předsta-
vují především pro malé obce existenční
problém.  Pokud jim nedorazí očekávaná
platba z fondů, mají reálný problém udržet
celý roční provoz obce. Řešením není ani
zpožděná platba dodavateli, jelikož ve
smlouvách jsou stanoveny sankce za ne-
dodržení termínu platby. V Senátu se setkal
JUDr. Miroslav Antl s kolegy senátory, aby
našli společné řešení pro vyřešení prob-
lémů obcí z jejich regionů.

V pondělí 23. srpna 2010 přivítal ve své
senátorské kanceláři v Rychnově nad 
Kněžnou zástupce petentů kvasinských
občanů pana Václava Ešpandra. Petici po-
depsalo více než 50 občanů, kteří nesou-
hlasí s výstavbou letiště v Kvasinách.
Občanům Kvasin se nelíbilo chování ve-
dení tamní radnice, které prosadilo změnu
v územním plánu a tím povolilo výstavbu
letiště v těsném sousedství obce Kvasiny.
Obec Kvasiny je již v současné době velmi
zatížena hlukem především ze závodu
Škoda Auto, který sídlí v obci. Tehdejší
starosta s radou obce se snažil prosadit
zřízení polního letiště na katastru obce 
i přes nesouhlas drtivé většiny obyvatel
bydlících v blízkém okolí. Výstavba letiště
by přinesla další hlukovou zátěž především

o víkendech. Mimo to je letiště plánováno
na kopci nad obcí v oblasti, ze které, již
dvakrát, stékající voda přívalových dešťů
zaplavila domy v obci.
Přestože stanoviska orgánů ochrany život-
ního prostředí byla k návrhu ÚP jedno-
značně negativní a hovořila o neúnosném
zhoršení životního prostředí (ovzduší,
hluku, spadů, krajiny, kvality bydlení), na
zasedání rady a zastupitelstva obce v le-
tech 2008 a 2009 schválili volení zástupci
svých občanů návrh na změnu územního

plánu. Podle petentů bylo jediným  mo-
žným řešením v zájmu ochrany zdraví do-
tčených občanů bezodkladné svolání jed-
nání zastupitelstva  a zamítnutí výstavby
letiště, které by přineslo neúnosné zhor-
šení životního prostředí všech občanů, kdy
neobstojí argument o zlepšení situace v
zaměstnanosti místních občanů, když tato
je zcela zajištěna automobilkou a.s. Škoda.
Senátor JUDr. Miroslav Antl poté opako-
vaně oslovil starostu a všechny členy za-
stupitelstva obce Kvasiny svými otevře-
nými dopisy, v nichž reagoval na uvedenou
vážnou situaci a požádal zastupitele obce,
aby důkladně zvážili své rozhodování tak,
aby bylo skutečně v zájmu a ve prospěch
všech, resp. většiny, občanů Kvasin. Celé
znění otevřeného dopisu si můžete přečíst

na webu: www.miroslavantl.cz.
…Vzhledem k dalším informacím, které
jsem v současné době obdržel od petentů,
si dovoluji (obecně) připomenout, že čle-
nové zastupitelstva obce mají povinnost
(i při hlasování) hájit zájmy občanů
obce – a nikoliv tedy zájem jedné sku-
piny osob…
Byl bych špatným trestním právníkem,
kdybych k tomu neupozornil i na odpo-
vědnost trestně právní. I nový Trestní zá-
koník (TrZ), účinný od počátku tohoto

roku, obsahuje ustanovení, která se dají
aplikovat na případy, kdy člen zastupi-
telstva (jako úřední osoba dle § 127 odst.
1 písm. d/ TrZ), který v úmyslu způsobit
jinému škodu nebo jinou závažnou újmu
anebo opatřit sobě nebo jinému neopráv-
něný prospěch, překročí svou pravomoc,
či tuto vykonává způsobem odporujícím
jinému právnímu předpisu, nebo nesplní
povinnost vyplývající z její pravomoci,
je podezřelým, resp. se dopouští, tre-
stného činu zneužití pravomoci úřední
osoby podle § 329 TrZ. Dalšího trestného
činu (tj. porušení povinnosti při správě
cizího majetku dle § 220 TrZ) se lze do-
pustit například i porušením zákonné
povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí
majetek, přičemž v následujícím usta-
novení TrZ stačí k trestnímu postihu 
i „Porušení povinnosti při správě cizího
majetku z nedbalosti“.
Vážení zastupitelé, berte, prosím, tento
můj „dopis“ toliko jako suplika senátora
z Vašeho volebního obvodu, který hájí zá-
jmy většiny občanů – jako doufám, stejně
jako Vy. Chci věřit, že je tento můj postup
nadbytečný – a Vy sami rozhodnete, co
je pro většinu občanů Vaší obce přínos-
nější, zdravější a bezpečnější…
…Jak jsem již zmínil, rád bych Vám sdě-
lil svůj názor osobně – a doufám, že 
k osobnímu našemu setkání bude (ko-
nečně) příležitost, když současné vedení
Vaší radnice mne zatím nikdy nepozvalo
na žádnou Vaši akci, a tak jezdím do obcí
s Vaší obcí sousedících – a, bohužel, Vaší
obcí jen projíždím.
Zdravím Vás – a doufám, že zvážíte 
i mnou předkládané argumenty a roz-
hodnete správně, dle přání většiny ob-
čanů, a zejména podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí. K tomu Vám přeji jen
to dobré – a těším se na osobní setkání!

Váš senátor 
JUDr. Miroslav Antl

Dne 25. listopadu 2010 vystoupil JUDr. Mi-
roslav Antl v Senátu Parlamentu ČR na
akci k Mezinárodnímu dni za odstranění
násilí páchaného na ženách pořádané
místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR
Alenou Gajdůškovou. Na slyšení interdis-
ciplinárního týmu sdruženého a iniciova-
ného o. s. Rosa, specializované organizace
na pomoc obětem domácího násilí vystou-
pil s příspěvkem „Trestní postih domácího
násilí “. Tým vznikl v roce 2006 s cílem
poskytovat rychlou a efektivní pomoc obě-
tem a rovněž jejich dětem, které jsou často
svědky domácího násilí. 
Senátor JUDr. Miroslav Antl mj. uvedl, že
jde o velice závažnou část kriminality,
které stále zůstává skrytá. Jak dále řekl:
…v rámci předmětu trestní právo na Pe-
dagogické fakultě Univerzity v Hradci Krá-
lové upozorňuji své studenty na skutkové
podstaty všech trestných činů, které mají
vztah k problematice domácího násilí –
jde o podstatně širší výčet, než ty, které
jsou běžně uváděny v dostupných zdro-
jích – našel jsem celkem 4. Se všemi jsem
stručně až „telegraficky“ seznámil účast -
níky konference v Senátu Parlamentu ČR
– a nyní připomenu jen ty nejčastější. 
V závěru svého vystoupení připomněl, že
se stále setkává s neznalostí občanských
práv, kdy občané nevědí, komu, jak podat
trestní oznámení (TO), u koho a jak se
domáhat nápravy atd. Upozornil, že své-
volné odmítnutí přijetí TO může být i tre-

stným činem zneužití pravomoci úřední
osoby § 329 TrZ, spočívající v nesplnění
povinnosti ze strany policejního orgánu…
Opakovaně poděkoval za osvětovou práci
a účinnou pomoc nestátním institucím,
které mnohdy suplují neschopnost para-
lyzovaných orgánů v přípravném řízení
trestním. Dodal, že doufá, že snad nakonec
nebudou prověřovat TO bezpečnostní
agentury, outsourcované Ministerstvem
vnitra nebo dokonce dopravy...
K právní úpravě domácího násilí dodal, že
v Trestním zákoníku (TrZ) zřejmě ještě
chybí další skutkové podstaty trestných
činů pro postih domácího násilí, prevence
však spočívá v důsledném postihu každého
zločinného, ale i přečinového a přestup-
kového, tedy kriminálního jednání. Je tedy
třeba pracovat s tím, co máme. Na jedné
straně moderní a dostatečně přísný TrZ,
na druhé straně znechucené, pasivní a po-
stupně decimované policisty, ale i SZ. Stále
nám chybí i oznamování všech trestných
činů a spolupráce svědků, když nevšímaví
a nedůvěřiví občané mnohdy násilné pro-
jevy doslova ignorují a vyhýbají se problé-
mům. Senátor Antl dále zdůraznil, že je
nutno do prevence zapojit i masmédia,
kdy domácí násilí je pro ně zajímavé, resp.
atraktivní, až teprve ve chvíli, kdy jsou
oběťmi děti či nějaká celebrita, anebo teče
krev. A jak závěrem dodal, například o do-
mácím násilí na seniorech není veřejnost
informována takřka vůbec… 
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Senátor Antl za odstranění násilí
páchaného na ženách

Trestněprávní prevence úředníků 
jako součást etické výchovy 

V pondělí 13. prosince 2010 přednášel
senátor JUDr. Miroslav Antl v sále Kraj-
ského úřadu Královéhradeckého kraje na
téma „Trestněprávní prevence jako sou-
část etické výchovy“. Hodinová přednáška
senátora Antla byla nosnou částí celého
programu. JUDr. Miroslav Antl zde na
podkladě jím vybraných článků z Kodexu
etiky zaměstnanců ve veřejné správě,
který byl přijat usnesením z 5. zasedání
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
dne 28. dubna 2005 – a na případy poru-
šení jednotlivých ustanovení Kodexu vždy
aplikoval nový Trestní zákoník (TrZ). 
Úvodem zejména odpovědné úředníky,
zastupitele a vedoucí pracovníky státní
správy upozornil, že nový TrZ v § 127 de-
finuje za úřední osobu (dříve: veřejný či-
nitel) i člena zastupitelstva nebo odpo-
vědného úředníka územní samosprávy,
orgánu státní správy nebo jiného orgánu
veřejné moci, pokud plní úkoly státu nebo
společnosti a používá při tom svěřené
pravomoci pro plnění těchto úkolů. Dále
podrobně rozebral skutkové podstaty
trest ných činů (TČ) úředních osob. Jde
zejména o TČ zneužití pravomoci úřední
osoby dle § 329 TrZ, který spáchá úřední
osoba, která v úmyslu způsobit jinému
škodu nebo jinou závažnou újmu anebo
opatřit sobě nebo jinému neoprávněný
prospěch vykonává svou pravomoc způ-
sobem odporujícím právnímu předpisu,
nebo překročí svou pravomoc, či nesplní
povinnost vyplývající z její pravomoci.
Dále jde o TČ maření úkolu úřední osoby
z nedbalosti (v § 330 TrZ), kterého se
může dopustit úřední osoba, která při vý-
konu své pravomoci z nedbalosti zmaří
nebo podstatně ztíží splnění důležitého
úkolu, přičemž z hlediska zavinění pos-
tačí i tzv. nevědomá nedbalost. Velkou

pozornost věnoval aktuálnímu tématu =
Úplatkářství, tj. korupční delikty, u nichž
TrZ stanovil přísnější odpovědnost, ale i
zvýšenou ochranu (TČ dle § 331, § 332,
§ 333 TrZ), přičemž trestná je aktivní i
pasivní forma. Jde o TČ přijetí úplatku,
TČ podplacení (v souvislosti s obstará-
váním věcí obecného zájmu), TČ nepří-
mého úplatkářství = úplatek vůči pro-
středníkovi (lobbyista). Znovu zdůraznil,
že v rámci tzv. společných ustanovení
chybí v novém TrZ Zvláštní ustanovení 
o účinné lítosti tak, jak bylo uvedeno 
v § 163 trestního zákona (zák. č. 140/1961
Sb.), když toto ustanovení TrZ bylo pova-
žováno za jeden z mála právních pro-
středků možného boje proti korupci. 
A dále zopakoval svou argumentaci ze
svého senátního vystoupení k „Protiko-
rupčnímu balíčku“.Z dalších skutkových
podstat upozornil na TČ neoprávněného
nakládání s osobními údaji v § 180 TrZ. 
Zvláště zdůraznil TČ zpronevěry a ne-
oprávněného užívání cizí věci, dále se za-
býval i často páchaným TČ porušení po-
vinností při správě cizího majetku v § 220
TrZ, který spáchá ten, kdo poruší podle
zákona mu uloženou nebo smluvně pře-
vzatou povinnost opatrovat nebo spravo-
vat cizí majetek, a tím jinému způsobí
škodu nikoli malou (přes 25.000 Kč). Při-
pomněl, že v novém TrZ je i TČ porušení
povinností při správě cizího majetku 
z nedbalosti = v § 221 TrZ, jehož se do-
pustí ten, kdo z hrubé nedbalosti poruší
podle zákona mu uloženou nebo smluvně
převzatou důležitou povinnost při opa-
trování nebo správě cizího majetku, a tím
jinému způsobí značnou škodu.
Dále ve svém vystoupení senátor Antl zmí-
nil i možné TČ související se zadáváním
veřejných zakázek, při veřejné soutěži atd.

Zejména ve vztahu ke korupci objasnil
JUDr. Miroslav Antl i skutkové podstaty
přečinu nadržování dle § 366 TrZ (spo-
čívá v pomoci pachateli uniknout, resp.
vyhnout se, trestnímu stíhání či trestu),
přečinu nepřekažení trestného činu 
v § 367 TrZ a přečinu neoznámení tre-
stného činu dle § 368 TrZ, kdy jde o ob-
čanskou povinnost oznámit všechny TČ,
o nichž se občané dozví s tím, že jejich
neoznámení a nepřekažení je NEETICKÉ. 
Trestné je pak u taxativně vymezených
trestných činů – mj. podplácení a přijetí
úplatku… Zdůraznil, že věc je nutno
oznámit přímo policejnímu orgánu či
státnímu zástupci, přičemž oznámením
nadřízenému se občan, resp. úředník,
nezbavuje trestní odpovědnosti, zůstává
pachatelem TČ, resp. pachatelé jsou oba,
tj. úředník i jeho nadřízený. V té době
senátor Miroslav Antl ani netušil, jak ak-
tuální je jeho poučení, kdy během dalších
dnů se zrodila korupční kauza exministra
Drobila – a diskutuje se o trestní odpo-
vědnosti dalších osob.
Senátor Antl v závěru svého vystoupení
mj. uvedl, že chybí další skutkové pod-
staty TČ spáchaných z nedbalosti, rovněž
chybí trestně-právní odpovědnost práv-
nických osob, avšak již nyní se dá odvodit
trestní odpovědnost statutárních orgánů
(jednatelů spol., představenstva, dozor-
čích rad atd.)
Vedení Krajského úřadu Královéhradec-
kého kraje senátor JUDr. Miroslav Antl
doporučil viditelné zveřejnění Etického
kodexu na webových stránkách. Vzhle-
dem k tomu, že „Kodex etiky zamě-
stnanců ve veřejné správě“ většinou na
stránkách státních úřadů nenajdete, zve-
řejňujeme jeho znění na našich webových
stránkách www.miroslavantl.cz
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Senátor JUDr. Miroslav Antl dává k di-
spozici prostřednictvím svých webových
stránek www.miroslavantl.cz svou zpra-
vodajskou zprávu a poznámky k protiko-
rupčním opatřením, jelikož po svém vy-
stoupení na půdě Senátu zaregistroval,
že nejmenovaní politici ihned převzali
jeho argumentaci ke korunnímu svěd-
kovi. V níže uvedených  dokumentech
jsou obsažené navíc argumentace, které
ve svém vystoupení na 20. schůzi Senátu
pro stručnost vynechal, ale pro odbornou
veřejnost jsou velmi důležité.

Z vystoupení senátora JUDr. Miroslava
Antla k PROTIKORUČNÍM BALÍČKU:
Ve středu 23. června 2010 vystoupil sen.
Antl jako zpravodaj k senátnímu tisku č.
284, týkajícího se změn v Trestním řádu,
Trestním zákoníku a Daňovém řádu =
souhrnně nazvaném jako Zákon o proti-
korupčních opatřeních. V Senátu PČR 
k této problematice vystoupil opakovaně
– a s ohledem na českou vládou a zej-
ména ministrem vnitra Radkem Johnem
stále zdůrazňovaném boji proti korupci
a zákonných nástrojů Vám předkládáme 
v plném znění vystoupení senátora JUDr.
Miroslava Antla:
„Vážení přítomní, zákon o protikorupč-
ních opatřeních považuji za apolitickou
normu. Řeknu své připomínky proti, a to
ač jsem senátorem za ČSSD.

Především vnímám velmi pozitivně na-
vrhované změny, resp. doplnění trestního
řádu, ale i daňového řádu. Zmínil jsem
už o ustanovení o odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu – určitě je
to potřebný institut a je třeba rozšířit
podmínky. Právě tak doplnění ustanovení
o tzv. spolupracujícího obviněného, ale 
i jakoby problematizovaného a diskuto-

vaného institutu tak zvaného korunního
svědka. Vycházím ze svých dlouholetých
zkušeností. Pamatuji se, že již v roce 2000
se tento institut nejen diskutoval, ale
konkrétně připravoval. Pak neprošel Po-
slaneckou sněmovnou. Pokud je funkční,
považuji to za účinný nástroj boje s orga-
nizovaným a nejzávažnějším zločinem.
Vnímám to i jako výborný nástroj při vy-
užití těch největších zločinců a zločinec-
kých skupin. 
Samozřejmě vnímám také možnosti zneu-
žití při možné likvidaci nepohodlných
nebo udělení beztrestnosti vlivných spon-

zorů. Je to problém zejména u součas-
ného paralyzovaného státního zastupi-
telství. Druhá poznámka jde do institutu
protikorupčního agenta, kterého nazý-
vám agentem – provokatérem. V návrhu
je to formulováno tak, že by měla být vy-
loučena policejní provokace, ale nevidím
to tak ani z formulace a v současné praxi.
Myslím si, že to může být lehce zneuži-
telné. Navíc jsem přesvědčen, že to může
vést k dalšímu korupčnímu jednání.
Třetí poznámka je k zásadním protiko-
rupčním opatřením. K tomu patří dů-
sledná práce policie ČR při vyhledávání
a objasňování této trestné činnosti, zej-
ména aktivní apolitický přístup vedení
resortu státního zastupitelství, které má
odpovědnost za přípravné řízení trestní.
Místo častého odmítání trestních ozná-
mení, rušení usnesení o zahájení tre-
stního stíhání, odkládání věcí již ve stadiu
prověřování nebo zastavování trestního
stíhání v přípravném řízení nebo dokonce
zamítání následných stížností skutečně
nevede k účinnému boji proti jakémukoli
zločinu a vůbec ne k boji proti korupci.
To samozřejmě souvisí i s personálním
obsazením.
Čtvrtá poznámka. Původní trestní zákon,
ale i nový trestní zákoník umožňuje
trestní postih nejen pro tzv. korupční de-
likty, tzn. přijímání úplatků, podplácení

Studenti Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov
nad  Kněžnou uctili 17. prosince v pol-
ských městech Zabrze a Gliwice památku
rychnovského rodáka spisovatele Karla
Poláčka; stalo se tak  65 let po jeho smrti
(† 21. ledna 1945, Gleiwitz). Cestu kona-
nou pod záštitou senátora JUDr. Miroslava
Antla absolvovala skupina 23 studentů ve-
dená vyučující této školy Mgr. Ivou Bořko-
vou,  Ing. Martinou Langerovou, pověřenou
rychnovským městským úřadem a sou-
časně  představitelkou školské rady rych-
novského gymnázia. Tuto významnou akci
zorganizoval pan  PhDr. Josef Krám, autor
rychnovského průvodce a současně tlu-

močník. Výprava byla v historii vůbec
první, která ze spisovatelova rodného
města  navštívila dvě polská města, spo-
jená s posledními dny života Karla Poláčka
v tamních koncentračních táborech. Rych-
novští tak prošli místy spojenými s poboč-
kami osvětimského koncentračního tábora
na území obou  měst (v Zabrze jí  byl „Hin-
denburg“ a v Gliwicích „Gleiwitz I-IV“). 
V Gliwicích na ústředním hřbitově, na
němž je v osmi hromadných hrobech po-
chováno několik set vězňů různých národ-
ností, mezi nimi i Karel Poláček († 21. led -
na 1945, Gleiwitz II), pak uctili jeho
památku položením květin.
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Ve středu 2.listopadu přivítal senátor
JUDr. Miroslav Antl v Senátu člena Vý-
boru Asociace občanských poraden Mgr.
Hynka Kalvodu, aby společně probrali ak-
tuální stav v dluhové problematice. Mgr.
Hynek Kalvoda sdělil panu senátorovi
veškeré nové skutečnosti a poznatky 
z problematiky a předal panu senátorovi
Průběžný monitoring problematiky za-
dlužování za období: 2009 – červen 2010
z pohledu občanských poraden AOP. Ná-
sledně dne 29. listopadu 2010 v dopoled-
ních hodinách vystoupil senátor Miroslav
Antl na odborném semináři s názvem
„Jak ovlivňuje nezdravé zadlužování ob-
čany ČR", který pořádal Výbor pro soci-
ální politiku a zdravotnictví Senátu ČR
spolu s Asociací občanských poraden.
Hlavním cílem semináře bylo varovat
před rozšiřujícím se trendem předlužo-
vání občanů, dále výměna zkušeností úča-
stníků semináře, prezentace celorepu-
blikových i regionálních výsledků dosaže-
ných ve výše zmíněném projektu. 
Na občanské poradny se obrací stále více
lidí s dotazy týkajícími se dluhové proble-
matiky. Je evidentní, že dluhy je zatíženo
stále více lidí. Na číslech z monitoringu je
zcela zřejmé, že se situace neustále vy-
ostřuje. Není neobvyklé, když přijde do

poradny matka samoživitelka se dvěma
dětmi, které její bývalý manžel neplatí vý-
živné. V důsledku toho není schopna na-
příklad platit nájemné nebo jiné důležité
náklady spojené s vedením domácnosti 
a výchovou dětí. Je na pováženou, že ne-
ustále přibývá případů, kdy se matky do-
stanou do takto svízelné situace, kterou
nejsou schopny samy řešit a musí se proto
uvázat k nevýhodné půjčce, kterou pak
nemohou splácet. Lidé často přichází až
ve chvíli, kdy jsou zadluženi do takové
míry, že si již nedokážou sami pomoci, 
a proto se obrací na občanskou poradnu.
My se snažíme jejich dluhy nějak zorgani-
zovat a navrhnout klientům cestu, jak je
řešit, sdělil Mgr. Hynek Kalvoda.
V současné době AOP sdružuje 41 občan-
ských poraden v 56 místech ČR, které
ročně zodpoví téměř na 50 tisíc dotazů.
AOP byla zřízena pro rozvoj sítě občan-
ských poraden. Občanské poradny posky-
tují nezávislé, odborné, nestranné a bez-
platné sociálně odborné poradenství 
v 18 právních oblastech a upozorňují pří-
slušné státní a místní orgány na nedos-
tatky legislativy a na neřešené problémy
občanů. Více informací a rady jak postu-
povat ve svízelných životních situacích
se dozvíte na www.obcanskeporadny.cz

Senátor úzce spolupracuje 
s Občanskými poradnami, které stále

častěji řeší předlužení občanů

Protikorupční balíček a korunní svědek

Pokračování na s.7
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Předání cen na 26. Orlickém maratónu Slavnostní otevření nových učeben v MZŠ Dolní Roveň
a oslavy 130.výročí založení SDH Dolní Roveň

Rychnovští studenti uctili v Polsku památku Karla Poláčka

Senátor Miroslav Antl v kostele sv. Jiří v Býšti při žehnání praporu

Předání cen na 26. Orlickém maratónu
O víkendu 6. a 7. 2. 2010 se uskutečnil 
v Deštném v Orlických horách 26. Orlický
maratón 2010. Závod byl zařazen do
20.ročníku Ligy dálkových běhů a je sou-
částí seriálu Patria Direct SkiTour. Se-
nátor Miroslav Antl předával ceny ve
všech kategoriích – od dětí až po kate-
gorie 61 a více let společně se starostkou

Deštného v Orlických horách Alenou Kří-
žovou a se šéfem rychnovské policie plu-
kovníkem Zdeňkem Hlaváčkem (který
úspěšně absolvoval dvacetikilometrovou
trať – a prokázal, že je stále ve výborné
formě). Další fotografie najdete na we-
bových stránkách pořádajícího oddílu SKI
Skuhrov Orlických horách: www.ski-sku-
hrov.cz

V sobotu 26. června 2010  zavítal senátor
JUDr. Miroslav Antl na slavnostní ote-
vření nových učeben po ukončení pro-
jektu „Modernizace vybavení Masarykovy
ZŠ Dolní Roveň“.
Program u školy zahájila dětská hudba
BAŠAPA a po jejich vynikajícím hudeb-
ním vystoupení senátor Miroslav Antl
společně se starostkou Ivou Vinařovou,
ředitelem školy Mgr. Břetislavem Zahál-
kou a dalšími hosty slavnostně přestřihli
pásku. Následně probíhala prohlídka celé
školy, včetně praktické ukázky využití
techniky v nových učebnách, jíž se zúča-
stnily desítky občanů z Dolní Rovně i os-
tatních obcí ze spádové oblasti školy. Po
prohlídce základní školy navštívil za do-
provodu ředitelky Lenky Hájkové i velmi
hezkou 3třídní mateřskou školku s celo-

denním  pravidelným provozem o kapa-
citě 68 dětiček. Ve stejný den oslavil Sbor
dobrovolných hasičů Dolní Roveň 130 let
od založení hasičského sboru. Senátor

Miroslav Antl pozdravil místní dobro-
volné hasiče a poděkoval jim za jejich
obětavou práci, kterou odvádí pro místní
občany. 

V sobotu 28. srpna 2010 bylo v Býšti živo.
Obec si připomínala 650 let od první do-
chované zmínky. Navíc místní hasiči 
slavili 125 let od založení jejich sboru. 
V 10 hodin za přítomnosti senátora JUDr.
Miroslava Antla byl žehnán prapor dob-
rovolných hasičů v kostele sv. Jiří. Ná-
sledně prošel průvod obcí s hudbou a ma-
žoretkami ke kulturnímu domu. V 11 ho-
din oslavy pokračovaly v sále kulturního
domu. Ve zcela zaplněném sále kultur-

ního domu předal senátor JUDr. Miroslav
Antl, společně s hejtmanem Pardubic-
kého kraje Mgr. Radko Martínkem a sta-
rostou obce Býšť Ladislavem Mlatečkem
ocenění zasloužilým hasičům. Po předání
ocenění zasloužilým hasičům byl připra-
ven program pro všechny věkové gene-
race. A oslavy to byly opravdu pestré 
a bohaté. O skvělou organizaci se po celý
den starala a akce moderovala Majka
Schillerová.

V Rokytnici v Orlických horách bylo 
1. května 2010 otevřeno železniční muzeum
Stalo se tak slavnostně za přítomnosti
mj. senátora Miroslava Antla, starosty
města Petra Hudouska, Aleše Filipa z  ob-
čanského sdružení Letohradský želez-
niční klub, i dalších, mezi nimi i místo-

starostky Vamberka Květoslavy Krpačové,
a mnoha občanů v bývalé výtopně parních
lokomotiv na nádraží. Toto muzeum se

tak stalo expozicí věnovanou nejen že-
lezniční trati Doudleby nad Orlicí  - Vam-
berk – Rokytnice v Orlických horách, ale
i historii železnice v podorlickém re-
gionu. Jak uvedl Aleš Filip, zpřístupnili
tak prozatím první a zároveň největší část
původní budovy z roku 1906, tedy  remi-
zovací prostor pro parní lokomotivy. 
Návštěvníci tu najdou kromě hlavního 
a největšího exponátu parní lokomotivy
328.011 obrazový a listinný materiál 
z historie trati, zvláště pak o každé za-
stávce na této dvacet kilometrů dlouhé
lokální trati, dále některá speciální zaří-
zení používaná k zajištění vozidel na hor-
ských tratích, části zabezpečovacího za-
řízení a některá původní zařízení remízy,
související s parním provozem.

Senátor M. Antl se zúčastnil setkání 
zasloužilých hasičů Pardubického kraje

V sobotu 2. října se v kulturním domě 
v Býšti uskutečnilo slavnostní setkání za-
sloužilých hasičů Pardubického kraje,
které pořádalo Sdružení dobrovolných
hasičů Čech, Moravy a Slezska. Senátor
Miroslav Antl zavítal na toto slavnostní
setkání na pozvání Marie Staré, starostky
Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Mo-
ravy a Slezska, okresu Pardubice. Senátor
Miroslav Antl mj. stručně pozdravil
všechny zasloužilé hasiče, další dobro-
volné hasiče Pardubického kraje a další
přítomné. Poděkoval všem za jejich zá-
služnou, nezastupitelnou a nám všem
prospěšnou činnost – a vyjádřil naději,
že při plánovaných ekonomických restrik-
cích nakonec nezůstanou na hasičských
záchranných akcích jen oni sami coby

dobrovolní hasiči a v ulicích nebudeme
potkávat jen pracovníky outsourcovaných
bezpečnostních agentur. Senátor Miro-

slav Antl se aktivně zapojil do kultur-
ního programu jako „Mašinka“ při tanci 
s dětmi ze Základní školy Svítání z Par-
dubic a s dalšími aktéry oslav.
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V sobotu 28. srpna přijel senátor Miro-
slav Antl do Rovně u Rychnova nad Kně-
žnou na zahájení soutěž v požárním
sportu Roveňský hasič/Roveňská ha-
sička, aby osobně poděkoval dobrovol-
ným hasičů za skvěle odvedenou práci
při odstraňování ničivých následků po-
vodních v severních Čechách. V sobotu
7. srpna se kolem 11 hodiny dopoledne

(naštěstí ne v noci) prohnala městem
Raspenava přívalová vlna vzniklá na
jindy klidné říčce Smědá. Na odstraňo-
vání škod ničivých povodní v Raspanavě
se podíleli hasiči z Rychnova nad Kně-
žnou společně s dobrovolnými hasiči 
z Požárního družstva SDH Roveň pod 
velením starosty SDH Roveň Petra 
Havla.

V úterý 16. března slavnostně zahájil se-
nátor JUDr. Miroslav Antl v Předsálí Jed-
nacího sálu Senátu Parlamentu ČR vý-
stavu malíře ze svého senátního obvodu
Petra J. Špačka „Výběr z tvorby“. Petr J.
Špaček se narodil 10. 3. 1963 ve Vysokém
Mýtě. Originalita Špačkových obrazů ne-
spočívá ve volbě námětu ani zpracování,
kterou často teatrálně šokují umělci jeho
věku. Nehovoří s námi v mnohoznačných
abstraktních kódech, nepůsobí monumen-
tálně, nemaskuje a nemystifikuje. Pravý
a hluboký charakter je zde ukryt čistotě
a prostorové hloubce. Jsou to okouzlující
obrazy které vás přitáhnou a do kterých
můžete bez obav vstoupit... Více infor-
mací na  www.petrspacek.info

a nepřímé úplatkářství, ale i pro další
trestné činy, jako je zejména zneužití pra-
vomoci úřední osoby, ale i pro trestné činy
proti majetku jako například dotační pod-
vod, pletichy při zadávání veřejné zakázky
a při veřejné soutěži a z nich zejména
trestný čin porušení povinnosti při správě
cizího majetku. Myslím si, že když se roz-
hlédneme, můžeme kolem sebe vidět, jak
odpovědné úřední osoby nehospodárně,
mnohdy i kriminálně zacházejí se svěře-
ným majetkem. Mám tím na mysli pře-
dražené nákupy, prodej svěřeného ma-
jetku pod cenou či dokonce jeho vyvádění.
Tady je namístě podezření z trestných
činů podle § 329, tzn. ve vztahu k úřední
osobě, a § 220 trestního zákoníku, tzn.
skutečně porušení povinnosti při správě
cizího majetku. Ten souběh je naprosto
evidentní, kdy stačí škoda ve výši ne-
jméně 25 tisíc korun. Nikdo z orgánů po-
licie a státního zastupitelství a správy
nejedná, a jak vím z čerstvého případu,
pokud policisté po roce začnou jednat,
tak státní zástupce jim to usnesení o za-
hájení trestního stíhání hned zruší. 
K tomu si myslím, že nepotřebujeme pro-
tikorupční agenty. Stačí funkční orgány,
činné v přípravném řízení trestním, které
budou důsledně postupovat podle sou-
časného trestního řádu a aplikovat stá-
vající trestní zákoník, který jim dává vel-
kou škálu možností. Dokonce tvrdí, že
pokud tak nepostupují anebo dokonce 
v tom brání svým podřízeným, jsou tyto
orgány samy podezřelé právě ze zneužití
pravomoci úřední osoby. 

Pátá poznámka jde ke složitějším speci-
fickým případům protikorupčních opa-
tření, resp. kriminálních případů. Tato
opatření musí spočívat ve vytvoření spe-
cializovaných policejních útvarů a v úzké
součinnosti a návaznosti i v rámci stát-
ního zastupitelství. Znovu opakuji, že ga-
rantem přípravného řízení je státní zá-
stupce. A proto tyto odbory by měly být
adekvátně i na státním zastupitelství, sa-
mozřejmě funkční odbory. 
Bez těchto nových struktur, resp. útvarů
nemá význam zřizovat jakékoli protiko-
rupční soudní tribunály, kterým vlastně
nemá kdo přenést nějaké případy a ne-
měly by o čem rozhodovat. Protože jsem
říkal, že budu apolitický, tak si nevzpo-
mínám, kdo zrušil finanční policii. Kaž-
dopádně vím, že to bylo za tichého sou-
hlasu všech politických stran. 
Pokud tady byla poznámka k tomu, jaké
úspěchy měla finanční policie, jaké úspě-
chy jsou teď, tak já si vzpomínám, že fi-
nanční policie zabírala výnosy z trestné
činnosti ve výši ze začátku dvou miliard
a více, teď to budou možná desetitisíce
korun, protože struktury jsou rozbité ně-
kde v rámci policejních struktur, já přesně
nevím kde, to ví pan ministr, jestli se dá
dohledat, kolik to činí v současné době. 
V rámci protikorupčních opatření by ne-
mělo chybět zavedení podrobných ma-
jetkových přiznání, bezpečnostních pro-
věrek ústavních činitelů, ale také
úředních osob na pozicích vedoucích v
rámci státní správy. Samozřejmě k tomu
patří výrazné omezení imunity všech ús-
tavních činitelů, ale nechci nikoho pro-

vokovat a o tom se bavíme takřka 20 let. 
Sedmá poznámka směřuje k financování
politických stran, a to zejména neformál-
ními sponzorskými dary. Zcela nepo-
chybně jde o kupování si vlivu obchodních
zakázek a bohužel zřejmě i beztrestnosti,
a to všechno předem. K tomu také nepo-
třebujeme protikorupční agenty v roli pro-
vokatérů anebo jakýchsi provokatérů. Os-
tatně byl by jich asi při současné praxi
velký nedostatek. 
Stačilo by se chovat jinak, vést řádné evi-
dence všech sponzorských darů, průhled-
nější financování atd. 
Osmá připomínka směřuje k našemu vzá-
jemnému ujišťování se, že nejméně jeden
rok necháme beze změn sotva půl roku
účinný nový trestní zákoník a časem ho
budeme novelizovat na základě zkuše-
ností z praxe. Namísto toho tady registru-
jeme další pokusy o novelizaci trestního
zákoníku, který skutečně právě bude
účinný takřka půl roku. 
Znovu se velmi přimlouvám, nechme
trestní zákoník ještě chvilku beze změn
a posuďme pak komplexně, jaké potře-
buje změny, abychom si tady průběžně
kosmeticky neupravovali jednotlivá us-
tanovení trestního zákoníku. Jsem práv-
ník, který pracuje denně s trestním zá-
koníkem, a pochybuji o tom, že bych se 
v něm časem vyznal i já. 
Namísto toho si myslím, že potřebujeme
komplexní procesní trestněprávní úpravu,
tzn. zcela nový trestní řád. Ten stávající
platí takřka 50 let, my ho stále měníme,
postupně kosmeticky ho upravujeme,
resp. působíme na něj omlazujícími kú-
rami, namísto abychom ho komplexně
změnili. To je jeden ze zásadních důvodů,
proč já nemohu hlasovat pro přijetí pro-

tikorupčních opatření, protože skutečně
nechci, abychom měnili trestní zákoník. 
Všimněme si, že pokud jde o trestní řád,
bavili jsme se tady o náhubkovém zákoně.
I ten byl velmi problematický, přestože
se schválil, hned vzápětí jsme iniciovali
další nápravná opatření. Je to nekon-
cepční přístup, který mate nejen nás
právníky, ale samozřejmě logicky všechny
občany a samozřejmě i mé studenty. 
Dovolím si poznámku legislativního rázu.
Povšimněme si, že z trestního zákoníku
zmizelo ustanovení o účinné lítosti. Právě
u skupiny korupčních deliktů tehdy nikdo
na mé připomínky v rámci rekodifikace
a následné novely trestního zákoníku ne-
reagoval, ačkoliv toto ustanovení bylo
dlouhodobě pokládáno za jeden z mála
prostředků trestního práva hmotného 
v boji proti korupci. 
Někteří z nás si můžeme vzpomenout, že
to ustanovení bylo v § 163 trestního zá-
kona č. 140/1961 Sb., a vlastně v tuto
chvíli bych měl navrhnout nějaký pozmě-
ňovací návrh. Namísto toho pro protoko-
laci a záznam přečtu to, co považuji za
přínosné, aby se třeba časem v trestním
zákoníku objevilo. Šlo by o § 334a, zvlášt -
ní ustanovení o účinné lítosti, trestnost
podplácení podle § 332 a nepřímého
úplatkářství podle § 333 zaniká, jestliže
pachatel úplatek poskytl nebo slíbil jen
proto, že byl o to požádán a učinil o tom
dobrovolně a vzhledem k okolnostem 
a svým osobním poměrům bez zbyteč-
ného odkladu oznámení státnímu zá-
stupci nebo policejnímu orgánu. 
To neplatí, byl-li úplatek poskytnut nebo
slíben v souvislosti s výkonem pravomoci
úřední osoby, uvedené v § 334 odst. 2
písm. a) – c) nebo písm. d) jde-li o úřední

osobu, zastávající funkci podnikající práv-
nické osoby, v níž má rozhodující vliv
Česká republika nebo cizí stát. Jak jsem
říkal, jsem odpůrce změn trestního zá-
koníku, takže to je spíš námět pro nový
protikorupční balíček, anebo ještě lépe
balík. V tomto smyslu nepodávám žádný
pozměňující návrh. 
Ještě poznámka. Je nanejvýš logické, aby
při současných změnách ve vedení celého
státu, a to jsem říkal už jako zpravodaj, 
a předběžných prohlášení nejvyšších
představitelů koaličních stran měla právě
nová vláda ČR možnost předložit svůj zá-
kon o protikorupčních opatřeních. Osob -
ně však doufám, že tento navrhovaný pro-
tikorupční zákon zcela nezavrhne a pře-
vezme užitečné a účelné návrhy, které
tady byly předneseny současným panem
ministrem vnitra. 
I proto nemá význam, abychom tento tzv.
protikorupční balíček vraceli Poslanecké
sněmovně PČR, zejména když je čerstvě
v novém složení, ale aby nová protiko-
rupční česká vláda této sněmovně pře-
dložila svůj nový účinný návrh protiko-
rupčního zákona, o němž může dolní
komora diskutovat a nám pak znovu pře-
dložit něco přijatelnějšího. Doufám jen,
že nepůjde o opatření, o jejichž zákon-
nosti či nelegálnosti bychom již předem
pochybovali či vedli nějaké diskuse.
Je toho spousta, co bych vám ještě k této
problematice chtěl sdělit, ale doufám, že
k tomu bude ještě dostatek času a mož-
ností v rámci projednávání, anebo dokonce
příprav nového protikorupčního batohu. 
Všem nám přeji pevné zdraví, dostatek
psychické odolnosti a jak občas cynicky
říkám, i notnou dávku otrlosti. Děkuji za
pozornost.“
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Převzetí ocenění v Opatovicích nad Labem
V rámci pracovní návštěvy zavítal senátor
JUDr. Miroslav Antl do Opatovic nad La-
bem. Z rukou pana starosty obce Ing.
Pavla Kohouta a velitele Obecní policie
v Opatovicích nad Labem Vítězslava
Škody převzal Pamětní list a medaili ku
příležitosti 10. výročí založení Obecní po-
licie v Opatovicích nad Labem. Poté na-
vštívil místní služebnu obecní policie 
a tam předal oběma strážníkům obecní
police Vítězslavu Škodovi a Petru Skálovi
své knihy s věnováním.

Hasičské závody v Srchu

Senátor Miroslav Antl zahájil 
hasičské klání v Častolovicích  

SDH Srch pořádalo v sobotu 18. září 2010
od 13 hodin na fotbalovém hřišti v Srchu
již XI. ročník Memoriálu Františka Češky
a VII. ročník Putovního poháru starostky
obce Srch v požárním útoku žen a mužů.
Senátor JUDr. Miroslav Antl se na závo-
dech potkal se spoluhráčem veteránského
basketu a kamarádem Pavlem Kasalem a

s policejním důstojníkem Romanem Bu-
šovským aj. Starostka obce Jiráňová pří -
tomnost senátora ignorovala a namísto
toho propagovala kandidáta do Senátu En-
gelmajera, ovšem v jiném regionu, což ani
jednomu z nich evidentně nedošlo. I proto
vítám nové vedení obce Srch. Těším se na
spolupráci s novými členy zastupitelstva.

V sobotu 18. září 2010 se více než 40
družstev sboru dobrovolných hasičů se
sjelo do Častolovic na soutěž v požárním
útoku zařazené do Podorlické a Výcho-
dočeské hasičská ligy. Ve svém tradičně
stručném projevu, resp. zdravici, senátor
Miroslav Antl poděkoval sboru dobrovol-
ných hasičů v Častolovicích a jejich pro-
střednictvím všem spoluobčanům a fir-

mám, jež přispěli na humanitární pomoc
pořádanou ve dnech 11.–12.srpna 2010.
Celá pomoc byla odvezena 13.srpna do
záplavami postiženého libereckého kraje
a to do obce Raspenava. Zdůraznil i vý-
znam SDH ze jména při záchranných ak-
cích s tím, že svoji připravenost mohou
prokázat i při těchto sportovních klá-
ních. 

Na návštěvě softbalového a baseballového
areálu Orlí hnízdo v Chocni

Výstava regionálního malíře Petra J. Špačka v Senátu

Osobní poděkování 
hasičům

V sobotu 21. srpna 2010 navštívil senátor
Miroslav Antl turnaj softbalového a ba-
seballového areálu Orlí hnízdo. V zaplně-
ném stadionu již čekal předseda klubu
Vladimír Chocholouš a 1. místostarosta
města Choceň Ing. Ladislav Valtr. Po pro-
hlídce stadionu a zázemí požádal před-
seda klubu senátora JUDr. Miroslava An-
tla o pomoc při zajištění plánovaného ME
v baseballu v kategorii kadetů, které by
se mělo uskutečnit v létě 2011 v Chocni.

Softbalový a baseballový areál Orlí hnízdo
v Chocni by tak přivítal účastníky i diváky
již páté takto významné akce. Kromě le-
tošního ME v softballu mužů zde byly po-
řádány tyto turnaje Mistrovství Evropy:
1997 – baseball kadeti (mimochodem 
v době povodní, kdy plocha hřiště před
zahájením ME byla téměř 2 metry pod
vodou), 2000 – baseball žáci, 2002 – soft-
ball juniorky a junioři a 2006 – VI. mi-
strovství Evropy v softballu mužů.

Předsedou OVV ČSSD
Rychnov nad Kněžnou 
je Mgr. Jan Morávek

Mgr. Jan Morávek, člen ústřední kon-
trolní komise ČSSD za Královéhradecký
kraj a zastupitel města Rokytnice v Or-
lických horách, se stal novým předsedou
ČSSD Rychnovského okresu, což je jistě
výborná zpráva pro ty, kteří chtějí změny
a nové tváře v rámci České strany sociál -
ně demokratické. 
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Nebyli jsme všude, ale není všem dnům konec…
Uvádíme výběr z akcí, kterých se v průběhu roku 2010 senátor JUDr. Miroslav Antl zúčastnil – a které navštívil (i na Vaše pozvání) v našem regionu. Během cest po regionu 

zajížděla „Pojízdná senátorská kancelář“ i do menších obcí našeho senátního obvodu tak, aby ani občané ze vzdálenějších koutů regionu nebyli ochuzeni o služby svého senátora.

Předání cen na 26. Orlickém maratónu v Deštném v Orlic-
kých horách 

Vyhlášení handicapovaného sportovce roku 2009 
Setkání se zakladatelem československého karate

Ing. Miloslavem Kolářem a významným českým 
jaderným fyzikem Jurou Kopeckým

Pietní akce k 61. výročí pochodu studentů za svobodu 
Ples přátel Orlických hor v Dobrém 
Setkání s pedagogy OA Choceň 
Beseda se studenty Obchodní akademie v Chocni 
4. ročník basketbalové turnaje v Pardubicích 
Setkání s přestaviteli ČSSD v Chocni 
Výstava obrazů P. Špačka v Senátu Parlamentu ČR
Pracovní návštěva v Opatovicích nad Labem 
S Danou Zátopkovou v senátní lavici 
Přednáška v Telefónice O2 Czech Republic, a.s.
Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Královéhradeckého

kraje za rok 2009 
Slavnostní vyhlašování cen pořadu „112. V ohrožení 

života“ za rok 2009 
Vystoupení na mezinárodní konferenci: Kolik stojí domácí

násilí? 

Beseda s mladými novináři z Junioroom
Zahájení Českého běžeckého poháru v PSP ČR
Návštěva Hotelu Eduard v Rokytnici v Orlických horách
Jednání s ing. A. Šubrtem z Vamberku nad problematikou

školství 
Otevření železničního muzea v Rokytnici v Orlických horách 
Prvomájové posezení v Rychnově nad Kněžnou
Zahájení výstavy otce a syna Vavřinových v Potštejně 
Oslavy 700 let od první písemné zmínky obce Liberk 
Návštěva Policejního muzea ČR 
Slavnostní křest knihy Inkluzivní vzdělávání 
Zahájení výstavy akademického malíře Františka Letáka 
Mezinárodní turnaj starších žáků v kopané 

v Albrechticích nad Orlicí
14. ročník motokrosové setkání Velké ceny Nové Vsi
Oslavy 130.výročí založení SDH Dolní Roveň 
Slavnostní otevření nových učeben v MZŠ Dolní Roveň 
Mladí novináři z Futuroom - Junioroom navštívili Senát 
Se Standou Motlem v redakci Orlického týdeníku 
Rozhovor pro francouzská média 
Setkání se starosty v Dobříkově 
Návštěva koupaliště v Dobrém 

Na sjezdovce Šerlišský mlýn v Deštném v Orlických horách
Na domácích buchtách na Šerlišském Mlýnu 
Výlet na Zemskou bránu 
Návštěva Ledříčkových slavností 
Předání cen vítězům silničního kritéria O pohár města

Rokytnice v Orlických horách 
Výjezd do sousedícího okresu Ústí nad Orlicí 
Na návštěvě softbalového a baseballového areálu Orlí

hnízdo v Chocni 
Netradiční soutěž v požárním sportu v Dobříkově 
Setkání s občany v Dašicích 
Senátor Miroslav Antl obdivoval sgrafiti v Uhersku 
60. narozeniny Břetislava Zahálky v Dolní Rovni 
V ateliéru u malíře Petra Špačka 
Příjemný večer v hostinci v Trusnově 
Oslavy 650 let obce a 125 let SDH Býšť 
V kostele sv. Jiří v Býšti při žehnání praporu 
Poděkování hasičům v Rovni u Rychnova nad Kněžnou
Podařené Kostelecké posvícení 2010 
Zahájení hasičského klání v Častolovicích 
Odhalení pamětní desky armádnímu generálovi Aloisi

Eliášovi 

Hasičské závody v Srchu 
Snídaně šampiónů v pivnici u Jelínků 
Prezentace Akademie Hasičského záchranného sboru 
Setkání zasloužilých hasičů Pardubického kraje 
Slavnostní výkop senátora Miroslava Antla k 20. výročí

AFK Union Rokytnice 
Zastavení v Hospodě na Nebeské Rybné 
Pobyt v rodinném penzionu U pytláka Říhy 
Senátor JUDr. Miroslav Antl na akci Nadace policistů 

a hasičů 
Zahájení výstavy akademického malíře Františka Letáka
Křest knihy Ivo Tomana „Motivace zvenčí je jako smrad

… za pár hodin se vyvětrá“
Prohlídka Domu pro bydlení seniorů „Hvězda“ Českého

červeného kříže
Vánoční koncert barytonisty Filipa Bandžaka
Pracovní setkání s „preventisty“ z SKPV Policie ČR 

v Hradci Králové
Přednáška na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje
Obdarování dětí v Holickém dětském domově 
Předání daru pro Dům dětí a mládeže v Chocni
Návštěva Střední školy cestovního ruchu v Chocni
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