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V roce 2010 a 2011 byly Senátorské zpra-
vodaje JUDr. Miroslava Antla vytištěny v
nákladu 20 000 ks. Prostřednictvím České
pošty s.p. byly zdarma distribuovány do
všech 136 měst a obcí v našem senátním
obvodě. Vzhledem k vysokým finančním
nákladům na výrobu a distribuci (v našem
obvodu je cca 54 000 doručovacích schrá-
nek), byl výběr 20 000 doručovacích adres
náhodný v rámci roznášky České pošty. 
Z důvodu velké poptávky po Senátorském
zpravodaji jsme v letošním roce zvýšili ná-
klad na 30 000 ks a změnili distributora.
Přesto tímto prosíme vážené občany na-
šeho 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. Všechna tři čísla
Senátorského zpravodaje si také můžete
zdarma stáhnout z webových stránek
www.miroslavantl.cz, které již navštívilo

více než 70 000 návštěvníků, a kde najdete
také záznamy z četných vystoupení v Se-
nátu, včetně záznamů z médií a mnoho
dalších informací... 

Ústavně-právní výbor je nejpracovitější Vychází třetí Senátorský zpravodaj
V roce 2011 se pod předsednictvím JUDr.
Miroslava Antla výrazně zvýšila aktivita
Ústavně-právního výboru Senátu PČR. 
Ústavně-právní výbor tak pracoval pět-
krát více než v předchozích letech. 
Ústavně-právní výbor měl v roce 2011 
o 20 zasedání více než v roce 2010, tedy
celkem 29. Celkem výbor projednal 93 ná -
vrhů zákonů, z toho 76 vládních návrhů,
12 poslaneckých návrhů, 4 návrhy vzešlé

ze Senátu PČR a 1 návrh, jehož předkla-
datelem bylo zastupitelstvo vyššího územ-
ního samosprávného celku. Dále výbor
projednal 7 návrhů senátních návrhů 
zákonů. Výbor také projednal 12 mezi -
národních smluv, 9 evropských tisků, 
5 zpráv, 2 jiné tisky a přijal několik usne-
sení organizační povahy. Celkem výbor
přijal 140 usnesení a 8 záznamů z jed-
nání.

Chceme stejný metr
Senátor JUDr. Miroslav Antl inicioval 
12. července 2011 veřejné slyšení na po-
pud stejnojmenné petice o.s. HERPNO,
kterou na internetu během krátké doby
podepsalo přes 20 000 nespokojených lidí.
Petici odstartovalo brutální napadení 
a sexuální zneužití tehdy dvanáctiletého
Patrika z dětského domova v Duchcově
na Teplicku skupinkou nezletilých Romů.
Oběť skončila se zlomeným žebrem, za-
krvácenou hrudní dutinou, natrženou sle-
zinou a řadou dalších zranění v nemoc-
nici. Starší z útočníků, šestnáctiletý Rom,
byl nejprve odsouzen na deset let do vě-
zení za pokus o vraždu ve spolupachatel-
ství, loupež, vydírání s rasovým podtextem
a znásilnění. Odvolací soud trest zmírnil
na polovinu, pokus o vraždu se podle něj
nepodařilo mladíkovi prokázat. Mladší 
z útočníků v Krupce totiž nebyl stíhán,

protože mu bylo teprve 14 let. Mladší
skončil ve výchovném zařízení, kvůli agre-
sivitě a terorizování ostatních chovanců
i zaměstnanců byl z Chrastavy na Teplicku
přemístěn do zařízení s přísnějším reži-
mem v Děčíně-Boleticích. Prosazování
rovného přístupu ke všem pachatelům
trestných činů bez ohledu na jejich rasu
bylo jedním z témat veřejného slyšení,
které se uskutečnilo v Senátu. 
Průběh tohoto pracovního setkání a obsah
vystoupení byly všemi zástupci státních
orgánů hodnoceny velice příznivě. O to
větším překvapením byl útočný, zkreslu-
jící, tendenční a jednoznačně nepravdivý
článek, podepsaný Františkem Kostlá-
nem – a zveřejněný o dva dny později na
webových stránkách o.s. ROMEA. Na
tento provokativní útok senátor Antl

„…Já mám ve svém "předvolebním pro-
gramu" mj. i slib zasadit se o výrazné ome-
zení imunity ústavních činitelů. Doživotní
imunita je samozřejmě nesmysl – a má-
lokdo ví, že zákonodárci mají imunitu do
konce svého života. Imunita se musí vzta-

hovat pouze na dobu výkonu mandátu 
s tím, že po tuto dobu neběží promlčecí
lhůta. Osobně jsem přesvědčen, že imu-
nita se má vztahovat pouze na tzv. ver-
bální trestné jednání, tj. na výroky sená-
torů a poslanců, pronášené v jednacích
sálech a na výborových schůzích Parla-
mentu ČR, přičemž by nemělo jít 

Pavel Peca, jeden z osmi nejbrutálnějších
českých vrahů, může být poměrně brzy
opět na svobodě. Muž, který 19. května
1993 vyvraždil celou svou rodinu, a to
velmi brutálním způsobem - několika ra-
nami sekerou do hlavy, může po dvaceti
letech za mřížemi požádat o předčasné
propuštění.
České zákony, které sice znají pojem do-
životní trest, s tím počítají – i ten nejne-
bezpečnější vrah se může po určitém čase
ocitnout znovu na svobodě. Senátor JUDr.
Miroslav Antl, bývalý státní zástupce,
vzpomíná: „V životě jsem neviděl takovou
situaci na místě činu. Všude spousta
krve a nejhorší byly rozsekané oběti 
a z toho dvě děti.“
Pavel Peca byl za trojnásobnou brutální
vraždu odsouzen Krajským soudem v Hrad -
ci Králové na 24 let za mřížemi. Po odvo-
lání M. Antla mu Nejvyšší soud změnil
trest na doživotí. Přesto se po dvaceti le-
tech může opět dostat na svobodu.
„Je potřeba, aby trest odnětí svobody na
doživotí bylo takzvané absolutní doživotí.

Zrušení doživotní 
trestněprávní imunity 

Stovky míčů pro mladé sportovce Nejsurovější vrah se
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V průběhu měsíce září a října 2011 rozvezl
senátor JUDr. Miroslav Antl do každého
mládežnického fotbalového oddílu ve svém
senátním obvodu deset nových kvalitních
fotbalových míčů značky Mitre Calcio. Mi-
roslav Antl, sám dlouholetý aktivní sporto-
vec, před volbami slíbil, že bude podporovat
spolkovou a sportovní činnost, zejména 
rozvoj mládežnického sportu – a tímto plní
další ze svých předvolebních slibů. 
Senátor Miroslav Antl již v roce 2009 da-
roval 200 000 Kč na podporu spolků v re-
gionu a v letošním roce nakoupil 560 fot-
balových, volejbalových a basketbalových
míčů pro 56 mládežnických oddílů v tržní
hodnotě cca 320 000 Kč. Protože se JUDr.
Miroslav Antl již dlouhá léta setkává s ne-
uvěřitelným plýtváním veřejných peněz 
a předražováním různých zakázek, roz-
hodl se, že si sám vyzkouší, zda jde ušetřit

finance při nákupu, pokud má člověk zá-
jem. Sportovní míče pro mládežnická
mužstva, které tvoří fotbalové míče tra-
dičního anglického výrobce MITRE, vo-
lejbalové míče prémiové japonské značky
MIKASA a basketbalové míče předního
světového výrobce MOLTEN se panu se-
nátorovi podařilo (zcela legálně :-) ) na-
koupit za poloviční ceny. 
V době probíhající krize a nedostatku fi-
nančních prostředků na provoz sportov-
ních oddílů a klubů, udělaly darované
míče (podle slov sportovních činovníků)
dětem velkou radost a ušetřily oddílům
nutné finanční náklady. Volejbalová a bas-
ketbalová družstva mládeže Antlova roz-
sáhlého senátního obvodu (číslo 48) se
mohou těšit na míče v průběhu tohoto
jara po zahájení jejich soutěžních utkání.
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Chceme stejný metr. 

okamžitě reagoval svým článkem na webu
www.miroslavantl.cz, kde mj. uvedl: „…
Zarazil mne však tento „mediální vý-
stup“, útočící na senátory, ale i na os-
tatní řečníky, kteří se zachovali eticky –
a přesto si vysloužili lživá až nenávistná
označení z klávesnice autora tohoto vý-
tvoru…  Znovu (a znovu) se potvrzuje,
že jsou mezi námi skutečně skupiny ob-
čanů, kteří se ostatním přizpůsobit ne-
chtějí – a zneužijí jakékoliv situace 
k vykonstruovaným a účelovým útokům
na kohokoliv, kdo si dovolí naznačit svůj
kritický názor, vyslovený na základě
praktických zkušeností a praktických
poznatků...“

Reakce koordinátora národnostních men-
šin Ing. Jozefa Holka na článek Romové
útočí... 
Dobrý den, reaguji na Váš článek, který
je z 31.8.2011 na webu (www.mirosla-
vantl.cz). Ujišťuji Vás, že jako Rom se plně
ztotožňuji s Vaším názorem a garantuji

Vám podporu mnoha dalších Romů. Jsem
členem Rady vlády pro záležitosti romské
menšiny a mám slušný přehled o dění v
ČR v rámci „integrace“. Sympatizoval
jsem s Vámi i v dobách totality a i nyní.
Byl jste vždy přísným, tvrdým, spravedli-
vým mužem.
... Pan F. Kostlán, M. Šimášek nejsou zá-
stupci Romů, bohužel paní zmocněnkyně
také ne. Vůbec výběr zástupců je obecně
velmi klamný a zavádějící. ...
... Chtěl jsem, abyste věděl, že je dost
Romů, kteří poukazují na to jak řešit prob-
lém a přesto nikdo neslyší a nevidí. Je
nás mnoho co odsuzujeme násilí a vý-
tržnosti. Jsme pro nejpřísnější tresty! Je-
nom nedopusťte lynčování nevinných „fa-
šistickými samozvanci“. Vždy je potřebné
vyslechnout i druhou stranu a důkladně
prošetřit okolnosti. Slavná Agentura pro
sociální začleňování je jen jedna velká
díra na peníze přisluhovačů etnobyznys-
menů společnosti Člověk v tísni, o.p.s.!
Oni nepomáhají Romům, jen sobě! ... 

www.miroslavantl.czSENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ

Ochrana společnosti před
dětskými vrahy

Případ Robina ze středočeské Kmetiněvsi,
který ve třinácti letech brutálně zavraždil
svou spolužačku, ukázal, že se v původním
zákoně zapomnělo na dětské vrahy. Nyní
totiž nelze dětem mladším patnácti let ulo-
žit za vraždu či znásilnění ochranné léčení
– někdy nutné na neomezenou dobu. Na
takzvanou Kmetiněveskou výzvu, která
žádá lepší ochranu před mladými zločinci,
reagovala novela, která prošla senátním
výborem. „Schválili jsme ji jednomyslně.
Pozměňovacím návrhem jsem jen prosadil

upřesnění, aby byla ochranná léčba uklá-
dána na základě psychiatrických posudků,“
sdělil předseda ústavně-právního výboru
Senátu JUDr. Miroslav Antl.

Dětským zločincům lze nyní uložit jen
ochrannou výchovu, která končí nanejvýš
v devatenácti letech. Pak je léčba dobro-
volná. V novém trestním zákoníku se sice
zvýšily maximální tresty pro dospělé vrahy
z patnácti na osmnáct let, podle Antla
však tento žádoucí posun nekopírují tresty
pro mladistvé vrahy. „Tam zůstává nejvyšší
sazba na deseti letech a podle mého by se
měla zvednout také. V tomto bodě jsme
se ale se soudci a státními zástupci ne-
shodli,“ dodal Antl.
"Pokud jde o zpřísnění sazeb pro mladi-
stvé, já sám jsem příznivcem," uvedl před-
seda senátního ústavně-právního výboru.
Nejrychlejší cestou, jak zákon změnit, by
podle něj byl návrh změny z dílny minis-
terstva spravedlnosti. Senátoři podle Antla
proto chtějí s úřadem intenzivně jednat.
"Klidně bych se stal iniciátorem i já, pokud
by se to neujalo na ministerstvu," dodal.
V současné době je možné mladistvým pa-
chatelům uložit maximálně pětiletý trest
vězení. Až deset let pak může ve věznici
strávit patnáctiletý až osmnáctiletý člověk
odsouzený za zločin, za který se dospělému
ukládá výjimečný trest. Nejpřísnější zákon
má v tomto směru Slovensko, kde je zá-
konná horní hranice trestní sazby pro mla-
distvé pachatele sedm, respektive 15 let.

Zdroj: Mladá fronta DNES a ČTK

o úmyslné trestné činy křivého obvinění,
pomluvy, poškození cizích práv, rasově
motivované trestné činy apod. Poslanci a
senátoři jsou tzv. úředními osobami ve
smyslu trestního zákoníku - a měli by tedy
být trestně odpovědní i za trestný čin
zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329
trestního zákoníku. Takže vítám jakouko-
liv legislativní iniciativu, směřující k ome-
zení naší imunity. 
Na dané téma jsem opakovaně vystoupil
v rámci plenárních zasedání, konferencí
a dalších akcí, ale zatím jsem se nesetkal
s přílišným nadšením (natož podporou)
senátorek a senátorů. Vůbec už nechápu
senátory, kteří se nechtějí nechat vydat
k trestnímu stíhání. O vině by měl rozho-
dovat pouze trestní soud, nikoliv poslanci
a senátoři, z nichž je navíc minimum těch,
kteří působili v justici. Myslím, že jsem

vlastně jediný... A i jako bývalý státní zá-
stupce vždy vyzývám ostatní zákonodárce,
aby se vydali k trestnímu stíhání sami.
Dokonce ani státní zástupce nesmí zasta-
vit trestní stíhání, má-li pochybnosti 
o vině (viz § 172 odst. 1 písm. a) trestního
řádu), ale "v pochybnostech" musí podat
obžalobu - a nechat rozhodnutí o vině na
soudu. Tvrdím, že je v zájmu podezřelých,
resp. obviněných, poslanců a senátorů,
aby vyvrátili trestní obvinění a obhájili se
před soudem. Pokud k tomu nedojde, po-
chybnosti budou přetrvávat - a podezření
se nikdy nezbaví…“. 
Pozn.: v současné době projednává Par-
lament ČR časové omezení imunity všech
ústavních činitelů, tj. po prezidentu ČR 
i u poslanců, senátorů a soudců Ústavního
soudu ČR, kdy imunita by se vztahovala
pouze na dobu výkonu mandátu. 

Stovky míčů pro mladé sportovce

Přímá volba prezidenta republiky
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Seznam obdarovaných oddílů:
Okres  Pardubice
Sokol Býšť
Sparta Dašice
SK Sokol Dříteč
Sokol Chvojenec
SK Holice
AFK Horní Jelení
Sokol Moravany
AFK Opatovice n.L.
Sokol Roveň
FK Horní Ředice
Spartak Sezemice
Sokol Staré Hradiště
FC Titanic Srch
Okres  Rychnov nad Kněžnou
SK Albrechtice n.O.
Lokomotiva Borohrádek
AFK Častolovice
TJ SOKOL Černíkovice
FC České Meziříčí
TJ Dobruška
TJ Velešov Doudleby
SOKOL Javornice
FC Kostelec n.O.

START Ohnišov
TJ SPARTAK Opočno
SK Přepychy
UNION Rokytnice v O.h.
1.FC  Rokytnice v O.h.
FC SPARTAK Rychnov n.Kn.
SK Solnice
SK Týniště n.O.
TJ BANÍK Vamberk
TJ SOKOL Voděrady
Okres  Ústí  nad Orlicí
FK AGRIA Choceň
FK AGRIA Choceň - ženy
TJ Sokol Dobříkov
Sokol Sruby

Změna sídla rychnovské
kanceláře
Regionální senátorská kancelář se přesu-
nula na novou adresu: Staré náměstí 68,
516 01 Rychnov nad Kněžnou. Senátorské
dny v pondělí, popř. i v dalších dnech –
vždy po předchozí telefonické dohodě na
telefonním čísle +420 494 539 022 nebo
e-mailem na wimmer@miroslavantl.cz.

Názvem „Ústavní zákon o přímé volbě
prezidenta“ se zjednodušuje poměrně
složité hlasování o návrhu ústavního zá-
kona, kterým se mění ústavní zákon č.
1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve
znění pozdějších ústavních zákonů (Se-
nátní tisk č. 262).
Kromě zavedení přímé volby prezidenta
republiky (viz nové znění čl. 56 Ústavy
ČR) jsou v nově přijatém ústavním zákoně
i další (zásadní) související změny. Schvá-
lený čl. 58 Ústavy zakládá nutné zmocnění
k vydání prováděcího zákona, který upraví
další podmínky výkonu volebního práva
při volbě prezidenta republiky, podrob-
nosti navrhování kandidátů, vyhlašování
a provádění volby a vyhlašování jejího vý-
sledku a soudní přezkum. K tomu pak
bude nutno především přijmout zvláštní
volební zákon, který upraví vlastní pro-
ceduru přímé volby prezidenta, včetně
soudního přezkumu. Vedle toho bude mu-
set dojít též ke změně řady souvisejících
zákonů, které musí nabýt účinnosti spolu
s novelou Ústavy…! 
Další legislativní připomínky, resp. ná-
mitky, se týkají změn ústavních kompe-
tencí prezidenta republiky. V čerstvě
schválené novele „inkriminovaného“ ús-
tavního zákona jde mimo jiné o přesun
oprávnění prezidenta udílet milost (us-
tanovení o tzv. abolici) mezi akty prezi-
denta republiky, k jejichž realizaci je
nutná kontrasignace (spolupodpis) před-
sedy vlády nebo jím pověřeného člena
vlády. Dále se upravuje možnost ústavně-
právního postihu prezidenta republiky
tak, aby vedle „velezrady“ mohl být stí-
hán i pro „hrubé porušení Ústavy nebo
jiné součásti ústavního pořádku“, při-
čemž k podání ústavní žaloby bude i na -
dále aktivně legitimován Senát, avšak
pouze za předpokladu, že k tomu získá
předchozí souhlas Poslanecké sněmovny.
Nevysloví-li Poslanecká sněmovna s ús-
tavní žalobou souhlas do tří měsíců ode
dne, kdy o něj Senát požádal, nastupuje
přímo z Ústavy fikce nesouhlasu, tj. platí,
že souhlas k podání ústavní žaloby nebyl
dán. K přijetí návrhu ústavní žaloby Se-
nátem bude třeba souhlasu ústavní vět-
šiny, tj. třípětinové většiny přítomných se-
nátorů. K vyslovení souhlasu Poslanecké
sněmovny s podáním ústavní žaloby je za-
potřebí rovněž ústavní většiny, tj. třípěti-
nové většiny všech poslanců. Tím dochází
k výraznému ztížení schvalovacího pro-
cesu a ke komplikacím, které ve svém dů-
sledku mohou znamenat nepostižitelnost
(nového) prezidenta.
K těmto změnám měli ústavně právní ex-
perti konkrétní připomínky a námitky. 
Zcela zásadní a mnou vítanou změnou je
vypuštění stávajícího textu čl. 65 odst.
3 Ústavy, podle něhož je navždy vy-
loučeno trestní stíhání pro trestné činy
spáchané po dobu výkonu funkce pre-
zidenta republiky, takže je tímto umož-

něno vůči bývalému prezidentovi re-
publiky po skončení výkonu jeho
funkce zahájit trestní stíhání pro
trestné činy, kterých se v době výkonu
funkce prezidenta dopustil.
Mou zásadní výhradou proti návrhu na
změnu shora uvedeného ústavního zákona
bylo to, že poslanci zůstali v tomto ome-
zení imunity prezidenta republiky jako
ústavního činitele jen na začátku (pro
mnohé poslance ale i senátory) stras-
tiplné cesty za „nápravu“ Ústavy, spočí-
vající v omezení imunity všech ústavních
činitelů, tedy i poslanců a senátorů 
(a soudců Ústavního soudu), když tuto
ponechali zcela beze změn. To jsem po-
važoval za naprosto nelogický a vůči ob-
čanům urážlivý legislativní přístup dolní
komory českého Parlamentu.
V době našeho schvalování změny Ústavy
ČR však poslanci schválili sněmovní tisk
číslo 469, který řeší stejné omezení imu-
nity i u ostatních ústavních činitelů, tedy
poslanců, senátorů a soudců ÚS jen na
dobu jejich mandátu. A to byl jeden z dů-
vodů, proč jsem se rozhodl změnu Ústavy
ČR podpořit.

Všichni kolem mne celou dobu argumen-
tovali tím, že se všechny politické strany
zavázaly ve svých (před)volebních pro-
gramech prosadit přímou volbu prezi-
denta. Politici s tím však začali až na po-
slední chvíli – a převedli odpovědnost za
případné neschválení na horní komoru
Parlamentu, tj, na Senát. Ten neměl (os-
tatně jako obvykle) moc času na rozho-
dování …
Nahlédnutím do Krimi-knihy, v jejímž zá-
věru mám já své („senátorské“) předvo-
lební sliby, jsem se znovu ujistil, že ve
svých slibech občanům nemám přímou
volbu prezidenta. Na druhou stranu je
však pravdou, že když jsem byl občany
(obecně) dotazován, zda bych podpořil

přímou volbu prezidenta, odpovídal jsem,
že ano – avšak s tím, že při změnách Ús-
tavy ČR musí dojít i k výraznému omezení
imunity ústavních činitelů. A slib omezení
imunity ústavních činitelů ve své „Krimi-
knize“ mám. I proto jsem v tomto duchu
vždy vystupoval na konferencích a dalších
akcích v Senátu PČR i v Klubu senátorů
zvolených za ČSSD.
Osobně jsem přesvědčen, že poslanecký
návrh, spočívající v časovém omezení imu-
nity i u poslanců, senátorů a soudců Ús-
tavního soudu, který hladce prošel dolní
komorou Parlamentu ČR, bude schválen
i v našem Senátu. A doufám, že je to první
krok k dalšímu omezování imunity u všech
ústavních činitelů – i když vím, že se do
toho ústavním činitelům nechce. 
Před hlasováním jsem dlouhodobě a po-
měrně intenzivně zvažoval hledisko
právní, a to zejména po prostudování vel-
kého počtu ústavně-právních expertiz. Ná-
vrh změny ústavního zákona totiž vyvolal
poměrně dost legislativních pochybností
(k dispozici máme expertizy předních čes-
kých ústavně-právních specialistů) – 
a určitě by bylo třeba dalších úprav 
v rámci pozměňovacích návrhů, schvále-
ných Senátem PČR a odeslaných Posla-
necké sněmovně Parlamentu ČR. V této
situaci by se však přijetí pozměňovacích
návrhů a vrácení dolní komoře rovnalo
zamítnutí návrhu ústavního zákona a tedy
jeho parlamentnímu „neschválení“. Jde
o jakousi legislativní „krajní nouzi“, když
Senát Parlamentu ČR měl (jak výše zmi-
ňuji) nedostatek času - a jiná varianta by
legislativní proces zastavila. Podle zpráv
vládních, ale i sněmovních, návrh zákona
by v případě jeho vrácení s pozměňova-
cími návrhy nebyl schválen vůbec – a „me-
diálně“ (v očích veřejnosti) by nepo-
chybně byl na vině Senát PČR…!  
Jak jsem opakovaně sdělil médiím, jako
právník a zejména senátor (předseda
ÚPV) bych doplnil, resp. navrhl „opravu“
zpochybňovaných ustanovení návrhu na
změnu Ústavy ČR…
Jako senátor však naslouchám hlasu lidu
(z latinského: „Vox populi…“) a celou re-
publikou se (dle mediálních výstupů) nesl
hlas pro přímou volbu prezidenta (uvá-
děno až 80%) – nadto s argumentem, že
sami senátoři chtějí být podle podobného
režimu (v rámci většinového systému) vo-
leni přímo lidem (a ne stranickými se-
kretariáty) – a měli by stejně tak umožnit
lidem zvolit si svého prezidenta přímo… 
Takže Senát Parlamentu ČR (prozatím)
lidem umožnil zvolit si „svého“ prezidenta
– a zda to bude „ten pravý“, ukáže život…
Osobně se však nechci dožít ostudné volby
prezidenta zástupci českého Parlamentu,
jak jsem ji (stejně jako ostatní občané)
bezmocně sledoval prostřednictvím České
televize při volbách posledních…

JUDr. Miroslav Antl

Pokračování ze s. 1
Pokračování ze s. 1

Pokračování ze s. 1

Pokračování ze s. 1

Zrušení doživotní trestněprávní imunity 

Absolutní doživotní trest znamená, že je
vyloučen návrat těch nejbrutálnějších
vrahů mezi řádné občany. Absolutní do-
životí je v Evropě uzákoněné např. ve
Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Maďarsku,
Nizozemí, Norsku, Rakousku, Slovensku,
Švédsku, Švýcarsku nebo Velké Británii.“
Bude znovu navrhovat změnu zákonů
JUDr. Miroslav Antl.
Otřesný případ Pavla Pecy byl zveřejněn
na TV Nova, na serveru Novinky.cz, 
v krimi-knížce – a naposledy i v reportáži
Stanislava Motla na ČRo- stejně jako další
reportáže, zejména z pořadu Mirka Vaňury
„112“ na TV Nova k případům, které se-
nátor JUDr. Miroslav Antl zpracovával
jako státní zástupce, najdete samozřejmě
na jeho webových stránkách: www.miro-
slavantl.cz...

Nejsurovější vrah se
chystá na svobodu
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V sobotu 25. června 2011 zahájil senátor
JUDr. Miroslav Antl společně se staros-
tou Holic v Čechách panem Mgr. Ladi-
slavem Effenberkem, s panem starostou
družebního města Strzelce Opolskie 
z Polské republiky, paní starostkou 
z družebního města Medzev ve Sloven-
ské republice a s panem JUDr. Jiřím Ku-
bíkem z Ministerstva zahraničních věcí
ČR tradiční holickou kulturní akci Dny
Holicka. Město Holice a Dobrovolný sva-
zek obcí Holicka přichystaly bohatý pro-
gram. 

V odpoledních hodinách dne 18. února
2011 navštívil senátor JUDr. Miroslav Antl
ředitele HZS ÚO RK plk. Jiřího Oberrei-
tera, který ho pozval na prohlídku nové
požární stanice. Ředitel HZS ÚO RK plk.
Jiří Oberreiter se všem zúčastněným in-
tenzivně věnoval a představil veškeré zá-
zemí krásné nové požární stanice. Nová
požární stanice a sídlo územního odboru
Rychnov nad Kněžnou byly vybudovány
jako součást průmyslové zóny Solnice -
Kvasiny. Tím, že se nová požární stanice

nachází v blízkosti silnice číslo 14, dojde
k výraznému zkrácení dojezdových časů
hasičů. Hasiči z požární stanice v Rych-
nově nad Kněžnou nezasahují pouze ve
svém okrese. Podle aktuální potřeby vy-
pomáhají svým kolegům nejen v rámci
sousedních okresů Královéhradeckého
kraje, ale i v Pardubickém kraji. Díky své
poloze „příhraničního“ okresu a meziná-
rodním dohodám zasahují v rámci přes -
hraniční spolupráce také na území 
Polska.

3

Nepřipustím legislativní zkratky 
Senátor JUDr. Miroslav Antl v průběhu
schůze Senátu PČR ostře vystoupil proti
praktikám, při nichž ministerstva pro-

sazují své návrhy zákonů prostřednictvím
poslanců, a tím se vyhýbají standard-
nímu legislativnímu procesu. Senátor
JUDr. Miroslav Antl vzkázal poslancům
dolní komory Parlamentu ČR, aby tyto
„legislativní zkratky“ nepoužívali, jelikož
přes senátní ústavně-právní výbor po-
dobné návrhy nebudou procházet, ať po-
cházejí z jakékoliv (politické) strany. 
Senátor Miroslav Antl: „Vážený pane
předsedající, vážené dá my, vážení pá-
nové… z pozice předsedy ústavně-práv-
ního výboru chci říci jedno. Tento ná-
vrh v podstatě předkládá skutečně
ministerstvo práce a sociálních věcí.
Poslanci, resp. předkladatelé či navrho-
vatelé se vůbec třeba na jednání ús-
tavně-právního výboru nedostavili,
myslím, že někteří lyžovali, jiní měli
jiné rodinné problémy. Nicméně chci
říci, že ústavně-právní výboru Senátu
Parlamentu ČR nepřipustí takovéto le-
gislativní zkratky, o kterých tady bylo
hovořeno. Děkuji za pozornost!“

Senát má být právní pojistkou
Ve dnech 8. a 9. června 2011 vystoupil se-
nátor JUDr. Miroslav Antl několikrát na
9. plenárním zasedání Senátu PČR jako
zpravodaj 8 senátních tisků, tedy nejak-
tivnější senátní zpravodaj, přičemž ve
dvou případech podal zásadní pozměňo-
vací návrhy. Z vystoupení senátora Miro-
slava Antla: „…Já si dovoluji upozornit
na to, že náš Senát by měl být mimo jiné
i právní pojistkou a dodávám, že jakousi
legis opravnou, respektive právní čistír-
nou, proto činím tento pozměňovací ná-
vrh a prosím o jeho podporu.
Myslím si, že bychom neměli zavírat oči
před právními kazy a neměli bychom
vzdávat boj s dolní komorou Parlamentu
o tuto relativní právní čistotu, i když
vím, že senátoři pak musí čekat i několik
dní na to, než najde vládní koalice vět-
šinu 101 poslanců, ale prosím, musíme
bojovat. Není to politikum, je to suché
právnické konstatování. 
A pan ministr ještě jaksi zmínil, aby-
chom pamatovali na účinnost, tak my

jsme si dovolili posunout v pozměňova-
cím návrhu bod 7 z 1. července na 1.
září, protože předpokládám, že poslanci

právě tak jako my senátoři jsou stejně
pracovití a budou se scházet i o školních
prázdninách. Děkuji za pozornost!“.

Exekutorská zvůle, podvod a rozhodčí doložka

Na pozvání Hasičského sboru České ha-
sičské jednoty Kostelec nad Orlicí zavítal
senátor Miroslav Antl v podvečerních ho-
dinách dne 10. září 2011 do hasičské
zbrojnice v Kostelci nad Orlicí, kde se us-
kutečnil slavnostní křest nového hasič-
ského vozu. Senátor Miroslav Antl se po-
zdravil s přítomnými dobrovolnými hasiči
a s jejich čestnými hosty a příznivci. Tento
zcela nový hasičský vůz kostelečtí hasiči
obdrželi 11.června 2011 u příležitosti 140.
výročí založení hasičského sboru. I této

slavnostní události se senátor Miroslav
Antl zúčastnil, když nestál na tribuně, ale
naopak rozmlouval s hasiči – a po slav-
nostním ceremoniálu převzal z rukou
pana starosty kosteleckých hasičů Zdeňka
Lipenského „Pamětní list“. Tato nová
technika sboru TATRA TERRNO je při-
pravena pomáhat nejen občanům města
Kostelec nad Orlicí, ale i dalším občanům
našeho regionu. Vozidlo bude vyjíždět 
k požárům, dopravním nehodám, ale 
i k technickým zásahům.

V senátorských kancelářích v průběhu
roku 2011 vyslechl a pomohl vyřešit prob-
lémy mnoha občanů. Některými případy
se bude nutné zabývat i v rámci legisla-
tivních úprav, aby nadále nedocházelo 
k porušování práv řádných občanů. 

Na oba případy tímto (obecně) upozor-
ňuji:
1) CHOCEŇ – exekutorská zvůle
V Chocni se senátor Antl setkal s bezrad-
ným občanem „v koncích“, aby mu po-
mohl najít konkrétní řešení a zajistit kva-
lifikovanou právní pomoc ve složitém
případu. Tento řádný občan byl poškozen
chybným postupem státní správy – a ne-
může se dovolat nápravy. Jde o další ne-
správný, resp. protiprávní, postup exeku-
torského úřadu, kdy došlo k necitlivému
zablokování veškerého majetku občana,
který nikomu nedluží – a sám je věřite-
lem. Přestože je v právu, což mu sice soud -
ní úředníci potvrzují, nemůže se dovolat
„odblokování“ svého majetku – a měl by
čekat, až okresní soud časem rozhodne,
že postup exekutorky v Hradci Králové je
neoprávněný. Problematikou EXEKUCÍ 
a případy zneužití pravomoci exekutory
coby úředními osobami, se ještě bude náš
ústavně-právní výbor zabývat. Postiže-
nému choceňskému občanu jsme zajistili
kvalifikovanou právní pomoc.
2) HOLICE – podvodné jednání 

a rozhodčí doložka
Maratón schůzek ukončil ve večerních
hodinách v Holicích v Čechách, kde ve
své (další) senátorské kanceláři projednal
možnosti dalšího postupu při domáhání
se náhrady škody, způsobené dopravní ne-
hodou. Tato starší paní jako cyklistka utr-
pěla vážné poranění hlavy při dopravní
nehodě, zaviněné řidičkou osobního au-
tomobilu. Poškozená byla hospitalizována

v pardubické okresní nemocnici a poté
propuštěna do dalšího domácího léčení.
Doma ji navštívil policista z Krajského ře-
ditelství policie Pardubického kraje, od-
dělení hospodářské kriminality, který
tvrdil, že vyšetřuje inkriminovanou do-
pravní nehodu – a předložil jí k podpisu
„Poučení poškozeného v trestním řízení“.
Než se stále ještě nemocná a rozrušená
paní stačila vzpamatovat, nabídl jí ihned

právní pomoc při uplatnění jejího nároku
– a podstrčil jí kontakt na pana Mgr. Jana
Pilného z EVROPSKÉHO CENTRA OD-
ŠKODNÉHO spol. s r.o. se sídlem v Čes-
kém Těšíně. Ten ji skutečně navštívil ná-
sledujícího dne – a podepsal s poškozenou
paní (pro ni) jednostranně nevýhodnou
„Příkazní smlouvu o uplatňování nároků
na náhradu škody“, v níž si tato společnost
nárokuje vyplacení odměny „ve výši 40%
+ DPH ze všech peněžitých plnění přija-
tých na náhradu škody od všech zaváza-

ných osob…“. Přitom by stačilo, aby po-
škozená policejnímu orgánu podepsala
poučení poškozeného v trestním řízení –
a soud by dodání dalších podkladů sám 
v rámci adhezního řízení rozhodl o ná-
hradě škody v prokázané výši. Takto po-
škozená přišla o nejm. 40% náhrady škody.
Ihned poté senátor Miroslav Antl varoval
občany na svém webu:
„Tímto chci upozornit další občany, aby
byli obezřetní při podepisování takových
smluv. Jak vidno, nelze věřit ani všem
policistům, když někteří zřejmě partici-
pují na neštěstí jiných a namísto splnění
své povinnosti řádně poučit poškozeného
v trestním řízení podstrkují takového ne-
smyslné smlouvy. Ze zmíněné příkazní
smlouvy totiž dále vyplývá, že kdyby
starší občanka tuto smlouvu jakýmkoliv
způsobem porušila, či nesplnila své po-
vinnost atd., zaplatila by smluvní pokutu
ve výši smluvní odměny, resp. 50 000,- Kč.
A pokud by se paní chtěla svých práv 
a nápravy stávajícího stavu domoci
soud ní cestou, nemůže tak učinit, když
součástí příkazní smlouvy je i tzv. ROZ-
HODČÍ DOLOŽKA, v níž se poškozená za-
vázala, k tomu, že vše se řeší „smírnou
cestou“, tj. na základě rozhodčí žaloby,
podané u smluvního rozhodce Mgr.
Marka Ježka, shodou okolností rovněž
advokáta z Českého Těšína. Je nasnadě,
že krom nákladů cestovních (z Holic na
česko-polskou hranici a zpět) by pak ne-
bohá paní zaplatila náklady rozhodčího
řízení, další psychické útrapy v to nepo-
čítaje...“ O problematických rozhodčích
doložkách a další připravovaných legisla-
tivních opatřeních se zmiňujeme na we-
bových stránkách (www.miroslavantl.cz)
jinde. Náš Ústavně-právní výbor Senátu
Parlamentu ČR se bude zabývat i touto
problematikou.

Nová požární stanice 
v Rychnově nad Kněžnou

Sto čtyřicet let hasičů 
v Kostelci n. O.

Zahájení Dnů Holicka

KRÁTCE Z  REGIONU
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Beseda s občany v Ostřetíně 

Peníze na zvon do kostela v Pohoří 

Senátor JUDr. Miroslav Antl přijal po-
zvání Klubu důchodců v Ostřetíně (u Ho-
lic v Čechách) na přednášku spojenou 
s besedou s občany. Této akce, pořádané
v pondělí 3. října 2011 od 16.30 hodin 
v Kulturním domě v Ostřetíně, se aktivně

zúčastnilo na 50 občanů, kteří se zajímali
o práci senátora, legislativní činnost 
a politickou současnost. S ohledem na
profesní minulost senátora Antla však
diskuze sklouzla na problematiku krimi-
nality mládeže, zločiny, trestání a činnost
soudů vůbec, situaci v české Policii, ale 
i na sociální problémy - a aktuální prob-
lémy s „nepřizpůsobivými“.  Přítomen byl
starosta obce pan Miloš Vlasák, který má
k občanům velice blízko, pravidelně je

informuje o aktuálním dění – při této be-
sedě mj. informoval občany o dopravní
dostupnosti, resp. nových dopravních
spojích, dotýkajících se Ostřetína. Dis-
kutovalo se o kvalitě silnic, o silném pro-
vozu na silnici, procházející obcí, ale 

i o zdravotnictví a dalších problémech,
které se lidí bezprostředně dotýkají. 
I přes tíživou a zhoršující situaci bezpeč-
nostní, sociální, dopravní, zdravotní atd.
proběhlo setkání v pohodovém duchu,
kdy senátor Antl ocenil záviděníhodný
optimismus a aktivity Klubu důchodců,
včetně těch sportovních…  Jak závěrem
dodal, stominutové setkání s milými 
občany mu dodalo sílu a optimismus do
další práce.

Poděkování celého týmu patří radě Krá-
lovéhradeckého kraje, hejtmanovi Lubo-
míru Francovi a senátorovi Miroslavu An-
tlovi za poskytnutou dotaci na tento
fotbalový mezinárodní turnaj.
Ženský fotbalový klub TJ AFK Union Ro-
kytnice v O. h. (rok založení 1990) vzorně

reprezentoval Českou republiku, Králo-
véhradecký kraj, náš region a město Ro-
kytnice v Orlických horách na meziná-
rodním turnaji Costa Brava Cupu ve
Španělsku (17.–20. října), kde děvčata
vybojovala druhé místo v silné konkurenci
převážně severských ženských týmů.

Senátor Miroslav Antl navštívil v dopro-
vodu pana starosty Zdeňka Krafky
Obecní úřad a další významné objekty 
v obci (včetně tělocvičny) a nejvýznam-
nější kostel sv. Jana Křtitele, kde byl při-
praven nový zvon na slavnostní vysvě-
cení. Senátor Miroslav Antl na výrobu
tohoto zvonu přispěl ze svého fondu část-

kou 5 000,- Kč. Zmíněný zvon, který nese
stejné jméno jako kostel, byl ulitý ve
stejné velikosti jako ten původní.  Kostel
sv. Jana Křtitele je nejen místem pro 
bohoslužby, křty, svatby či místem po-
sledního rozloučení s bližními, ale je 
i památkou na dřívější generace a přiro-
zenou dominantou obce. 

Na svém zasedání 27. června 2011 zvolila
Správní rada Univerzity Hradec Králové
své nové předsednictvo, jehož složení od-
ráží rostoucí význam univerzity a její aspi-
race v blízké budoucnosti. Novým členem
správní rady se stal JUDr. Miroslav Antl,
který od roku 1993 vyučuje jako univer-
zitní pracovník na katedře sociální pato-
logie a sociologie Pedagogické fakulty
Univerzity Hradec Králové, kde přednáší

trestní právo a právní propedeutiku.
Správní rada je samosprávným orgánem
veřejné vysoké školy. Agenda správní rady
se týká zejména projednání právních
úkonů vysoké školy stanovených zákonem,
hodnocení výsledků činnosti vysoké školy
a klíčových strategických dokumentů.
Správní rada veřejné vysoké školy dává
podněty a vyjadřuje stanoviska k činnosti
veřejné vysoké školy, která zveřejňuje.
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Obraz pro obec Dobříkov  Stoletá škola v Záměli Na zastupitelstvu
města Rychnov n. K. 

Odhalení repliky
hraničního sloupu 

vBartošovicíchvO.h.

Slavnost k 80. výročí otevření Podkarpat-
ského kostelíka v Dobříkově se v sobotu
18. června konala pod patronací senátora
Miroslava Antla. Pořádala ji obec spolu s
Církví československou husitskou ve Vy-
sokém Mýtě a nabídla nejen bohoslužbu
a řadu koncertních vystoupení, ale také
zábavné odpoledne pro děti. Přímo z Chol-
movce, odkud kostelík pochází, přijel pra-
voslavný kněz. Senátor JUDr. Miroslav

Antl pozdravil všechny přítomné a do ru-
kou pana starosty obce předal svůj dar
občanům obce – originální obraz koste-
líka od akademického malíře Františka
Letáka. Lidovou stavbu ze 17. století ne-
chal převézt ze Zakarpatské Ukrajiny do
Dobříkova senátor a první československý
ministr národní obrany Václav Klofáč. Ten
prohlásil, že za sto let bude kostelík hlavní
památkou obce, což se stalo daleko dříve. 

V sobotu 20. června 2011 pogratuloval 
v Záměli občanům a zejména učitelům 
a žákům ke stoletému výročí jejich ma-
teřské a základní školy. U příležitosti vý-
znamného jubilea byl téměř po celý den
připraven pestrý program, který si nene-
chala ujít řada návštěvníků. Senátor Mi-
roslav Antl společně se starostou obce

Záměl Josefem Novotným prošel celou
školu, seznámil se sympatickými učitel-
kami v čele s paní ředitelkou ZŠ a MŠ
Záměl Jindrou Müllerovou. Se zájmem
shlédl vystoupení dětí, výstavy ve třídách,
ale také výstavu terarijních živočichů 
a tropického hmyzu, expozice zahrádkářů
a včelařů.

Dne 18. dubna 2011 od 16 hodin začalo
zasedání zastupitelstva města Rychnov
nad Kněžnou v Pelcově divadle. Senátor
JUDr. Miroslav Antl před zahájením za-
sedání zastupitelstva pozdravil postupně
všechny členy zastupitelstva - a pohovořil
se starostou města panem Ing. Janem
Skořepou a s místostarostkami Ing. Mi-
chaelou Zimovou a Mgr. Janou Drejslo-
vou. Poté se zúčastnil jako host zasedání
zastupitelstva.

V den státního svátku 28. října 2011 na
břehu Divoké Orlice v Bartošovicích 
v O. h. odhalil senátor Miroslav Antl spo-

lečně se starostou Bartošovic v O. h. pa-
nem Kostasem Kotanidisem a se staros-
tou družebního města z Polské republiky
repliku sloupu, který tu stával až do svého
odstranění okupanty v roce 1938. Tato
připomínka Československa by se mohla
stát dalším turistickým lákadlem obce.
Na druhé straně mostu byla vysvěcena
nově restaurovaná socha svatého Jana
Nepomuckého. 

www.mojecestina.cz
www.pripravy.estranky.cz
www.smejo.info
www.rozhlas.cz/spektrum
www.matematika.hrou.cz
www.pravidla.cz
www.kalkulacka.info
www.veskole.cz

www.english-online.cz/slovicka-z-uceb-
nic.php
www.detske-hry.com
www.karaoketexty.cz 
www.sborovna.cz
Zdroj: Základní škola Záměl a Základní
škola Olešnice internetové odkazy – výběr
1. stupeň ZŠ

KRÁTCE Z  REGIONU

Pomoc pro 
handicapované 

Občanské sdružení rodičů a přátel dětí 
s handicapem Orion působí v okrese
Rychnov nad Kněžnou a podporuje rodiny
s dětmi s handicapem, aby mohly žít
stejný život jako jejich zdraví vrstevníci
– aby děti mohly navštěvovat školu a ak-
tivně trávit svůj volný čas. Senátor Miro-

slav Antl při návštěvě slíbil, že podpoří
žádost Orionu o pronájem budovy v areálu
nemocnice v Rychnově nad Kněžnou pro
poskytování sociálních služeb. Následně
se zúčastnil a převzal záštitou nad kon-
ferencí k zakončení projektu Klíč k han-
dicapu.

Pro žáky i pro rodiče zveřejňujeme internetové odkazy, které mohou sloužit 
k domácí výuce dětí:

Velký úspěch našeho 
ženského fotbalu

Správní radu UHK povedou nové
osobnosti 
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Senátor JUDr. Miroslav Antl se stal čle-
nem Klub Transparency, který byl zalo-
žen v dubnu 2011. Je tvořen jednotlivci,
lidmi, kterým záleží na stavu veřejného
prostoru v České republice, chtějí něco
udělat se zhoršující se korupcí a věří, že
aktivity Transparency International ČR
mají smysl. Členové Klubu nepovažují
klientelismus, korupci a protekci za

normu a rozhodli se prostřednictvím
členství v Klubu Transparency vyjádřit
svůj názor. Klub Transparency byl zalo-
žen pro všechny, kteří si už nechtějí jen
číst o dalších případech protekcionismu,
uplácení a zmanipulovaných veřejných
zakázkách. Svým členstvím dávají najevo
svůj postoj a přispívají na naši činnost
Klubu. 

Senátor Miroslav Antl při svém
vystoupení na konferenci „Aktu-
ální situace v českém zdravot-
nictví“ mj. reagoval na vystou-
pení prezidenta ČLK Milana
Kubka a dalších, kteří opako-
vaně tvrdí, že vědí o korupci 
a rozsáhlé majetkové trestné
činnosti, o předražených náku-
pech léků, lékařské techniky 
a vybavení atd. s tím, že dochází
k úniku stomilionových finanč-
ních částek. Důrazně upozornil
na trestní odpovědnost těch,
kteří mají takové informace 

a trestnou činnost jiných ne-
oznámí nebo nepřekazí, na je-
jich trestní odpovědnost pro
trestné činy Nepřekažení tre-
stného činu (§367 TrZ) a Ne-
oznámení trestného činu (§368
TrZ), které se vždy vztahuje na
tzv. korupční delikty. K tomu
znovu připomněl, že on sám jako
senátor opakovaně upozornil 
Ministerstvo spravedlnosti ČR,
že v novém trestním zákoníku
(TrZ) chybí ustanovení o tzv.
účinné lítosti, které v původním
trestním zákoně bylo. 

Z vystoupení senátora Miroslava Antla:
„…Já se k tomu vyjádřím pouze velmi
stručně. Jinak moje zpravodajská
zpráva má 21 stránek, zatímco tisk asi
19. Ale když se na to dívám, tak má
zpravodajská zpráva je psána písmem
jedné diplomové práce nejmenovaného
poslance, takže je vlastně poloviční –
takže budu velmi stručný. Já jsem trest -
ním právníkem, a vítám takovýto zá-

kon. Myslím, že mohl být už dávno při-
jat. Jsem optimistou, pokud jde o obsah
tohoto zákona. Samozřejmě, a to říkám
vždycky kriticky, bude záležet na tom,
jak zejména v přípravném řízení státní
zástupci a potažmo soudci budou přis-
tupovat k provádění tohoto zákona,
resp. zda se budou držet a zda budou
důsledně stíhat veškeré právnické
osoby. Já jsem přesvědčen o tom, že po-

kud schválíme – a předpokládám, že
ano – tak dáme vlastně bohatý rejstřík
a možnosti, jak oni mohou postupovat
ve prospěch nás všech. Ještě dodávám,
to je taková drobná poznámka, že už
nyní podle současného trestního záko-
níku, ale ostatně i podle trestního zá-
kona předtím platného, lze stíhat práv-
nické osoby trestním postihem
statutárních orgánů…“
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Členství v Klubu Transparency Situace v českém zdravotnictví 

Trestní odpovědnosti právnických osob 

VOLBY do zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2012,
aneb SÁZKA NA TŘINÁCTKU = senátor JUDr. Miroslav Antl.

Senátor JUDR. Miroslav Antl se rozhodl kandidovat do zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Tady jsou jeho hlavní důvody PROČ:
– chci stejně v rámci senátorské činnosti důsledně prosazovat zájmy občanů okresu RK – a celého našeho Královéhradeckého kraje  
– chci konstruktivně kritizovat činnost zastupitelstva, rady a vedení kraje
– jsem přesvědčen, že funkce člena zastupitelstva se dá účelně prolnout s povinnostmi senátora, který navíc může

v Parlamentu ČR prosazovat zájmy občanů 
– jsem jedním z mála senátorů, kteří nepůsobí v komunální politice
– jako senátor mám velice dobrý plat – a nepotřebuji další funkci pro peníze či prosazování svých osobních zájmů
Nabízím Vám své „služby“ nejen jako senátor, ale i jako člen zastupitelstva KHK = chci prosazovat Vaše zájmy 
a potřeby – a působit zejména v oblasti bezpečnosti!
Senátor JUDr. Miroslav Antl bude kandidovat jako nestraník na 13. místě kandidátní listiny ČSSD.

Ve čtvrtek 21. července zazněly v Sala
terreně pražské Valdštejnské zahrady
tóny zobcových fléten rychnovského sou-
boru Sarabanda ZUŠ Rychnov nad Kně-
žnou. Koncert se uskutečnil pod záštitou
senátora Miroslava Antla v rámci již še-
stého ročníku Kulturního léta v Senátu.
Na koncert se děvčata z dětského flétno-
vého souboru Sarabanda pilně připravo-
vala a bylo to slyšet. Skvělému vystoupení
neustále aplaudovaly více než dvě stovky

posluchačů. Flétnový soubor Sarabanda
od svého založení v roce 1997 provedl
více než osm set koncertů. Senátor Mi-
roslav Antl po skončení ocenil vynikající
výkon všech účinkujících dívek a jedi-
ného chlapce v souboru (věkový průměr
souboru je 14 let) – a jako výraz díků 
a uznání jim předal rudé růže. Jak zdů-
raznil, příjemný zážitek mu „vyčistil
hlavu“ a dovolil mu odpočinout ze čtyř-
denního senátního maratonu… 

KRÁTCE Z  REGIONU

POLIT IKA

Cena významnému
skladateli 

Luboši Slukovi 

Záštita nad soutěží zpravodajů
Rychnovska

Koncert Sarabandy v Senátu

V neděli 23. října 2011 v dobrušském Kos-
tele sv. Václava zahráli houslistka Iva
Kramperová a varhaník Pavel Svoboda
díla Johanna Sebastiana Bacha a světovou
premiéru skladby Luboše Sluky. Senátor
Miroslav Antl po skončení koncertu slav-
nostně předal Cenu Mezinárodního hu-
debního festivalu F. L. Věka, nad kterým
převzal záštitu, významnému českému
skladateli panu Luboši Slukovi. Tato cena
se bude každoročně udělovat za neoby-
čejný přínos regionu v oblasti kultury.
Kompozice Luboše Sluky, která nese ná-
zev Meditace na téma a putování Fran-
tiška Vladislava Heka (1769–1847), byla
napsána na objednávku festivalu a za-
zněla tak vůbec poprvé. 

Obce a města v rychnovském regionu roz-
hodně nezahálejí. Knihovna U Mokřinky
v Mokrém ve spolupráci s občanským
sdružením ABAKUS a Rychnovským de-
níkem pořádaly  2. ročník soutěže o nej-
lepší zpravodaj  okresu Rychnov nad Kně-
žnou. Do soutěže se přihlásilo celkem 
47 obcí, měst a městysů.

Udělená ocenění

Hlasování na webu Rychnovského deníku
Kategor ie  obec
1. Pohoří 
2. Synkov-Slemeno

3. Čermná nad Orlicí
Kategor ie  město
1. Týniště nad Orlicí
2. Kostelec nad Orlicí
3. Rokytnice v Orlických horách
Cena kronikářů  Rychnovska
Deštné v Orlických horách
Cena hlasování  občanů 
na  prázdninových výstavách
1. Deštné v Orlických horách
2. Skuhrov nad Bělou 
3. Mokré
Cena novinářů
Obec Bačetín
Městys Častolovice
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V průběhu roku 2011 se zúčastnil senátor
JUDr. Miroslav Antl několika konferencí
na ochranu dětí před kriminalitou, jako
např. „Stop sexuálnímu násilí na dětech“

nebo „Aktuální krize dnešních dětí“. Na
konferenci "Týrané a zanedbávané děti 
a práva jejich biologických rodičů" měl
více než hodinovou přednášku na téma
„Ochrana dětských obětí v novém Trest -
ním zákoníku“ v níž se zabýval nejen teo-
rií, ale i praxí, kdy k nejčastějším přeči-
nům a zločinům, jež jsou na dětech
páchány, uváděl kazuistiku.
Úřady vloni odhalily šest tisíc případů,
kdy bylo na dětech pácháno násilí. V pří-
padech sexuálního násilí byl agresorem

v šedesáti procentech případů člověk 
z blízkého okolí dítěte. Statistika hovoří
o tom, že v 56 procentech se jednalo 
o vlastního otce dítěte, ve 23 procentech
o nevlastního otce a v deseti procentech
o dědečka. Ve třiceti procentech to byla
neznámá osoba a v deseti procentech de-
viant. Většina případů týrání i zneužívání
začíná skryta za dveřmi, kde děti žijí, ně-
kdy i za dveřmi ložnic, kde děti nebo ro-
diče spí. Odhalené kauzy jsou jen špička
ledovce, tisíce týrání zůstává stále neod-
haleno. Vloni bylo zavražděno dvanáct
dětí a jedno zemřelo na následky týrání.
Dalších třináct dětí zemřelo v důsledku
nedbalosti. Každé třetí dítě je vystaveno
doma násilí. Nemusí se jednat přímo 
o násilí páchané na něm, ale často jde 
o napadání matky, kterému je dítě pří -
tomno.
Přednáška senátora JUDr. Miroslava An-
tla přítomné zaujala natolik, že někteří
účastníci konference s ním pokračovali v
neformální diskuzi i o přestávce, přičemž
byl senátor pozván k dalšímu odbornému
vystoupení na obdobnou konferenci do
Spolkové republiky Německo.
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Důvodem tohoto setkání byla žádost Sa-
mostatných odborů vysloužilců o zrušení
protiústavního zdanění výsluhového pří-
spěvku s požadavkem, aby členové Ústav -
ně-právního výboru Parlamentu ČR pro-
jednali celou záležitost a společně s dalšími
senátory podali ústavní stížnost proti před-
mětnému nezákonnému právnímu před-
pisu. Senátor JUDr. Miroslav Antl přítomné

vyrozuměl o tom, že bude nutné nejdříve
vyčkat rozhodnutí Ústavního soudu ČR 
k aktuálně projednávané ústavní stížnosti
skupiny 45 poslanců ČSSD na zrušení zá-
kona o úsporných opatřeních na minister-
stvu práce a sociálních věcí, zejména pak
na písemné odůvodnění tohoto rozhodnutí
plénem ÚS ČR, z něhož bude možné po-
soudit další postup a argumentaci. 

Předseda Ústavně-právního výboru Senátu
Parlamentu ČR JUDr. Miroslav Antl ve
svém úvodním vystoupení na konferenci
mj. uvedl, že okamžitě a rád převzal záštitu
na nepochybně přínosné akci, kterou od
Transparency International (TIC) vždy dů-
vodně očekává. Jak dále dodal, TIC jsou
asi jediní, kteří boj proti korupci v ČR ne-
předstírají – a neskrývají se za různé po-
pulistické proklamace, výmluvy na legis-
lativní nedostatky a sliby výrazného 
a okamžitého zlepšení v této oblasti.

Senátor Antl mj. zdůraznil, „…že všichni
chceme řešit, jak mají postupovat soudy –
avšak tam, kde není žalobce, není soudce
– a v boji s jakoukoliv kriminalitou jde 
o odpovědnost orgánů činných v přípravném
řízení trestním, zejména odpovědnost stát-
ního zastupitelství, které je, resp. by mělo
být garantem přípravného řízení trestního
– a státní zástupci by v pochybnostech měli
podávat obžalobu k soudu…“. Pak připom-
něl zásadu legality, kdy státní zástupce (SZ)
je povinen stíhat každý trestný čin, o kte-
rém se dozví – a to nejen na základě kon-
krétního trestního oznámení.
Dále dodal, že „…soudy by prostřednictvím
ministerstva spravedlnosti neměli řídit po-
litici, ale soudci sami, resp. Nejvyšší rada
soudnictví, navrhovaná Soudcovskou unií.
A k tomu by politici měli vytvořit právní
rámec a přijmout odpovídající legislativu
na úrovni té evropské a skutečně demo-
kratické...“ I v tomto coby předseda Ús-
tavně-právního výboru Senátu Parlamentu
ČR přislíbil svou podporu. 

Jednání s představiteli 
Samostatných odborů vysloužilců

Ochrana dětí 

„Česká justice
– otázky správy 
a nezávislosti“ 

Předseda Ústavně právního výboru Se-
nátu ČR JUDr. Miroslava Antl převzal
záštitu i nad seminářem "Restorativní
justice - podpora a poradenství obětem
trestných činů". A ve svém úvodním vy-
stoupení mj. přítomným odborníkům
řekl: 
„…Moje podpora projektu zaměře-
nému na komplexní poradenskou po-

moc obětem je naprosto logická. Celý
pracovní život bojuji za práva obětí -
23 let jako státní zástupce a policejní
velitel, jako pedagog – a nyní jako se-
nátor, jako předseda ÚPV Senátu. Rád
jsem převzal spolu se svým výborem
záštitu nad touto prospěšnou a přínos-
nou akcí. Hradec Králové (vedle Haví-
řova) je jedním ze dvou měst, kde pro-
bíhá pilotní ověřování pozice VLO, tedy
koordinátora pro služby obětem tre-
stných činů. 
Nikdo z nás nepochybuje o tom, jak
jsou komplexní, bezplatné a dostupné
služby pro oběti trestných činů po-
třebné. Český Trestní řád, který svými
procesními prostředky více nahrává
zločinnému pachateli před obětí, resp.
poškozeným, dává tomuto jen omezené
možnosti, i když je třeba konstatovat,
že se snažíme legislativně tento nepo-
měr upravovat. První změna nastala
novelizací institutu zmocněnce poško-
zeného v § 51a TŘ, který v odst. 1 mj.
stanoví, že: „Osvědčí-li poškozený,
který uplatnil v souladu se zákonem
nárok na náhradu škody, že nemá do-

statek prostředků, aby si hradil ná-
klady vzniklé s přibráním zmocněnce,
rozhodne na jeho návrh předseda se-
nátu soudu, který koná řízení v
prvním stupni, a v přípravném řízení
soudce, že má nárok na právní pomoc
poskytovanou zmocněncem bezplatně
nebo za sníženou odměnu. Na tomto
místě tematicky připomínám čerstvou
novelu Trestního řádu zákon č.
181/2011 Sb., který rozšířil možnosti
uplatňovaných nároků poškozených,
resp. obětí, i na možnost domoci se ná-
roku na náhradu škody nemajetkové,
resp. morální. Nový (doplněný) model
adhezního řízení v rámci trestního ří-
zení nabízí poškozenému podstatně
rychlejší a levnější řešení tzn. bez ja-
kýchkoliv soudních poplatků, důkazní
břemeno spočívá na orgánech činných
v trestním řízení, v rámci rozhodování
o vině bude automaticky zkoumána
oprávněnost nároku poškozeného, rov-
něž v případech, kdy bude nutné ex-
pertní posouzení (znalecké posudky
atd.), budou náklady hrazeny stá-
tem…“. 

Zajištění právní pomoci v České republice
V úterý 17. května 2011 předseda Ústavně-
právního výboru senátor JUDr. Miroslav
Antl zahájil konferenci „Zajištění právní
pomoci v České republice: současnost a
vyhlídky“. Z vystoupení senátora Miroslava
Antla: „…Myslím si, že tento zákon by měl
zohlednit i dostupnost a kvalitu právních
služeb i pro lidi s nízkými příjmy. Mělo by
jít o zapojení neziskových organizací mezi
poskytovatele těchto občansky důležitých
služeb. Na tom základním stupni by ta
právní pomoc měla být dostupná, tzn. i
bezplatná. Senátoři mají zkušenosti s tím,

že se na ně občané obracejí i s žádostmi 
o právní pomoc a o právní poradu. Tam to
může narazit i na to, že by se měli obracet
na advokáty. Dostávám desítky, kdysi 
i stovky dotazů nejen od občanů ze svého
regionu. A několikrát jsem je poslal do ob-
čanských poraden, a pokud vím, tak byli
vždy spokojeni…“ Asociace občanských
poraden v současnosti sdružuje 42 občan-
ských poraden ve všech krajích ČR. Působí
celkem v 66 místech v ČR. Ročně zodpoví
přes 60 000 dotazů a tady bych jako sená-
tor za své občany zdůraznil, že bezplatně. 

Prevence internetové kriminality
Z vystoupení senátora Miroslava Antla:
„…Jsem rád, že vás mohu přivítat na této
významné konferenci jménem ústavně-
právního výboru Senátu PČR, kdy jsme se
rozhodli s Národním centrem bezpečněj-

šího internetu uspořádat tuto konferenci
s tím, že nejde o první naši společnou
akci… Skutečně je to problém, který je
palčivý, a řekl bych, že já jsem se spolu-
podílel osobně na takových asi deseti ak-

cích v průběhu uplynulých dvou let, pro-
tože jako bývalý státní zástupce, ale i jako
předseda ústavně-právního výboru Senátu
PČR považuji tuto prevenci za jednu z
nejdůležitějších. A myslím si, že se shod-
neme na tom, že ochrana našich dětí je
to nejdůležitější, čím bychom se měli za-
bývat, a jsem rád, že se tím zabýváme i v
rámci Senátu Parlamentu ČR. Jinak zá-
věrem svého úvodu stále včas vždycky zdů-
razňuji, že naším úkolem, a řekl jsem to
na začátku, je uchránit naše děti před
kriminalitou. A nejdůležitější je prevence!
Následky řešit je sice správné, ale bývá
to pozdě a mnohdy dochází k neodstrani-
telným následkům, které skutečně již na-
pravit nelze, a vždycky pak se zvedne vlna
kritiky na špatnou legislativu, špatný přís-
tup nás zákonodárců, špatný přístup or-
gánů činných v trestním řízení apod…“

Informace o účelovém zdržování či bloko-
vání vyšetřování závažných kauz se dlou-
hodobě objevovali ve vztahu k vrchnímu
státnímu zastupitelství v Praze, vedenému
Vlastimilem Rampulou, úzce spjatým se
slečnou Renátou Veseckou, která si ho do
této funkce přivedla. Senátor Miroslav
Antl trval na urychleném rozhodnutí mi-
nistra spravedlnosti Pospíšila o návrhu
nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla
Zemana na odvolání vrchního státního zá-
stupce v Praze Vlastimila Rampuly. I na
základě intervencí senátora JUDr. Miro-

slava Antla došlo k odvolání Vlastimila
Rampuly a dočasnému pověření vrchního
státního zástupce Stanislava Mečla do čela
Vrchního státního zastupitelství v Praze
(VSZ). Že se jednalo o správné rozhodnutí
nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla
Zemana, svědčí, že nové vedení VSZ a ža-
lobci státu znovu otvírají kauzy, které hrozí
promlčením, jako je prodej Mostecké
uhelné, plzeňské Škody a Ostravsko-kar-
vinských dolů nebo i nejznámější kauzy
spojené s padlou Investiční a poštovní ban-
kou – Českým pivem. 

Podpora kroků nového 
nejvyššího státního zástupce

POLIT IKA

Podpora obětem trestných činů
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Super-eko-tender

Otázka: Je podle vás správné, že stát
pokračuje v takzvaném supertendru na
likvidaci starých ekologických zátěží?
Senátor JUDr. Miroslav Antl: NE. Záměr
likvidace starých ekologických zátěží je
jistě chvályhodný, ne už tak samotná plá-
novaná forma realizace. Ekologický su-
pertendr v podobě jedné obrovské za-
kázky ve výši cca 114 miliard korun není
v žádném případě správným řešením. Ta-
kováto forma „vše v jednom“ vyloženě
nahrává možným podvodům a finančním
únikům za podezřelých okolností, ne-
mluvě o tom, že skutečná cena je dle vy-
jádření odborníků výrazně nižší, až po-

loviční. Každý jednotlivý případ by měl
být podroben pečlivému a samostatnému
hodnocení. Rozdělení zakázky na několik
menších zakázek by dle mého názoru
bylo pro stát finančně výhodnější a roz-
hodně i transparentnější.

Podpora podnikatelů 
a živnostníků
Otázka: Domníváte se, že stát a regio-
nální samosprávy dostatečným způso-
bem podporují podnikatele a živno-
stníky?
Senátor JUDr. Miroslav Antl: NE. Zá-
stupci malých a středních podniků a živ-
nostníci vidí obecné bariéry pro podni-
kání především v českém byrokratickém

prostředí, které prohlubuje vzájemnou
nedůvěrou mezi podnikateli a státní
správou. Kraje prostřednictvím struktu-
rálních fondů financují jen některé pro-
jekty. Největší problémy spatřuji ve velké
administrativní a časové náročnosti ce-

lého procesu, také některé výzvy neod-
povídají potřebám, nedostatky jsou v ne-
jednotné metodice a nepřesné specifi-
kaci výzev, ale i v průběžném financování
projektů. Od státu pak navíc chybí pod-
pora inovační aktivity firem, kdy tyto
musí řešit hlavně provozní záležitosti.
Přínosem by bylo jednotné inkasní místo,
kde by se odváděly daně společně se soc.
a zdrav. pojištěním.

Rozpočtové určení daní
Otázka: Je současné nastavení rozpoč-
tového určení daní pro kraje, města 
a obce spravedlivé nebo by se mělo změ-
nit?
Senátor JUDr. Miroslav Antl: NE. Určitě
by se mělo změnit… Zásadním zdrojem

financí pro obce jsou daňové příjmy,
které jsou rozdělovány mezi obce na zá-
kladě rozpočtového určení daní. Problém
současného přerozdělování spočívá 
v tom, že starostové nejmenších obcí do-
stávají 4,5 krát méně peněz na občana
než kolik získávají magistráty největších
měst, zejména Prahy, Brna a Ostravy.
Tento systém přerozdělování mi připadá
nespravedlivý. Důležité je nastavit sys-
tém tak, aby odpovídal faktickým potře-
bám obcí. Systém by neměl značně zne-
výhodňovat určitou skupinu obcí před
ostatními. I od starostů obcí svého se-
nátního obvodu vím, že především malé
obce nebudou moci financovat svůj chod
a další činnosti, spojené s výkonem ve-
řejné správy... 
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Návrhy na státní vyznamenání
Senát na svém 9. plenárním zasedání dne
8. června 2011 schválil bez problémů oba
návrhy senátora JUDr. Miroslava Antla,
předsedy Ústavně právního výboru Senátu
Parlamentu ČR. Senátor Miroslav Antl
(společně s panem Stanislavem Motlem)
navrhl na státní vyznamenání, a to Me-
daili za zásluhy, I. stupně pro Jiřího Víchu,

který se nepochybně stal nejvýraznější
házenkářskou osobností v celé padesáti-
leté historii československé, respektive,
české házené a tím i příkladem pro řadu
hráčských generací – a dále Medaili  Za
hrdinství pro plk. Františka Taibera, ro-
dáka z Bartošovic v O. h., který bojoval
proti nacistickému Německu. Nejprve ve

Francii a po jejím pádu v Anglii. Zde ak-
tivně bojoval v řadách 311. čs. bombar-
dovací perutě a posléze létal jako do-
pravní pilot u 24. a 147. perutě. Václav
Klaus však zatím návrhu Senátu PČR ne-
vyhověl – a tak lze jen doufat, že snad v
letošním roce již budou oba nově podané
návrhy akceptovány. 

Transparency International - Česká re-
publika (TIC) ve spolupráci s Ústavně-
právním výborem Senátu PČR pořádala
25.10. 2011 konferenci věnovanou otázkám
důvěryhodného výkonu spravedlnosti. 
Z vystoupení senátora JUDr. Miroslava An-
tla: „…Pokud jde o legislativu, problém
vidím například v absenci moderního,
tedy zcela nového zákona o státním za-
stupitelství, i když nevím, jestli problém
s jeho přijetím je pouze politický. Chybí
nám určitě specializace státního zastu-
pitelství na problematiku korupce a další
související s organizovaným zločinem.
To znamená vytvoření speciálních od-
borů či jinou strukturu. V současné době
je takováto organizace navrhována ze
strany Ministerstva spravedlnosti a vě-
řím, že o ní budeme ještě podrobně dis-
kutovat i v ústavně-právním výboru.
Jinak když jsem zmínil senátory, tedy
politiky, chci říci, že o tom, kdo napří-

klad povede státní zastupitelství, kdo
bude v čele jakého státního zastupitel-
ství, nemůže a nesmí rozhodovat poli-
tické grémium té či oné politické strany
či politici ve vedení ministerstva. Pova-
žuji to za naprosto nepřípustné. Jsem
zřejmě historicky jediným senátorem 
s profesní minulostí státního zástupce,
a proto jsem tady měl vystoupit. Jinak
jsem a asi budu mít chápání a chování
státního zástupce, proto tady vyzývám
senátory a potažmo i poslance, aby se
vzdali své imunity a předstoupili před
soud, který by měl rozhodnout o jejich
vině, či nevině. Proto i moje vystupování
v horní komoře PČR je věcné a kritické.
Jsem přesvědčen, že my bychom měli vy-
tvořit pouze soudcům a státním zástup-
cům legislativní podporu, nechme je ne-
závisle pracovat a poté po nich chtějme
výsledky, a to nikoliv jako politici, ale
jako občané…

Soulož a přechovávání pornografie

Justiční forum 2011

Nahlížení do emailové pošty

Přečin zata jení  věci  = v podstatě při-
svojení si věci nalezené, ať již omylem,
nebo jinak bez přivolání osoby oprávněné 
a stačí, aby byla hodnota přes 5 tisíc ko-
run – a už tady máme trestný čin. Setká-
váme se např. s tím, že v rozhlase někdo
nechal zahrát občanovi poctivému, který
nalezl peněženku s mnohatisícovou část-
kou – a že všichni děkuji poctivému ná-
lezci. To je sice správné, ale nikde už se
nedozvídáme, že kdyby nálezce peníze
neodevzdal, je pachatelem přečinu zata-
jení věci. I takové upozornění patří 
k trestně právní prevenci…

Pokud jde o drogy. Všimněme si, že vždycky
se dostává nám všem poučení o tom, že
trestné je přechování  omamných a
psychotropních látek (OPL) v množ-
ství větším než malém. A pak když se bavíte

při besedách, zjistíte, že málokdo ví, že se
nesmí přechovávat ani množství menší, že
je to minimálně přestupek, který lze řešit
na místě v rámci blokového řízení i pro-
padnutím či zabráním věci, resp. OPL...

Pokud jde o výrobu a  j iné nakládání
s  dětskou pornograf i í , jde o trestný
čin, který najdeme v § 192. Trestná je mj.
výroba a přechovávání fotografického, fil-
mového, počítačového, elektronického
nebo jiného pornografického díla, které
zobrazuje nebo jinak využívá dítě anebo
osobu, jež se jeví být dítětem. Zločinem
je pak veřejné spáchání, ale častěji asi
přístupnou počítačovou sítí nebo jiným
obdobně účinným způsobem. JUDr. Antl
před lety v rámci pořadu Krimi-live od-
povídal na dotaz jednoho (údajně) 17le-
tého studenta, který se stýkal intimně se
svou 16letou spolužačkou, a který mu na-
psal: „Pane doktore, my chodíme s mojí
dívkou už dlouho. Já jsem čekal, až jí
bude 15, protože vím, že jinak bych se
dopustil trestného činu pohlavního zne -
užívání, a pak došlo k milování…“
(Pozn.: technicky a právně je to soulož).
Takže spolu souložili. Pak si pořídili vi-
deozáznam průběhu své soulože – a otáz -
ka zněla, že dokud jim nebude 18, tak se
nemohou na svůj videozáznam podívat,
protože by se mravně ohrozili. Já jsem

mu tehdy odepsal, že pokud je mravně
neohrozil samotný průběh soulože, tak
zřejmě se promítáním záznamu ničeho
nedopouští, ale že záznam nesmí zveřej-
nit, ani zpřístupnit osobám mladším 18 let.

Poté došlo ke změně trestního zákona,
který říká, že dítětem je osoba mladší 18
let – a takovýto videozáznam je porno-
grafické dílo... Takže dobrovolná soulož s
osobou starší 15 let trestná není, ale fo-
tografie, video aj. svlečené partnerky  už
trestný je podle výše uvedeného ustano-
vení trestního zákoníku… Z přednášek 
a besed je evidentní, že tohle nevědí nejen
děti, ale ani jejich rodiče, učitelé apod. 
A v médiích to rovněž nenajdete...

Dalším trestným činem je trestný čin po-
r u š o v á n í  t a j e m s t v í  d o p r a v o v a -
ných zpráv. Víme, že nesmíme číst cizí
poštu, otevírat cizí dopisní obálky (ale 
v nich nám dnes přijde maximálně upo-
mínka, když lidé většinou komunikují 
e-mailem, textovými zprávami SMS apod.
Senátor JUDR. Miroslav Antl na svých
přednáškách na VŠ, SŠ a pro občany zjiš-
ťuje, že drtivá většina by tolerovala na-
hlížení do takové pošty jako např. „part-
nerskou kontrolu věrnosti“, kontrolu
rodičů ve vztahu k dítěti – a takřka
všichni jsou přesvědčeni, že např. zamě-
stnavatel má právo nahlížet do Outlooku
(poštovní schránky) a kontrolovat svého
zaměstnance, zda nezneužívá svěřeného

počítače, resp. laptopu, k vyřizování sou-
kromé korespondence, zvláště, když při
uzavírání pracovní či manažerské smlouvy
s takovou kontrolou souhlasil. Občan se
však nemůže zbavit svého (ústavního)
práva na ochranu „listovního tajemství“.
Ze strany pracovníka by šlo o porušení
pracovní kázně, u zaměstnavatele však
(alespoň formálně) o podezření z tre-
stného činu. Obdobně je to ve školách 
v učebnách vybavených počítači, na nichž
si mohou děti, resp. studenti, ve volných
chvílích vyřizovat mj. i svou emailovou po-
štu… Připustit lze v odůvodněných pří-
padech „rodičovskou kontrolu“, když ro-
diče odpovídají  za výchovu svých dětí – 
a naopak jejich „nevýchova“ je trestná…

Nalezená 
peněženka

Množství menší než malé

Seznam se bezpečně 
bude mít svůj druhý díl 

První díl informačně-preventivního filmu
Seznam se bezpečně, který připravil Se-
znam.cz, se setkal s velkým úspěchem.
Pojednává o nástrahách, které se mohou
skrývat na internetu, zejména pak během
seznamování s neznámými lidmi. Vzhle-
dem k nárůstu internetové kriminality se
tvůrci projektu rozhodli pro jeho pokra-
čování.
První díl filmu Seznam se bezpečně zhlédl
na internetu přes milión lidí. Snímek byl
rozeslán do více než čtyř tisíc škol, kde v
rámci preventivního projektu organizoval
Seznam informační besedy. Děti, ale i je-
jich rodiče nebo učitelé, se tak dozvěděli,
jaká rizika internet skýtá. „Všichni chá-
peme, že chybí prevence,“ podotkl šéf ús-
tavně-právního výboru Senátu Miroslav
Antl. „Z preventivních akcí, které jsme
dělali společně se Seznamem, bylo jasné,
že nejen děti, ale ani pedagogové a rodiče

neznají jejich a svoji trestní odpovědnost,
nevidí míru ohrožení, která hrozí,“ řekl.
Aktuální čísla bohužel dokládají, že se in-
ternetová kriminalita navzdory snahám 
o prevenci s rozvojem moderních techno-
logií znásobila. „Situace se od té doby, co
projekt vznikl, výrazně změnila,“ upozor-
nil autor filmu Mirek Vaňura. „Bohužel 
k horšímu.“ Zatímco v roce 2006 bylo na
seznamovacím portálu lidé.cz hlášeno 833
případů kyberšikany, o čtyři roky později
už to bylo podle něj přes šest tisíc pří-
padů. To potvrzuje i produktový manažer
Seznamu Martin Kožíšek, který upozornil
na nový trend: „Na internetu dnes není
jen poptávka po dětech. Děti se samy na-
bízejí, znají svoji cenu, chodí do obchod-
ních center na schůzky, kde si vydělávají
na oblečení a další věci.“
První díl tohoto naučného „krimi-filmu“
najdete na www.seznamsebezpecne.cz

POLIT IKA
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Nebyli jsme všude, ale není všem dnům konec…
Uvádíme výběr z akcí, kterých se v průběhu roku 2011 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.

Návštěva starosty Holic Mgr. Ladislava Effenberka 
Návštěva ředitele české části Euroregionu Glacensis 

Jaroslava Štefka  
Tradičně na 27. Orlickém maratónu 2011 
Vylosování výherců soutěže Dne bezpečnějšího internetu

2011  
Uctění památky hrdinství vysokoškolských studentů  
Studenti VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou navštívili Senát 
Intronizace Mons. Jana Vokála, biskupa královéhradeckého 
Předání cen nejlepším sekáčům v Nebeské Rybné
Dětský den v areálu zdraví Chábory 
Jubilejní běh areálem zdraví v Cháborech 
Den otevřených dveří v pobytovém středisku Kostelec nad

Orlicí 
Prohlídka dětského domova se školou a základní školy 

v Kostelci nad Orlicí
Návštěva obce Podbřezí 
Podvečerní posezení s hasiči v Deštném v Orlických horách 

Na návštěvě ve stoleté škole v Záměli 
Oslava 110 let od založení SDH Srch 
Přednáška v Ústřední vojenské nemocnici
Výročí 650 let od první písemné zmínky obce Pohoří 
Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele v Pohoří
Ochutnávka a zakoupení „Regionálních potraviny“ 
Setkání se zástupci Krajského vojenského velitelství 

Pardubice 
Pozdravení účastníků okresního fotbalového aktivu 

v Česticích  
Mezinárodní hasičské klání v Orlickém Záhoří 
U sochy sv. Anežky České  
Návštěva Bartošovic v Orlických horách 
Výstava obrazů "Lesní cesty" malíře Stanislava Prokeše 

v Bělečku 
Na městském koupališti v Rychnově nad Kněžnou-Včelné 
Plavání v kempu Písák v Týništi nad Orlicí 
Plavecký bazén v Rychnově nad Kněžnou 

Prohlídka Městského Podorlického pivovaru v Rychnově
nad Kněžnou 

Jarmark v Rychnově nad Kněžnou 
Čestná stráž při smutečním rozloučení se senátorem 

Jiřím Dienstbierem
Sportovní klání v obci Lukavice 
Účast na akci Poznej náš kraj 
Zasazení lípy v obci Dobřany 
Konference v Hotelu U Splavu v Kostelci nad Orlicí 
Zahájení hasičské soutěže v Častolovicích 
Prohlídka nového saunového ráje v Holicích 
Na návštěvě v chráněných dílnách Kopeček 
Odhalení památníku v Sezemicích 
Pracovní oběd v Srchu 
Křest knihy bestselleristy Craiga Russella 
Slavnostní zahájení provozu na komunikaci Olešnice 

v O. h.-Sedloňov 
Přijetí patriarchy Daniela a metropolity Kryštofa

Předávání míčů na fotbalových stadionech
Prohlídka nové požární stanice v Rychnově nad Kněžnou 
Oslavy sto čtyřicet let hasičů v Kostelci nad Orlicí
Zahájení Dnů Holicka
Slavnost k 80. výročí otevření Podkarpatského kostelíka 

v Dobříkově 
Beseda s občany v Ostřetíně
Účast na zastupitelstvu města Rychnov nad Kněžnou
Na návštěvě klubu TJ AFK Union Rokytnice v Orlických

horách 
Odhalení repliky hraničního sloupu v Bartošovicích 

v Orlických horách 
Záštita a účast na konferenci k zakončení projektu Klíč 

k handicapu
Záštita a účast na Mezinárodního hudebního festivalu 

F. L. Věka 
Záštita nad soutěží zpravodajů Rychnovska 
Koncert Sarabandy v Senátu PČR

Neperiodický informační zpravodaj
Odpovědný redaktor: Roman Wimmer, grafické zpracování: Milan Sládek, Cena: neprodejné, místo: senátní obvod č.48, den vydání: 21. 3. 2012 
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