
Končí rok 2015 a já jsem přesvědčen, že to byl, s ohledem na válečné
konflikty a celkový neklid ve světě, zatím náš nejsložitější rok. Nejvíce
mě zklamala naprostá pasivita a bezradnost Evropské Unie, respekti-
ve vůdců Evropské unie. Ukázalo se, že EU vůbec nebyla připravena
na nápor imigrantů, ač se dal čekat, a celou tuto velice závažnou krizi
nevyřešila dodnes. Ostatně desetitisíce, či dokonce statisíce nezkon-
trolovaných čili anonymních imigrantů v Evropě hrozbu teroristic-
kých útoků ještě zvyšují. Zejména tedy masová nelegální migrace
učinila tento rok přelomovým…

Fotografie, kterou jsem pořídil na maďarsko-rakouských hranicích, nevěští nic dobrého... 

Rok 2015 – rok imigrační krize

Senát
Důležitou úlohou Senátu je volba

ústavních soudců. Na doporučení
Ústavně-právního výboru Senát v ro-
ce 2015 schválil ústavními soudci
Jaromíra Jirsu a Josefa Fialu (na snímku
s Miroslavem  Antlem na tiskové konfe-
renci v Senátu). Patnáctičlenný tým
ústavních soudců je tak kompletní. 

Senát také zvolil novou předsedkyni
Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Tou se od září stala bývalá ústavní
soudkyně Ivana Janů, která ve funkci
vystřídala Igora Němce. 

Region
Rychnovské nemocnici, která ještě

v roce 2014 bojovala o holé přežití, se
blýská na lepší časy. Vládní usnesení
počítá s investicí 300 miliónů, v letoš-
ním roce se podařilo dokončit rekon-
strukci ortopedického a chirurgického
oddělení, v plánu na příští rok je dále
rekonstrukce porodního oddělení.

FonD MiRoSlAvA AntlA 
pRo RozvoJ RegionU 

Fond Miroslava Antla pro rozvoj
regionu rozděloval opět desítky tisíc
korun. Prostředky směřovaly zejména
do kolektivního mládežnického spor-
tu, mezi dobrovolné hasiče a také na
podporu charitativních projektů.
Podívejte se, jaké akce jsme navštívili. 

(více na straně 4)

V září 2015 jsem stál v čele delegace členů
Ústavně-právního výboru Senátu, která
navštívila Slovenskou republiku. Jednání
byla zaměřená na aktuální problematiku
migrantů. S ohledem na velice znepokoji-
vé skutečnosti jsme se ještě v noci dohod-
li s panem předsedou Ústavně-právního
výboru Národní rady Slovenské republiky
JUDr. Róbertem Madejem, Ph.D. vyjet ve
dvou brzy ráno „do terénu“ a operativně
se přesvědčit, jaká je situace na hraničních
přechodech mezi Maďarskem a Rakous-
kem. Viděli jsme na vlastní oči stovky
migrantů a musím přiznat, že i otrlým
chlapům běhá mráz po zádech. Ostatně
fotografie, které jsme na hranicích pořídi-
li, jsem zveřejnil i na webových stránkách
a o problematice migrantů jsme na webo-
vých stránkách založili celou složku. 

Asi jako většina z Vás se zamýšlím nad
vývojem Evropy v roce 2016. A přiznám,
se, že si nedovedu v současné době před-
stavit, že si Evropská Unie poradí s imi-

grační krizí. Půjde o to, abychom si koneč-
ně uvědomili, že žijeme zejména v České
republice a chránili svoje občany. My jsme
sem přistěhovalce nezvali, u nás (zatím)
procházejí řádným azylovým řízením – a
nesmíme si sem nechat EU žádné další
vnutit! Je třeba objektivně konstatovat, že
naše vláda situaci zatím zvládá a bezpeč-
nostní složky státu důsledně cizince kon-
trolují. Pak je spíše otázkou, zda zůstane-
me v EU a budeme si chránit vlastní hrani-
ce. Já osobně se k žádným sebevražed-
ným aktivitám nechystám, jsem (stále)
připraven „k boji“. 

A protože jde o bilancování na konci
roku, přeji Vám všem v nastávajícím roce
2016, aby žádná z těch hrozících až hrůz-
ných situací nenastala, do nového roku
spoustu radosti a optimismu, popřípadě
i notnou dávku otrlosti! 

A slovy dřívějších miss(ek) dodávám:
Hlavně, ať je na světě mír…!

JUDr. Miroslav Antl

www.miroslavantl.cz
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Účastníci pracovního setkání zástupců národních center bezpečnějšího internetu z celé Evropy.

Senátor Miroslav Antl dne 29. května
2015 přijal v Zeleném salonku Kolovrat-
ského paláce Senátu Parlamentu ČR
účastníky dvoudenního pracovního set-
kání INSAFE, tedy zástupců národních
center bezpečnějšího internetu z celé
Evropy. Senátor Miroslav Antl je čestným

předsedou Poradního sboru Národního
centra bezpečnějšího internetu ČR (=
NCBI), přičemž  NCBI je jedním z 31 členů
celoevropské sítě národních osvětových
center bezpečnějšího internetu INSAFE
a spolupracuje s mezinárodní sítí horkých
linek INHOPE.

KonFeRence "SpolUpRáce policie 
A neziSKového SeKtoRU 
pRoti KybeRzločinU v pRAxi" 

Ústavně-právní výbor Senátu
Parlamentu ČR pod osobní záštitou
svého předsedy JUDr. Miroslava Antla
uspořádal dne 20. října 2015 ve spo-
lupráci s Národním centrem bezpeč-
nějšího internetu (NCBI) již 6. ročník
odborné konference věnované pro-
blematice bezpečnějšího internetu. 
Téma „Spolupráce policie a nezisko-
vého sektoru proti kyberzločinu
v praxi“ přineslo řadu podnětů
zejména v otázkách ochrany dětí
z pohledu české i světové legislativy.
Mezinárodní spolupráci proti kyberz-
ločinu hodnotil i zástupce FBI z USA
a také zástupci Policie ČR. „Kdybyste
se podívali do historie našich konferen-
cí, zjistili byste, že letos poprvé se v náz-
vu objevuje kyberzločin jako nový ter-
mín, nový fenomén, kterého se snad do
budoucna nemusíme bát, ale musíme
se dohodnout, jak se s ním potýkat,“
řekl na konferenci Miroslav Antl.

Internet nikdy nebude bezpečný,
ale je nutné se snažit, aby byl co nej-
bezpečnější. Proto se také spolupořa-
datelská organizace jmenuje Národní
centrum bezpečnějšího internetu!

KonFeRence „SpoRt A pRávo“
3. listopadu 2015 uspořádal Ústavně-
právní výbor Senátu PČR za odborné
spolupráce Legislativní rady Českého
olympijského výboru konferenci na
téma „SPORT A PRÁVO“. Na konferen-
ci vystoupili nejvyšší představitelé
státní správy z oblasti sportu, vrchol-
ní představitelé justice, odborníci na
rozhodčí řízení, ochranu osobních
údajů a sportovní právo. Senátor
Miroslav Antl mluvil mimo jiné také
své 10 leté zkušenosti z vrcholového
sportu coby předseda extraligového
basketbalového klubu v Pardubicích.

Přijetí představitelů bezpečnějšího 
internetu z celé Evropy

Skvělí mladí muzikanti ze ZUŠ 
Kostelec nad Orlicí zahráli v Senátu

Mladí muzikanti ze Základní umělecké
školy F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí
vystoupili dne 13. srpna 2015 v pražských
Valdjštenských zahradách v rámci kultur-
ního léta v Senátu, kam je pozval senátor
Miroslav Antl. Pan senátor osobně prove-
dl žáky, učitele i rodiče prostorami Senátu.   

V 17 hodin začal hodinový koncert
ve Valdštejnských zahradách. Pro všechny
to byl jistě hluboký a nezapomenutelný

zážitek, zahrát si v tak impozantním pro-
středí.

Zdroj: Článek na webových stránkách 

ZUŠ F.I. Tůmy   v Kostelci nad Orlicí

A my k jejich článku dodáváme, že koste-
lecké děti jsou opravdu skvělé a talento-
vané a koncert měl velký úspěch.
Děkujeme celé výpravě z Kostelce nad
Orlicí, tedy žákům, učitelům i rodičům
za vzornou reprezentaci našeho regionu!

Mladí muzikanti ze ZUŠ F.I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí v sala terreně, dominantě Valdštejnských zahrad.

www.miroslavantl.cz



K činnosti Ústavně-právního výboru Senátu 

Senát prezidentu České republiky v uplynulých
dvou letech schválil 13 kandidátů na soudce Ústav-
ního soudu a v letošním roce další dva. Patnácti-
členný Ústavní soud je tak kompletní, a to je dobře.

Hlavní naše činnost senátorská spočívá v projed-
návání návrhů zákonů a jejich novelizací, předklá-
daných Senátu Poslaneckou sněmovnou. K jejich
projednání máme toliko třicetidenní lhůtu – a jsme
(v tomto) zcela závislí na dolní komoře, kdy a v ja-
kém počtu nám svoje tisky předloží. Je třeba kritic-
ky konstatovat, že Poslanecká sněmovna v novém
složení, a tedy i nová vláda (i přes předvolební pro-
klamace o nahrazení „líných politiků“ těmi, co
„makají“), poněkud polevila ve své legislativní čin-
nosti. Tím došlo i ke snížení počtu projednaných
tisků naším výborem a plénem Senátu. K tomu

považuji za nutné poznamenat, že obě bývalé
ministryně spravedlnosti (a potažmo vláda) dosud
„legislativně dluží“ některé zásadní slibované záko-
ny, jako např. nový zákon o státním zastupitelství,
velkou novelu zákona o trestní odpovědnosti práv-
nických osob, a zejména rekodifikace trestního
řádu a civilního procesu, ale i další novelizace! 

Ústavně-právní výbor musí zejména důsledně
plnit svou základní, tj. kontrolní/revizní, „opraváren-
skou a čistící", funkci při projednávání zákonů, upo-
zorňovat na rozpory a problémy v předkládaných
zákonech, vytýkat a napravovat legislativně tech-
nické nedostatky a pochybení. 

Vzhledem k již zmíněné třicetidenní lhůtě k pro-
jednání návrhu zákona a přijetí usnesení nejen
ve výborech, ale i v plénu Senátu, se snažíme ve
výboru i nadále o alespoň orientační specializaci na
různá právní odvětví (podle profese a praxe jedno-
tlivých členů ÚPV), když je naprosto nereálné
nastudovat a projednat na naší výborové schůzi
některé zejména složitější návrhy zákonů či dokon-
ce rekodifikace. Takové tisky je nutno sledovat už
od jejich legislativního zrodu a podrobně pak i při
projednávání v Poslanecké sněmovně. V tomto se
výrazně zlepšila vzájemná komunikace mezi ústav-
ně právními výbory obou komor Parlamentu ČR. 

Další naší činností je pořádání seminářů a konfe-
rencí, souvisejících s aktuálními problémy, k nimž
cítíme potřebu se vyjádřit. Mimo jiné náš výbor
každoročně pořádá společně s Národním centrem
bezpečnějšího internetu odborné konference,
zaměřené na prevenci internetové kriminality a stá-
vající legislativu. Letos na podzim to byla meziná-
rodní konference na téma „Spolupráce policie a
neziskového sektoru proti kyberzločinu v praxi“.  

Stejně jako ostatní senátní výbory, i náš výbor
přijímá zahraniční delegace. Pokračujeme i v pra-
covních cestách výboru do regionů v rámci ČR,
které jsou přínosné zkušenostmi ze setkání s regio-
nálními politiky, ale i soudci, státními zástupci, poli-
cisty a dalšími… 

Závěrem konstatuji, že i přes poměrně nižší
nápad tisků, daří se našemu výboru pokračovat ve
vysokém tempu, nasazeném od 8. funkčního
období.

JUDr. Miroslav  A n t l
předseda Úpv Senátu

Ústavně-právní výbor plní takřka všechny kompetence, které
náleží horní komoře českého parlamentu (v rámci našich
doporučení pro plénum Senátu). Stěžejní činností našeho
výboru je samozřejmě posuzování souladu navrhovaných
zákonů a jejich novel, jakož i mezinárodních smluv, s ústavním
pořádkem, resp. s právním řádem ČR. 

V posledních letech se k těmto našim povinnostem výrazně
přidalo i projednávání a doporučení jmenování soudců Ústav-
ního soudu ČR, přičemž v rámci této senátně velice významné
ústavní povinnosti je náš výbor vždy výborem garančním. 

Složení Ústavně-právního výboru:
Předseda ÚPV: Miroslav Antl
Místopředsedové: Jiří Burian, Stanislav Juránek, 

Miloš Malý, Vladimír Plaček
Členové: Jaroslav Kubera, Miroslav Nenutil, 

Emilie Třísková, Eliška Wagnerová

Je třeba kriticky 
konstatovat, že 
Poslanecká sněmov-
na poněkud pole-
vila ve své legisla-
tivní činnosti!

www.miroslavantl.cz



Událostí roku je investice do průmyslové zóny v Kvasinách

www.miroslavantl.cz

Nový RTG přístroj s C ramenem v  naší nemocnici.

Pokud se ohlédneme za rokem 2015,
bude z hlediska mého senátního obvo-
du číslo 48, ale do jisté míry i z hlediska
Královéhradeckého kraje, klíčové datum
23. březen 2015. V tento den došlo
k podpisu Memoranda o spolupráci
mezi vládou České republiky, společnos-
tí Škoda Auto a Královéhradeckým kra-
jem. Znamená, že Škoda Auto do svého
závodu v Kvasinách investuje na zvýšení
výroby 7 miliard korun a navýší počet
nových pracovních míst o 1 300. Na
druhé straně investice škodovky podpo-
ří stát, a to částkou 2 miliardy korun.
Peníze by měli jít například na vybudo-
vání průmyslové zóny v blízkosti závodu
a také do silniční a železniční infrastruk-
tury.

16. 01. 5. Galavečer Krajského fotbalu v Hradci Králové
22. 01.  Otevření digitálního plenetária v Hradci Králové
01. 02. Orlický maraton v Deštném v Orlických hotách
04. 02. Vzdám to až zítra - akce NZDM Klídek 
09. 02. Senátorský den v Rychnově nad Kněžnou
10. 02. Slavnostní ukončení rekonstrukce ortopedického 

a chirurgického oddělení nemocnice RK
23. 02. Beseda s občany Dobříkova na téma bezpečnost

občanů a kriminalita
06. 03. Na setkání žen ve Chvojenci

Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu rozděloval opět
desetitisíce korun sportovcům, dobrovolným hasičům,
ale i dalším spolkům. Stali jsme se již tradičními partnery okres-
ních fotbalových svazů Rychnova a Pardubic, kde senátor

Miroslav Antl převzal záštitu nad soutěžemi nejmenších fotbalistů. Nechybí podpora
velké charitativní akce Elegance bez bariér, ale každý rok je řada nových výročí a oslav,
které podporujeme a rádi navštěvujeme. Škoda, že náš rozpočet není a nemůže být
vyšší. S Pojízdnou senátorskou kanceláří jsme opět najezdili tisíce kilometrů a jenom
si všichni přejeme, aby s to námi ještě pár desítek let vydržela :-) Zde je tedy přehled nej-
významnějších akcí, které jsme navštívili nebo podpořili. Těšíme se na další setkávání…

Miroslav hofmann, místopředseda fondu

nebyli jsme všude, ale není všem dnům konec ...

Fond Miroslava Antla 
pro rozvoj regionu, z.s.
Sokolovská 1349
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 26575574

PiŠtE nEbO vOlEjtE
Regionální senátorská kancelář
Staré náměstí 68
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Mgr. Miroslav Hofmann
tel. 603 93 88 51
mail: hofmann@miroslavantl.cz

facebook: www.facebook.com/miroslavantl/

Pro mě je nesmírně důležité, že v této
částce se počítá také s 300 milióny pro
rychnovskou nemocnici. Když si vzpome-
nu, že ještě v roce 2014 jsme bojovali za
její zachování a mnozí předvídali její
brzký konec, zní to skoro jako pohádka.
Ale jsem nesmírně rád, že slib udržení
nemocnice, který jsem občanům dal,
plním. Již v únoru byla dokončena rekon-
strukce ortopedického a chirurgického
oddělení a nemocnice dostala nový RTG
přístroj s C ramenem. To jsou dobré zprá-
vy pro občany Rychnovska a věřím, že
zdaleka ne poslední. Jinak byl rok 2015
opět nabitý událostmi, na mnohých jsme
i díky naší Pojízdné senátorské kanceláři
byli, ale o tom zase o kousek níže na této
stránce zpravodaje.                   Mirek Antl

07. 04. Převzetí pamětní medaile v Opatovicích n. L.
10. 04. Beseda se studenty Střední školy Sion High School
19. 04. O Rychnovský pohárek - taneční soutěž
25. 04. Přednáška studentům MBA
02. 05. Oslavy 50 let fotbalu v Lukavici
08. 05. Turnaj starších žáků ve Starém Hradišti 
06. 06. Finálový turnaj OP starších přípravek 

v Doudlebách nad Orlicí 
06. 06. Dětský den v Cháborech
13. 06. 150 let SDH v Radhošti
20. 06. Dětský den v Mokrém
29. 06. Návštěva České geologické služby
12. 07. Den otevřených dveří chráněných dílen 

na Kopečku v Bartošovicích
01. 08. Zdelovská lávka
15. 08. Návštěva valné hromady DTJ Holice
15. 08. Oslavy 130 let SDH Kunětice

22. 03. 50. ročník volejbalové Lupenice 
29. 08. Běh a pochod přes Vlčí jámu ve Slatině n. Zd.
04. 09. 19. ročník přehazované mentálně postižených 

sportovců v Kvasinách
04. 09. Turnaj žáků ZŠ v Havlovicích
11. 09. Se Stanislavem Motlem v Dobříkově
12. 09. Kostelečtí hasiči opravili historickou stříkačku
19. 09. Otevření hasičské zbrojnice v Poběžovicích
22. 10. 3. ročník Elegance bez bariér 
20. 11. Krajské setkání fotbalových funkcionářů na Vrbici
21. 11. Setkání SDH Pardubicka v Černé za Bory
05. 12. Halový turnaj přípravek OFS Pardubice
11. 12. Zahájení výstavy betlémů v Rychnově n. Kn.
11. 12. Návštěva vánočního jarmarku ZŠ Javornická
12. 12. Vánoční koncert 5 pm Jazz bandu na Homoli
19. 12. Na utkání ženské basketbalové ligy v Hradci Kr.

Předání poháru vítězům okresního přeboru 
starších přípravek z Lokomotivy Borohrádek.

Oslavy 130 let Sboru dobrovolných hasičů 
v Kuněticích, družstvo dětí z Rokytna.


