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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí spoluobčané…!
Dostává se Vám do rukou (fyzicky) či do očí (prostřednictvím mých

webových stránek a facebooku) další číslo Senátorského zpravodaje, kterým
Vás dále informuji o své činnosti za rok uplynulý, tentokrát tedy za rok 2012,
a to v návaznosti na předchozí tři Zpravodaje a mou předvolební "Krimi
knihu", v níž jsem Vám velice stručně představil svůj volební program. To vše
můžete najít i na mých webových stránkách: www.miroslavantl.cz.

Dovolím si v úvodu aspoň stručnou bilanci
svých činností v roce 2012.

V Senátu Parlamentu ČR jsem nejvíce půso-
bil jako aktivní předseda Ústavně-právního
výboru Senátu Parlamentu ČR. "Můj" výbor,
jak se snažím připomínat (když mě nikdo jiný
nepochválí ☺), je nejvýkonnější ve všech
ukazatelích - a nepochybně přispěl k výrazné-
mu zvýšení úspěšnosti legislativních úprav,
oprav, ale i důvodného zamítání předklá-
daných zákonů či jejich novel, což by měla
hlavní náplň práce horní komory každého
Parlamentu. 

Za všechna legislativní senátní rozhodnutí je
třeba zmínit zamítnutí návrhů zákonů a změn,
které směřují proti občanům, tj. zákon o resti-
tuci církevního majetku, penzijní, daňové a
sociální "reformy", atd. Naproti tomu za
ostudný krok jsem pokládal neschválení
návrhu na omezení imunity ústavních činitelů,
když jsem se mylně domníval, že taková úpra-
va je logická, nutná a snadno projde. Proto
jsem ihned podal nový návrh změny ústavního
zákona, týkající se imunity - a prosadil jeho při-
jetí v Senátu PČR. Od té doby je však
"zaparkován" v Poslanecké sněmovně PČR - a
média se o něj přestala zajímat, ač měl nabýt
účinnosti od počátku roku 2013. Jako právník
jsem přesvědčen, že důležité, resp. zásadní,
zákony jako jsou ty zmíněné a rekodifikace
zákoníků by měly být schvalovány (souhlasně)
v obou komorách českého Parlamentu - a ne,
abychom jako senátoři čekali v chodbách

Poslanecké sněmovny PČR i několik dní, než
koalice sežene potřebných 101 poslanců, aby
naše "veto" přehlasovali. 

V samém závěru roku 2012 jsem se za sená-
torky a senátory zastyděl podruhé, když mne
zklamal jejich přístup k novele zákona, k níž
poslanci účelově "přišpendlili" přídavek,

který v důsledku znamená navýšení příjmů
senátorů a poslanců o pět až šest tisíc
měsíčně - a rozhodli se touto novelou nezabý-
vat, čímž ji prakticky schválili. K tomu a k
některým dalším senátním událostem blíže v
tomto Senátorském zpravodaji, do něhož se
však zdaleka nevejde vše, co bych Vám rád
sdělil. O dalších mých aktivitách (největší
počet zpravodajských zpráv, konference,
semináře, účast na schůzích výborů a pléna,
vystoupení na nich atd.) se můžete dočíst i na
stránkách Senátu Parlamentu ČR.   

Mou činnost v regionu, resp. v mém senát-
ním obvodu č. 48 (zahrnující nejen rychnovský
okres, ale i Holicko a Choceňsko), poněkud
narušila, resp. poznamenala, nucená výměna
mého asistenta, když jsem si musel urychleně
najít nového, který by se věnoval zejména
náročné práci v senátním obvodu. Se změnou
v osobě asistenta se výrazně zlepšila i komu-
nikace s občany, kteří v senátorské kanceláři
(na nové adrese: Staré náměstí č. 68, Rychnov
nad Kněžnou) takřka vždy mohou potkat
někoho z mého týmu spolupracovníků, popř.
si se mnou dohodnout schůzku telefonicky. 
Další mé komplikace byly zdravotního rázu,

neboť jsem se podrobil operaci kolene, která
následně omezila můj pohyb. To vše se
seběhlo v letních měsících, kdy jsme
pravidelně vyjížděli pojízdnou senátorskou
kanceláří "Antlonem" po regionu. 

(pokračování na straně 2)

Předány další míče pro malé volejbalistky
V rámci projektu Fondu Miroslava Antla pro rozvoj regionu “Každý míč pomáhá”

V neděli 9. prosince pokračovala v Hradci
Králové na Slavii 4. turnajem krajská soutěž
mladších žákyň. Domácí hráčky hostily týmy z
Rychnovska - VKM Réma Rychnov, TJ Baník
Vamberk a SK Týniště nad Orlicí. 

Podpořit týmy ze svého senátního obvodu
přijel také senátor JUDr. Miroslav Antl, který
předal družstvům 60 volejbalových míčů. "Asi
mě ani neznáte, ale jsem váš senátor a slíbil
jsem, že budu podporovat mladežnický sport a
sliby plním nejen o Vánocích," uvedl při
předávání míčů mladým volejbalistkám
Miroslav Antl. Projekt Fondu Miroslava Antla
pro rozvoj regionu s názvem "Každý míč
pomáhá" se zrodil a začal realizovat již v
loňském roce. "Z fondu jsme dětem pořídili
přes 560 fotbalových, volejbalových a basket-
balových míčů, které při podobných akcích
rozdáváme. Fotbalové oddíly jsme objižděli
hlavně v létě, nyní jsou na řadě volejbalové a
basketbalové oddíly," sdělil k projektu
Miroslav Antl.                                           TZ

Miroslav Antl s mladými volejbalistkami Baníku Vamberk (zelené dresy, trenér Pavel Bříza) a SK Týniště nad Orlicí (modré dresy,
trenérka Eva Jenčíková).

Miroslav Antl 
na facebooku !

Na podzim roku 2012 prošly zásadní rekon-
strukcí webové stránky www.miroslavantl.cz .
Nová podoba stránek nabízí moderní dyna-
mické prvky, je přehlednější a tím snazší pro
orientaci čtenářů.  Ruku v ruce s úpravami
na stránkách vznikl také nový profil
Miroslava Antla na FACEBOOKU, na kterém
pravidelně informuje o svých krocích ve
funkci senátora i předsedy ÚPV. 

63 letý Pavel Peca, jeden z osmi nejbrutál-
nějších českých vrahů, zemřel v květnu 2012
v nemocnici pražské věznice na Pankráci. V
Plotištích nad Labem v roce 1993 umlátil
sekyrou svou exmanželku, s níž bydlel v
rodinném domě, a devatenáctiletou a čtrnác-
tiletou dceru. Soud mu sice vyměřil doživotí,
ale už příští rok by mohl být podmínečně
propuštěn na svobodu. Lidem, kteří s brutál-
ním mordem měli co do činění, se ulevilo.

Pro Hradecký Deník okomentoval případ i
Miroslav Antl, který tehdy případ dozoroval
jako krajský prokurátor. „Upřímně, nemá se
to říkat, ale jsem rád, že už Peca není mezi
živými. A doufám, že skončil v pekle. Byla to
nejbrutálnější a nejkrvavější vražda, jakou
jsem kdy viděl. Cítím hlavně zadostiučinění,
že doživotní trest tady skutečně platil do
konce života," řekl Antl.

„Byla to nejhroznější vražda, s jakou jsem
se kdy setkal. Jsem zvyklý na mrtvoly v
jakémkoli stadiu rozkladu a zohavení, ale
tohle na mě bylo opravdu moc. Z fotografií
zavražděných je zjevné, že se oběti bránily.
Tyhle obrázky nosím v sobě pořád." Tak
vzpomíná na událost z 19. května 1993 v
Plotištích nad Labem na předměstí Hradce
Králové, která otřásla srdcem všech
slušných lidí, tehdejší krajský státní zástupce
Miroslav Antl.                                     man

Čtvrtý Senátorský zpravodaj nabízí, stejně
tak jako ty tři předchozí, ohlédnutí za činností
senátora JUDr. Miroslava Antla v uplynulém
roce. A jaký tedy byl rok 2012? 
Opět bohatý na události v Senátu, v Ústavně-

právním výboru Senátu Parlamentu ČR
(ÚPV), ale i ve volebním obvodě. Byl rokem
úspěchu Miroslava Antla v krajských volbách,
ale i rokem zklamání nad změnami zákonů,
které se nepodařily prosadit. O všem a mno-
hem více se dočtete v tomto zpravodaji.

?
? ?
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Podle mého však do činnosti v regionu
patří i moje již tradiční (dvacetiletá) peda-
gogická činnost, tj. výuka trestního práva
na Katedře sociální patologie a sociologie a
na Katedře sociální pedagogiky
Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci
Králové - a dále i práce ve funkci člena
Správní rady Univerzity Hradec Králové. V
loňském roce k tomu přibyla i výuka trest-
ního práva pro sociální pracovníky na
Fakultě zdravotnických studií Univerzity
Pardubice, čímž jsem vlastně rozšířil své
pedagogické působení i na Pardubický kraj
☺ K tomu lze přidat i přednášky a besedy
pro další studenty a občany, zejména o
kriminalitě, o trestní odpovědnosti dětí,

rodičů, pedagogů, ale i zdravotníků atd.
Specifickou oblastí, kde je nutné preven-
tivní působení, je i nebezpečí internetu ve
vztahu k dětem. K tomu přispívají i besedy
a přednášky k filmům "Seznam se
bezpečně 1" a "Seznam se bezpečně 2"
(najdete na www.seznam.cz a na mém
webu).

Troufám si dodat, že určitě nezanedbatel-
nou (byť senátorsky neobvyklou) součástí
mého působení v našem regionu je i
(materiální) podpora mladých sportovců,
hasičů a drobné finanční dotace dalších
přínosných akcí, a to prostřednictvím
"mého" Fondu Miroslava Antla, do něhož
každoročně vkládám nemalé finanční
prostředky. Kromě těchto aktivit jsem dále

(samozřejmě zdarma) i členem Dozorčí
rady Nadace Východočeská onkologie, čest-
ným předsedou Poradního výboru NCBI (=
Národní centrum bezpečného internetu)
aj. Další údaje můžete nalézt v mém
průběžně aktualizovaném životopisu na
mých webových stránkách…

S aktivní činností v regionu určitě bude
nadále souviset i moje další působení v
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje,
kam jsem byl Vámi zvolen (největším
počtem preferenčních hlasů) v říjnových
volbách. O tom však krátce v dalším článku
na stránkách tohoto Senátorského zpravo-
daje 2012…      

Miroslav Antl

Ohlédnutí za rokem 2012

KONFERENCE V SENÁTU V ROCE 2012 

V uplynulém roce uspořádal, resp. zorganizoval, senátor JUDr. Miroslav Antl
společně s dalšími subjekty konference a semináře v Jednacím sále a v Hlavním sále
Senátu Parlamentu ČR, přičemž takřka na všech akcích aktivně vystoupil. Zde je
jejich přehled. 

l Konference "Elektronizace veřejné správy - součást boje proti korupci", která se ko-
nala dne 27. 3. 2012, měla protikorupční ráz - a na rozdíl od (h)různých neúčinných prohlášení a
pokusů o proklamovaný boj české vlády s korupcí, přinesla konference konkrétní poznatky a
návody.
l Odborný seminář "Nejnovější trendy v rozhodčím řízení", který v Senátu PČR proběhl
dne 16. 5. 2012, pojal senátor Miroslav Antl kriticky - a nezúčastnil se ho osobně, když má
dlouhodobě výhrady k výjimečnému a k poměrně často zneužívanému postavení exekutorů v ČR
a v rámci legislativy se snaží jejich pravomoci lépe vymezit, resp. omezit, a to ve prospěch řád-
ných občanů, kteří bývají postupem exekutorů poškozováni. K tomu se senátor Antl samostatně
vyjadřuje na svých webových stránkách www.miroslavantl.cz, kde občanům radí, jak mají pos-
tupovat v případě stížností na exekutory…
l Naproti tomu senátor Miroslav Antl už opakovaně ve svém Ústavně-právním výboru Senátu
PČR prosadil další konferenci "Online kriminalita - prevence a legislativa", uspořádanou
společně se Saferinternetem (29. 5. 2012). Tato konference se každoročně zabývá především
ochranou dětí před nebezpečím internetu. Upozorňujeme, že se senátor Antl v tomto směru
aktivně podílel i na dalších preventivních pořadech:
"Seznam se bezpečně 1" a Seznam se bezpečně 2".
Otřesné případy z praxe najdete na webu Seznam.cz,
který natáčení organizoval společně se známým
"krimi-redaktorem" Mirkem Vaňurou. 
l Konference "Systém právní pomoci v ČR, oběti trestných činů, mediace - a legislativa"
patří mezi akce, které předseda Ústavně-právního výboru (ÚPV) Senátu PČR JUDr. Miroslav
Antl organizuje proto, aby připomněl Vládě ČR a Ministerstvu spravedlnosti ČR, že v české le-
gislativě chybí některé zásadní právní předpisy. Tak tomu bylo i dne 5. 6. 2012, kdy se diskuto-
valo o obsahovém záměru a nutnosti zakotvit v českém právním systému zákony, upravující
Bezplatnou právní pomoc a Zákon o obětech trestných činů. 
l Ostatně stejný záměr mělo mezinárodní kolokvium na téma "Speciální protikorupční úřad
- efektivní nástroj v boji proti korupci…", uspořádané ÚPV Senátu PČR společně s Unií stát-
ních zástupců dne 17. 9. 2012. K tomu zdůrazňujeme podrobnější komentář ke kolokviu na této
stránce a také samostatné články, které vyšly v časopisech Senát č. 3/2012 a č. 4/2012, jakož i
na video z tiskové konference, když jde o zásadní problematiku koncepce nového státního zas-
tupitelství a o posílení účinnosti boje s korupcí, s organizovaným zločinem. 

l Zejména pro ředitele škol, výchovné poradce, pedagogy, vychovatele aj. byla konference na
téma "Naše odpovědnost za obsah sociálních médií", která byla prakticky opakováním kon-
ference z loňského roku - a tentokrát byla zaměřena na střední školy. Organizoval ji ÚPV
společně s Centrem mediálního vzdělávání dne 9. 10. 2012.
l Významnou zahraniční akcí, nad níž převzal záštitu senátor JUDr. Miroslav Antl se "svým" ÚPV,
bylo 19. Valné shromáždění Meziparlamentního pravoslavného fóra (Interparliamentary
Assembly on Orthodoxy) - Výzvy pro demokracii v dobách globální ekonomické krize (26. 6. 2012),
jehož se zúčastnily desítky nejvýznamnějších pravoslavných duchovních z celého světa. I na tomto
shromáždění senátor Miroslav Antl k významným účastníkům promluvil.

Pro zájemce jsou na webových stránkách Senátu PČR a samozřejmě i na webu senátora Antla
doslovné záznamy a fotografie, popř. i videa…                                                                       ko

Dne 21. listopadu 2012 byl na ustavující
schůzi 9. funkčního období Ústavně-právního
výboru Senátu Parlamentu ČR opětovně
zvolen  do čela výboru senátor JUDr.
Miroslav Antl. 

Místopředsedy výboru byli zvoleni senátoři
Miloš Malý, Miroslav Nenutil, Vladimír
Plaček a Miroslav Škaloud. Novými členy
výboru jsou Lubomír Franc, Tomio Okamura
a Eliška Wagnerová.  

Připomeňme, že v novodobé historii Senátu
od roku 1996 je Miroslav Antl v pořadí pátým
předsedou Ústavně-právního výboru, když v
předchozích obdobích zastávali tuto význam-
nou funkci například současný předseda
Ústavního soudu České republiky pan JUDr.
Pavel Rychetský nebo soudkyně Ústavního
soudu ČR paní JUDr. Dagmar Lastovecká.

man

Miroslav Antl 
opět zvolen

předsedou ÚPV
Práce v Senátu: Úspěchy i zklamání
Kolokvium na téma Speciální protikorupční úřad a ostuda s imunitou zákonodárců

SPECIÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ÚŘAD
Zřízení speciálního protikorupčního úřadu

předpokládá věcný návrh zákona o státním
zastupitelství. Na Kolokviu s názvem Speciální
protikorupční úřad - efektivní nástroj v boji
proti korupci, který uspořádal 17. září
Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR
společně s Unií státních zástupců, se v audito-
riu sešli zahraniční hosté, vedoucí státní zás-
tupci z vrchních státních zastupitelství, z krajů
a okresů, trestní náměstci předsedů krajských
soudů, ředitelé speciálních policejních útvarů
a další odborná veřejnost.

Po úvodních slovech organizátora, tj. mém
jako předsedy Ústavně-právního výboru a 1.
náměstka ministra spravedlnosti Daniela
Voláka, zahájila přednáškovou část konference
prezidentka Unie státních zástupců a nová
vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka
Bradáčová. Informačně přínosný byl panel
nazvaný "Mezinárodní zkušenosti se speciali-
zovanými státními zastupitelstvími pro boj s
korupcí a jejich pravomoci", v němž postupně
vystoupili zahraniční hosté z Velké Británie,
Spolkové republiky Německo, Rumunska a
Norska. Obsah jejich vystoupení potvrdil, že
zřízení speciálního úřadu pro potírání korupce
a závažné finanční kriminality v rámci státního
zastupitelství funguje i v zemích s jiným
právním systémem i v zemích bývalého socia-
listického tábora - a že bezprostřední součin-
nost státních zástupců, vyšetřovatelů a dalších
specialistů je nezbytná a přináší úspěchy.
Ostatně já sám mám předchozí zkušenosti ze
stáže u norského úřadu, kde jsem byl jako šéf
české policejní delegace. Se stejnou "opera-
tivní" součinností státních zástupců s orgány

oprávněnými k vyšetřování, kdy státní zástupci
stojí v čele týmů pro konkrétní případy, jsem se
setkal už dříve. Jako "dozorový" státní zástupce
jsem se v rámci právní pomoci osobně zúčast-
nil výslechů a zásadních úkonů při vyšetřování
nejzávažnější mezinárodní drogové trestné čin-
nosti zejména ve Spolkové republice Německo
(a to opakovaně), v Nizozemském království a
ve Švýcarské konfederaci.

Je nutné posílit nezávislost státního 
zastupitelství a státních zástupců

V dalším bloku kolokvia, v němž mi bylo ctí
rovněž vystoupit, zazněly názory právních
expertů na potřebu specializovaného státního
zastupitelství pro boj s korupcí a jeho pravo-
moci. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman
zdůraznil nutnost posílení nezávislosti stát-
ního zastupitelství a státních zástupců a objas-
nil svou představu o personálním obsazení
specializovaného úřadu, jeho fungování i
přínos. Varianta zařazení úřadu pod vrchní
státní zastupitelství počítá ve věcném návrhu
zákona o státním zastupitelství se zrušením
vrchních státních zastupitelství s tím, že místo
nich by měl vzniknout "inkriminovaný" Úřad
pro boj s korupcí, závažnou finanční kriminali-
tou a terorismem.

Vytvoření specializovaného 
protikorupčního útvaru státního
zastupitelství je jedním ze zásad-
ních předpokladů účinného boje

proti korupci a finanční kriminalitě

Práce v Senátu je bezpochyby prací, která není navenek tolik vidět, přesto je důležitou
součástí práce každého senátora. Jako předseda Ústavně-právního výboru jsem zejmé-
na rád, že se nám ve větší míře daří prosazování legislativních úprav. Součástí mé práce
předsedy ÚPV je také organizování různých konferencí. Jejich stručný přehled za rok
2012 najdete na této straně, ale rád bych se zde zmínil podrobněji o kolokviu na téma
Speciální protikorupční úřad, neboť tuto acki považuji za velice přínosnou.

Dále bych chtěl zdůraznit, že podle mého
názoru zákonodárci, ústavní činitelé a politici
vůbec nesmí ovlivňovat činnost orgánů čin-
ných v trestním řízení, orgánů soudní moci,
nesmí se je snažit ani řídit… Všichni si uvědo-
mujeme, že státní zastupitelství prochází

obdobím jakési obrody - a
zejména pak odpoliti-
zováním. K tomu zcela
nepochybně přispěla per-
sonální výměna v osobě
nejvyššího státního zás-
tupce a poté i ve vedení
nejvyššího státního zas-
tupitelství.

Aktuálně proběhla
obdobná obměna na
vrchním státním zastupi-
telství v Praze. Osobně
vnímám neklid něk-
terých politiků, kterým
se řízení zastupitelství,
ale i Policie ČR vymyká z
rukou, ztrácejí kontakty
a vliv na vedoucí státních

zastupitelství a chtěli by i
nadále mluvit do perso-
nálního obsazování těchto
úřadů.

Chápu některé z nich - a jejich obavu z apoli-
tické, a tedy čistě jen pracovní aktivizace stát-
ních zástupců, nárůstu trestních stíhání
korupčních a finančních, resp. majetkových a
hospodářských zločinných kauz. Samozřejmě,
že stát prostřednictvím svých představitelů
musí mít možnost tyto orgány kontrolovat - niko-
liv však politicky! Podle mého názoru vytvoření
specializovaného protikorupčního útvaru státního
zastupitelství je jedním ze zásadních předpokladů
účinného boje proti korupci a finanční kriminalitě.
Státní zástupce musí být garantem úspěšného
přípravného řízení a v dalším boji pokračovat v
řízení před soudem jako veřejný žalobce. 

K tomu je nezbytně nutné (až akutní) přijetí
nového zákona o státním zastupitelství, a tedy
i zřízení speciálního útvaru na potírání
korupce a hospodářské kriminality. Podle
mého názoru je právě nový zákon o státním
zastupitelství tím protikorupčně nejdůležitěj-
ším. Jsem přesvědčen, že my zákonodárci - a
tedy politici - bychom měli vytvořit pouze soud-
cům a státním zástupcům legislativní podporu,
nechme je nezávisle pracovat a poté po nich
chtějme výsledky, ale to už nikoliv jako politici,
ale jako občané. Nezávislé státní zastupitelství
je zásadním předpokladem pro efektivní
stíhání případů korupce.

(NE)OMEZENÍ IMUNITY 
Ovšem práce v Senátu přináší velmi často i
zklamání a pocity zmaru. Po zamítnutí
omezení imunity ústavních činitelů v horní
komoře parlamentu 26. dubna jsem byl
nucen vydat následující tiskové prohlášení:
"Jako občan jsem silně znechucen včerejším

zamítnutím časového omezení imunity

ústavních činitelů (tedy senátorů, poslanců a
soudců Ústavního soudu ČR), jako senátor jsem
zklamán obsahem vystoupení většiny svých
kolegů v průběhu včerejší rozpravy - a jako
předseda Ústavně-právního výboru Senátu
Parlamentu ČR od včerejška hledám možnou a
rychlou nápravu. Ta je reálná okamžitým před-
ložením komplexního návrhu změn Ústavy ČR,
který by mj. řešil i širší omezení imunity "záko-
nodárců", než tomu bylo v zamítnutém posla-
neckém návrhu. Svolávám schůzi "svého"
výboru na středu 16.5.2012, na níž chceme
společně s paní senátorkou Soňou Paukrtovou (a
příp. dalšími) tento návrh projednat. Věřím, že
nový návrh získá podporu většiny členů ÚPV.
A to i proto, že náš výbor schválil jednoznačně i
včera ostatními senátory zamítnutý návrh posla-
necký. Osobně se za to stydím - a všem
doporučuji, aby se podívali, kdo a jak ze senátorů
na schůzi vystoupil a zejména, jak hlasoval... 

JUDr. Miroslav Antl, senátor

Konference na téma Speciální protikorupční úřad. Zleva František Korbel (náměstek ministra spravedl-
nosti), Karolína Peake (místopředsedkyně vlády), Pavel Zeman (nejvyšší státní zástupce), u mikrofonu
Miroslav Antl (předseda Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR) a Lenka Bradáčová (vrchní
státní zástupkyně v Praze). 
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Šok? Krajská zasedání jsou psychicky náročnější!

Preferenční hlasy znamenaly posun do čela kandidátky ČSSD ve volbách do zastupitelstva
Královéhradeckého kraje, ale znamenaly i vůbec nejvyšší počet těchto hlasů v rámci všech politických stran
Ve dnech 12. a 13. října se v České republice

konaly volby do Krajských zastupitelstev. V
Královéhradeckém kraji se o přízeň voličů
ucházelo hned 19 stran a sdružení. Volby,
kterých se zde zúčastnilo 38,43 procenta
voličů, vyhrála ziskem 12 mandátů ČSSD. V
těsném závěsu za sociálními demokraty
skončila s 11 mandáty KSČM. Tyto dvě strany
následně uzavřely koaliční smlouvu a budou
čtyři roky vládnout kraji. 

Kometou voleb na Královéhradecku se stal
senátor a bývalý žalobce Miroslav Antl.
Celkový počet 4662 preferenčních hlasů ho
katapultoval ze 13. místa na kadidátce ČSSD
až do čela. O třináct set hlasů porazil i součas-
ného hejtmana Lubomíra France.
Dalšími stranami, které zasednou v krajském

zastupitelstvu, jsou ODS (10,62 procenta
hlasů a šest mandátů), TOP 09 a STAN (8,25
procenta a pět mandátů) a Východočeši  (7,69
procenta a čtyři mandáty).                     man

Miroslav Antl raketou krajských voleb

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám aspoň tímto způsobem stručně, ale od srdce, PODĚKOVAL za důvěru,

projevenou Vašimi preferenčními hlasy, které mne vynesly nejen do čela kandidátky ČSSD ve
volbách do zastupitelstva Královéhradeckého kraje, ale znamenají vůbec nejvyšší počet těchto
hlasů v rámci všech politických stran a jejich kandidátů.

Osobně Vaše hlasy beru i jako ocenění své práce senátora, jímž jsem od roku 2008 jako nes-
traník za ČSSD ve volebním obvodě č. 48 (okres Rychnov nad Kněžnou), když zejména jako
předseda Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR jsem výrazně a významně znásobil
činnost a aktivitu tohoto výboru a v současnosti je „můj“ výbor ve všech ukazatelích zcela
suverénně nejpracovitější…

I ve funkci člena zastupitelstva Královéhradeckého kraje chci (stejně jako dosud) prosazovat
Vaše zájmy a potřeby – a aktivně působit zejména v oblasti práva a bezpečnosti, prevence krimi-
nality, a to i při ochraně dětí před drogovým zločinem, nástrahami internetu aj. Vlastně to, co
jsem přes 22 let dělal jako státní zástupce, chci v rámci možné působnosti dělat jako Váš zastupi-
tel…!
To jsem Vám slíbil před volbami – a své sliby chci plnit nejen jako Váš senátor, ale stejně aktivně

a důsledně i jako Váš zástupce v královéhradeckém krajském zastupitelstvu. To ostatně budete
mít možnost sledovat a kontrolovat i prostřednictvím těchto webových stránek. 

Miroslav Antl
Výsledky krajských voleb

ČSSD 19,73 % 32 248 hlasů
KSČM 19,35 % 31 685 hlasů
Koalice pro KH kraj 12,07 % 19 721 hlasů
ODS 10,62 % 17 366 hlasů
TOP 09 a STAN 8,25 % 13 483 hlasů
Východočeši 7,69 % 12 577 hlasů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Změna pro KH kraj 4,09 % 6687 hlasů
Patrioti 3,97 % 6496 hlasů
SPOZ 2,76 % 4517 hlasů
SNK ED 2,23 % 3648 hlasů
Česká pirátská strana 1,90 % 3110 hlasů
Strana svobodných občanů 1,79 % 2935 hlasů
DSSS 1,51 % 2480 hlasů
Suverenita-SZR 1,09 % 1784 hlasů
Volte PravýBlok 1,05 % 1728 hlasů
Věci veřejné 0,93 % 1525 hlasů
Strana soukromníků ČR 0,49 % 807 hlasů
NS-levice 21.stol. 0,25 % 414 hlasů
ČSNS 0,09 % 163 hlasů

Jak jsem již zmínil v samém úvodu
Senátorského zpravodaje, díky Vám jsem
byl zvolen do zastupitelstva Královéhradec-
kého kraje. Těm, kteří mne volili, moc
děkuji - a těm, kteří mne navíc volili proto,
abych se stal hejtmanem našeho kraje,
jsem se již opakovaně omluvil za zjevné
nedorozumění, když jsem od začátku
deklaroval, že hejtmanem nechci být, ale
chci pracovat aktivně jako senátor a
předseda Ústavně-právního výboru Senátu
Parlamentu ČR. K tomu jsem se po vol-
bách vícekrát vyjádřil - a snad jsem tazatele
o svých důvodech přesvědčil.
Vaše důvěra je pro mne zavazující - a jsem

přesvědčen, že funkce člena zastupitelstva
se dá účelně prolnout s povinnostmi sená-
tora, který navíc může v Parlamentu ČR

prosazovat nejen zájmy občanů svého
senátního obvodu, ale i celého kraje.
Ostatně jsem byl jedním z mála senátorů,
kteří nepůsobí v komunální politice - a jako
senátor mám velice dobrý plat (a nepotře-
buji další funkci pro peníze či prosazování
svých osobních zájmů). Proto jsem do kraj-
ských voleb kandidoval namísto těch, kteří
za čtyřleté funkční období pro občany okre-
su Rychnov nad Kněžnou neudělali prak-
ticky nic dobrého.

Vzhledem k tomu jsem požádal o své
zařazení jako člena Výboru pro regionální
rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje - a zcela samo-
zřejmě (s ohledem na moji dvaadvacetile-
tou profesi státního zástupce a další
navazující zaměstnání, ale i činnost sená-

torskou, kdy jsem mj. legislativně prosadil
zpřísnění trestních sazeb u nejzávažnějších
zločinů násilných, mravnostních a drogo-
vých, jakož i účinné procesní prostředky
pro boj s kriminalitou) a logicky jsem se
stal i členem Kontrolního výboru
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.
A stejně aktivně jako dosud chci pracovat i
v rámci Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje. A že to bude práce nelehká, dokazu-
je i průběh prvních schůzí tohoto orgánu,
které jsou psychicky náročnější než čin-
nost v Parlamentu ČR, a to s ohledem na
obsah některých vystoupení a chování
"spoluzastupitelů". Snad již brzy skončí
osobní výpady a zbytečné provokace a
invektivy - a budeme hlavně pracovat…! 

Váš Miroslav Antl

ODPOVĚD NA OTÁZKU

Proč nechcete být hejtmanem?
Nejčastější dotaz po úspěšných vol-
bách do krajského zastupitelstva
adresovaný panu senátoru
Miroslavu Antlovi, který samozřej-
mě nezůstane bez odpovědi...

Všem, kteří mi gratulují a vyjadřují pod-
poru, MOC DĚKUJI. Vaší podpory si
nesmírně vážím, jak jsem již vyjádřil v
mém poděkování bezprostředně po
výsledcích voleb.

Pokud mi lidé dávali hlasy jen proto, že
si přejí, abych byl hejtmanem, tak došlo
k nedorozumění, neboť já o tom vůbec
nerozhoduji – a navíc jsem už předem
říkal (a psal), že hejtmanem být nemo-
hu. Pana Lubomíra France již předem
schválili v Ústředním výkonném výboru
ČSSD jako lídra své kampaně = to byla
všeobecně známá informace, když navíc
on si odjezdil a odpracoval celou kam-
paň … A nyní po volbách se nejdříve
domlouvá koalice – a poté si hejtmana
vybírají, resp. domlouvají a poté schva-
lují politické strany - a já ani nejsem při
vyjednávání.

Jak jsem ale předem deklaroval, chci
aktivně pracovat v krajském zastupitel-
stvu – a abych občany nezklamal, tak
nejlépe v Kontrolním výboru, který asi
nejvíce odpovídá mé předchozí profesi
státního zástupce a dosavadní praxi
vůbec. A zejména chci pokračovat v
intenzivní práci jako předseda Ústavně-
právního výboru Senátu Parlamentu
ČR, kde jsem výrazně (mnohonásobně)
zvýšil aktivitu, ale i „úspěšnost“ výboru
– a ten je ve všech kriteriích nejlepším
ze všech. Kumulace funkce hejtmana s
další funkcí v Senátu Parlamentu ČR je
dle mého názoru nereálná – a nedá se
odpovědně stihnout. Práce předsedy
ÚPV mi zcela vyhovuje – a doufám, že
stejně odpovědně a ke spokojenosti Vaší
i ostatních budu pracovat v zastupitel-
stvu Královéhradeckého kraje…
Přeji všem pohodové a zdravé dny!

M. A.

Boj o zachování rychnovské nemocnice
Senátor Miroslav Antl prosadil upřesnění Koaliční smlouvy

Na zasedání nových členů zastupitelstva
Královéhradeckého kraje za ČSSD s členy
KVV ČSSD KHK v Hradci Králové schválili
všichni přítomní připomínku senátora
JUDr. Miroslava Antla (nestraník za ČSSD)
k návrhu "Koaliční smlouvy" a doplnění
Koaliční smlouvy  v 1. bodu návrhu pro-
gramového prohlášení, týkajícího se
„Dokončení reformy krajského
zdravotnictví“, kdy byl předmětný bod
doplněn/upřesněn takto:

„Dokončíme reformu krajského zdravot-
nictví, přičemž zachováme stávající síť
krajských nemocnic.“ 

Písemná připomínka senátora za senátní
obvod č. 48 (Rychnov nad Kněžnou) se
samozřejmě týkala rychnovské nemocnice,
kdy z reakcí občanů, s nimiž se senátor
Miroslav Antl setkává, je zcela evidentní, že
občany Dobrušska velmi zasáhla „reorgani-
zace“ nemocnice v Opočně. Stejné obavy
slýchá senátor Antl již delší dobu od občanů
Rychnovska, a proto důrazně požádal, aby i
přes různá ujišťování a sliby občanům noví
zastupitelé za ČSSD jasně sdělili, jak to
bude se zdravotnictvím v kraji. Senátor
Antl opakovaně prohlásil, že nedopustí
likvidaci nemocnice v Rychnově nad
Kněžnou - a pokud se tato nechystá (ani
pod rouškou "reorganizace"), je nutno toto
občanům jasně vysvětlit a garantovat
záruky, že jakékoliv změny, deklarované či
skrývané pod "Dokončení reformy kraj-
ského zdravotnictví" nepovedou ke snížení
dostupnosti a kvality poskytované zdravotní

péče.
K tomu dnes senátor JUDr: Miroslav Antl
uvedl: „Hned v pátek, kdy mi byl doručen

návrh Koaliční smlouvy s přílohou naz-
vanou „Neopominutelné záměry, které
budou promítnuty do programového
prohlášení“, jsem písemně požádal všechny
členy KVV ČSSD KHK a nové členy zastupi-
telstva, aby upřesnili záměry pro-
gramového prohlášení. Samotné heslo
„Dokončíme reformu krajského zdravot-
nictví“ mi připadalo nekonkrétní a tak
trochu nebezpečné. Již dříve jsem občanům

Úspěch ve volbách přinesl Miroslavu Antlovi
velký zájem médií. Zde je nejzajímavější část
rozhovoru pro webový portál iDnes.cz.
lPřekvapily vás výsledky krajských voleb?
Jistě. Přestože ČSSD vyhrála, mohla podle mě
dosáhnout ještě přesvědčivějšího vítězství,
kdyby jinak postavila svou kandidátku.
l Jak to měla udělat?
Když se podíváte na kandidátku sestavenou
jen z preferenčních hlasů, takhle nějak měla
podle mě vypadat i ve skutečnosti. Asi by byla
úspěšnější.
l Po skončení politické kariéry prý
chcete napsat knihu o svých politických
zážitcích. Nyní to tedy minimálně o čtyři
roky odkládáte?
Ani ne, spíš bych napsal o svých senátních
zážitcích. Napsal bych ji ve stejném stylu jako
gaunery (Antlova populární kniha Gaunery
nemám rád - pozn. red.), tedy ironickou, lehce
kritickou a hodně provokativní. Prostě by mně
zase zbylo jen pár kamarádů (smích).
lA co Gauneři? Chystáte jejich pokračování?
Spíš je chci jen doplnit, rozšířit a samozřejmě
zlevnit. Neustále mě k tomu vybízí můj
kamarád Stanislav Motl. To právě on mě
přesvědčil, abych je vůbec stvořil. Asi by bylo
dobré je napsat z odstupu jedenácti let a odkrýt,
jak to u nás chodí. Mám v hlavě projekt a teď
potřebuju někoho, kdo by mě k tomu dokopal.
lA co v politice? Kdo je největším gaunerem?
A vy si myslíte, že bych to mohl říct? Jako
právník bych měl mluvit spíš o pravomocně
odsouzených, takže to si netroufám říct. Ale
jedno je jisté: je jich přehršel a těžko se vybírá.

celý rozhovor najdete na 
http://hradec.idnes.cz/rozhovor-s-miroslavem-
antlem-d2z-/

Rychnovska slíbil, že budu bojovat za
zachování dostupnosti a kvality poskyto-
vané zdravotní péče. To jsem včera sdělil i

přítomným – a ti mou připomínku bez prob-
lémů akceptovali a doplnili inkriminovaný
bod záměru programového prohlášení. Pan
hejtman Franc dodal, že už to předjednal s
komunisty - a že žádný problém s tím oni
nemají…“.

V Hradci Králové 6.11.2012  
Mgr. Miroslav Hofmann 

(asistent senátora)

Gaunerů je 
v politice moc!



SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ www.miroslavantl.cz

4

13. ročník Mezinárodního setkání 
krajkářek a 6. bienále české krajky

KRÁTCE Z REGIONU

V sobotu 30. června 2012 navštívil senátor
Miroslav Antl 13. ročník Mezinárodního
setkání krajkářek a šesté bienále české kraj-
ky ve Vamberku. V rámci třídenního
bohatého programu nechyběly mimo jiné
módní přehlídka Krajkářské školy Vamberk,
mezinárodní výstava krajek, ukázky Vyšší

odborné školy a Střední umělecké školy tex-
tilních řemesel z Prahy nebo seminář o
ruské krajce. Letošního ročníku této
tradiční akce se zúčastnili mimo jiné vys-
tavovatelé z Anglie, Německa, Ruska,
Dánska, Ukrajiny, Slovinska, Maďarska a
Slovenska.

42. ročník Mezinárodního fotbalového
turnaje starších žáků v Holicích

V sobotu 23. června 2012 zhlédl senátor
Miroslav Antl několik fotbalových zápasů v
rámci 42. ročníku Mezinárodního turnaje ve
fotbalu starších žáků (Viktoria Cup - memoriál
Ládi Vojíře), pořádaného sportovním klubem
Holice pod patronací města Holice a záštitou
jeho starosty. S předsedou SK Holice a
ředitelem turnaje Jaroslavem Tošovským a s

jeho kolegy mj. probral i problematiku finan-
cování sportovních oddílů. Celý turnaj
probíhal na hřištích v Holicích, v Albrechticích
nad Orlicí a v Moravanech (všechna v senát-
ním obvodu č. 48) - a zúčastnilo se ho 18
žákovských družstev. Kromě českých mužstev
se představily také týmy ze Slovenska, Polska
a Chorvatska.

"Monsieur Dakar" Karel Loprais 
přijel do Nové Vsi na motokros

Na pozvání senátora Miroslava Antla přijel v
sobotu 19. května 2012 do Nové vsi u
Albrechtic nad Orlicí jeho dlouholetý kamarád
Karel Loprais. Šestinásobný vítěz Rallye Paříž
- Dakar navštívil společně se senátorem
Miroslavem Antlem (a jeho pojízdnou sená-

torskou kanceláří "Antlonem") 18. Velkou
cenu Nové Vsi v motokrosu. "Chtěl jsem
udělat radost občanům, a proto jsem požádal
Karla o návštěvu našeho regionu." Zájemci
měli možnost se s Karlem Lopraisem osobně
pozdravit.

Africké muzeum Dr. Emila Holuba 
v Holicích v květnu slavnostně otevřeno  

Dne 2. května 2012  se senátor Miroslav
Antl zúčastnil slavnostního otevření
Afrického muzea Dr. Emila Holuba. Nová
expozice, která je dílem architekta a divadel-
níka Davida Vávry, je oproti dřívější podobě
působivější, hravější a využívá moderní tech-
nologie. Program zahájil starosta města

Holic Ladislav Effenberk. Miroslav Antl
společně s dalšími účastníky popřál muzeu
hodně štěstí a mnoho spokojených
návštěvníků. 
Na snímku Miroslav Antl v rozhovoru s hejt-

manem Pardubického kraje Radko
Martínkem a Davidem Vávrou. 

Miroslav Antl mezi dobrovolnými hasiči
Také v roce 2012 přijel senátor Miroslav

Antl pozdravit dobrovolné hasiče na
Shromáždění delegátů SDH okresu
Rychnov nad Kněžnou. Ve svém vystoupení
objasnil skutečnou funkci a poslání Senátu
Parlamentu ČR, když veřejné mínění na
základě tendenčních informací médií
považuje horní komoru za nadbytečnou.
Miroslav Antl přítomným "složil účty" ze

své činnosti v Senátu PČR, ale i v regionu.
Upozornil, že vše lze ověřit nejen na jeho
webových stránkách www.miroslavantl.cz,
ale i na oficiálních stránkách Senátu PČR
www.senat.cz. Senátor Antl nabídl hasičům
svou "součinnost" při školení vedoucích
mládeže v oblasti prevence - a přislíbil
účast na soutěžních a dalších akcích v
regionu.

Tradiční předávání cen vítězům 
Orlického maratonu v Deštném v O.h.

V sobotu 4. února 2012 předal již tradičně
senátor Miroslav Antl společně s rych-
novským okresním policejním ředitelem plk.
Zdeňkem Hlaváčkem a starostkou obce
Deštné paní Alenou Křížovou ceny vítězům
28. Orlického maratonu ve všech kategoriích.

V Deštném v Orlických horách se během
všech víkendových závodů představilo 642
závodníků, které neodradilo mrazivé počasí a
dostalo se jim odměny v podobě prosluněné
trati. První místa v rámci hlavního závodu
obsadili Radek Šretr a Jana Jetmarová.

Setkání se starosty
mikroregionu

Holicka 
Senátor JUDr. Miroslav Antl navštívil dne

7. září 2012 v odpoledních hodinách
starosty z mikroregionu Holicka, kteří se
(na jízdních kolech) sjeli v Holicích v
Čechách a odtud společně vyrazili po sil-
nicích a cyklostezkách do areálu "Tábor
Mlýnek Veliny" (Adresa tábora: táborová
základna Mlýnek u Velin, HOLICE, 534 01).
Tam si společně se "svým" senátorem
Miroslavem Antlem a v doprovodu správců
areálu prohlédli chatový komplex, vhodný
zejména k pořádání dětských táborů (viz
foto), ale i k ubytování turistů a cyklotu-
ristů, užívajících si krás Holicka (např. inter-
netové odkazy: www.veliny.strnad.info aj.).

130. výročí založení sboru SDH 
Bartošovice v Orlických horách

V sobotu 9. června 2012 zavítal senátor
Miroslav Antl do Bartošovic v Orlických
horách, kde se zúčastnil slavnostního posvě-
cení hasičského a obecního praporu.
Senátor Antl ocenil obětavost hasičů a
povzbudil je k další činnosti. Poté zhlédl

hasičskou soutěž v požárním útoku "O pohár
starosty" a prohlédl si historickou požární
techniku. V průběhu dne pohovořil s
desítkami občanů a také popřál hodně zdraví
nejstaršímu členovi SDH Bartošovice, které-
mu je úctyhodných 99 let.

V. Orlicko-bystřický
putovní pohár

Jako každoročně, tak i dne 14. července
2012 navštívil senátor JUDr. Miroslav Antl
pátý ročník soutěže dobrovolných hasičů
Orlicko-bystřický putovní pohár v obci
Orlické Záhoří.    

Na tyto mezinárodní česko-polské požární
závody bylo tentokrát přihlášeno celkem 10
družstev: Klášterec nad Orlicí, Žamberk,
Deštné v Orlických horách, Olešnice v
Orlických horách, Kunštát na Moravě,
Znojmo - Šatov, Orlické Záhoří (mladší,
starší), Duszniki Zdrój, Gorzanow. Na první
příčce se umístil tým z Kunštátu na Moravě,
další stupně na pomyslné bedně patřily
domácím, když druhé místo obsadilo
družstvo "mladších" a třetí byli "starší" z
Orlického Záhoří.

ZMĚNA ASISTENTA

Novým asis-
tentem senáto-
ra Miroslava
Antla je od září
2 0 1 2
R y c h n o v á k
Mgr. Miroslav
Hofmann.

Povoláním
učitel matema-
tiky a tělesné
výchovy na ZŠ Javornická v Rychnově
nad Kněžnou, ale také novinář, předseda
občanského sdružení Fotbal v  kraji vydá-
vající stejnojmenný časopis o kopané v
Královéhradeckém  kraji. 

Kontaktní údaje:
telefon: 603 93 88 51
e-mail: hofmann@miroslavantl.cz
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Senátor Miroslav Antl předával ceny 
nejlepším Orlickým sekáčům

KRÁTCE Z REGIONU

V Nebeské Rybné se v sobotu 2. června
2012 konal třetí ročník folklórní, společen-
ské a sportovní akce Orlický sekáč. Stejně
jako v loňském roce navštívil tuto akci sená-
tor Miroslav Antl. Letos startovalo 42 účast-
níků, z toho 13 žen. Soutěžilo se v kosení

trávy - muži museli zdolat plochu 10x10 m,
ženy 5x10 m. Po skončení soutěže pozval
senátor Miroslav Antl vítěze jednotlivých
kategorií do své pojízdné senátorské
kanceláře, kde je obdaroval svým sená-
torským vínem.

39. setkání Rokytnic České republiky 
Na pozvání starosty Rokytnice v Orlických
horách pana Petra Hudouska přijel senátor
Miroslav Antl na Setkání Rokytnic České
republiky - 39. ročník fotbalového turnaje
Rokytnic a 8. ročník závodů sborů dobrovol-
ných hasičů. V aule zdejší ZŠ probíhal rovněž
turnaj ve stolním tenise. Senátor Miroslav
Antl pohovořil se starosty pěti Rokytnic a poté
slavnostně zahájil fotbalový turnaj, a provedl
slavnostní výkop. Třídenní program začal v

pátek 29. června ve 20 hodin a skončil v neděli
1. července odpoledne. "Ze začátku bylo
setkání jenom o fotbale, posledních sedm let
se k tomu přidávají ještě hasiči a turnaj ve stol-
ním tenise. Je to prostě příjemně strávený ví-
kend." řekl starosta Rokytnice v O. h. Petr
Hudousek. Senátor Miroslav Antl také
navštívil závody sborů dobrovolných hasičů,
kde předal místnímu veliteli SDH senátorské
víno jako dar.

Na Dětském dni v Cháborech

Senátor Miroslav Antl v sobotu 23. června
2012 přijel svým "Antlonem" do Areálu
zdraví Chábory u Dobrušky, kde Místní
organizace ČSSD Opočno a Kvasiny
připravila pro děti i rodiče Dětský den. Na
programu byla střelba ze vzduchovky, ukáz-
ka bojových umění v podání Klubu vojenské
historie a současnosti Dobruška či ukázka
práce loveckého psa. Hasiči z SDH
Domašín připravili dětem zajímavou atrak-
ci v podobě vysoké vrstvy pěny, kterou

nastříkali na zem a v níž se děti mohly dosy-
ta vyřádit. Představili se také Radioamatéři
z Dobrušky a v průběhu odpoledne bylo
připraveno mnoho soutěží, her a pře-
kvapení. Akce se zúčastnilo 86 dětí, mezi
nimi i děti z Dětského domova v Sedloňově.
Senátor Miroslav Antl vylosoval tombolu, v
níž děti vyhrály krásné ceny, mezi jinými
například volné vstupenky do zoologické
zahrady ve Dvoře Králové. Celá akce se
velice vydařila a dětem se moc líbila.

Festival dechových hudeb v Přepychách
Ve čtvrtek 5. července 2012 zavítal senátor

Miroslav Antl do Přepych, aby slavnostně
zahájil třetí ročník Festivalu dechových
hudeb Přepychy Karla Pšeničného. Na festi-
valu vystoupily kapely Choceňačka,
Táboráčka, Opočenka - a rovněž zpěvák
Karel Heger, ale také mažoretky Colloredo z
Opočna. Ve večerních hodinách divákům
zahrála skupina Strejci LIVE u příležitosti
jejího 10. výročí od založení. Jako host vy-
stoupil také Miloň Čepelka, herec Divadla

Járy Cimrmana. Festival nese jméno po
přepyšském rodákovi, podplukovníkovi Karlu
Pšeničném, který byl známým dirigentem a
hudebním skladatelem. Senátor Miroslav
Antl se zapsal do Kroniky festivalu - a ze své
Pojízdné senátorské kanceláře ("Antlon")
předal zájemcům svou krimi knihu s
věnováním. Celou akci zorganizovalo občan-
ské sdružení ProPřepychy ve spolupráci s
obcí Přepychy - a moderoval ji již tradičně
Honza Dušek.

Slavnostní zahájení Dnů Holicka

Oslavy 100 let TJ Sokol 
a 50 let fotbalu v Dobříkově

Dne 30. června 2012 přijel senátor
Miroslav Antl do Dobříkova, aby se zúčast-
nil oslav 100 let TJ Sokol a 50 let fotbalu. V
průběhu krásného odpoledne a podvečera
pan senátor předal ocenění zasloužilým
sportovcům a členům TJ Sokol Dobříkov.
Kromě pestrého kulturního programu a fot-

balového utkání bylo po celé odpoledne k
dispozici mnoho atrakcí pro děti.
Návštěvníci  měli možnost zhlédnout výs-
tavu "Z historie TJ Sokol", dále ukázky
hasící techniky, stabilních motorů a pro
zájemce byl otevřen místní dřevěný
kostelík.

Žehnání znaku a praporu obce Říčky 
2. června 2012 přijal senátor Miroslav
Antl pozvání do obce Říčky v Orlických
horách. V kostele Nejsvětější Trojice se
zúčastnil slavnostního žehnání znaku a
praporu obce za účasti Mons. Pavla
Rouska, dalších duchovních a hudebního
doprovodu členky Národního divadla Anny
Kostohryzové. Svěcení obecních symbolů
proběhlo v souvislosti s výročím 220 let od

dokončení a vysvěcení zdejšího kostela.
Po skončení slavnostního aktu si pan sená-
tor v doprovodu starosty obce Říčky pana
Jaroslava Kuchty prohlédl výstavu
dobových fotografií a předmětů s názvem
"Ze života Říček". Poté poseděl s občany a
dalšími hosty v areálu fotbalového hřiště
při bohatém doprovodném kulturním pro-
gramu.

Návštěva Rychnovské hokejové ligy
a pozdrav hokejistů z Kostelce

Senátor Miroslav Antl navštívil ve čtvrtek
13. prosince utkání Rychnovské hokejové
ligy (RHL) mezi HC Lev Kostelec a Ča-
stolovicemi. Nejen, že sledoval dramatický
zápas, který v základní hrací době skončil
5:5 a došlo na samostatné nájezdy, ale
především pozdravil hokejisty HC Lev
Kostelec přímo v kabině. Jde o nový tým
hrající svoji první sezónu. Senátor hráčům

popřál mnoho sportovních úspěchů, neu-
tuchající nadšení a radost ze hry. "Setkat se
se senátorem Antlem byl velký zážitek. On
sám jako sportovec naši radost ze hry a
dobré party kamarádů chápe," řekl
místopředseda občanského sdružení HC
Lev Lukáš Šrámek. Miroslav Antl navíc
dostal od klubu malou pozornost -
fanouškovskou šálu.

Výstava betlémů 
a zámecké trhy

Atmosféra Vánoc je cítit doslova na každém
kroku a nejinak je tomu i na Rychnovsku.
Jednou z pravidelných akcí, které předvánoční
náladu umocňují, je výstava betlémů ve
Společenském centru v Rychnově nad
Kněžnou a rovněž každoroční Rychnovské
zámecké adventní trhy. Obě akce si nenechal
ujít ani senátor Miroslav Antl. Šestnáctá výsta-
va betlémů s názvem „Betlémy z kraje
Orlických hor“ nabídla řadu zajímavých
betlémů ze všech možných materiálů.
Rozhodně si příští výstavu nenechte ujít.

Návštěva 
rychnovské 

ZŠ Javornická
Ve středu 12. prosince 2012 přijal senátor

Miroslav Antl pozvání ředitele ZŠ Javornická v
Rychnově nad Kněžnou Mgr. Milana Kotka ke
krátké předvánoční návštěvě. 
Hovořilo se o školství, kde pan senátor nabídl

škole možnost besedy s žáky i pedagogy, ale
také o sportu, neboť oba pány pojí basket-
balová minulost. „Do Rychnova jsem na bas-
ketbal jezdil velmi často, zejména v době, kdy
jsem byl prezidentem extraligového basket-
balu v Pardubicích a několik našich hráčů zde
pravidelně hostovalo. S panem ředitelem tak
máme hodně společných témat a v našem
věku přibylo i další, a to zdravotní pohybové
problémy, které nás oba v letošním roce dost
trápí,“ posteskl si Miroslav Antl.

Při této příležitosti předal senátor škole malý
dárek v podobě basketbalových a volej-
balových míčů (na snímku). Škola věnovala
panu senátorovi klíčenku v podobě malé škol-
ní aktovky, symbolu školy, který dostává každý
prvňáček při zářijovém slavnostním přivítání.
Prohlídku školy uzavřela návštěva školní jídel-

ny, kde se vedle žáků a pedagogů může stravo-
vat i veřejnost. „Úroveň školní jídelny mě
opravdu zaskočila. Nečekal jsem takový výběr
jídel a salátů - a srnčí ragú, které jsem zvolil,
bylo opravdu vynikající a cenově výrazně
příznivější, než jsou jídla v senátní restauraci,“
dodal s úsměvem Miroslav Antl.

Ve dnech 23. a 24. června 2012 proběhly již
tradiční městské slavnosti Dny Holicka
2012. Tuto akci znovu slavnostně zahájil
senátor Miroslav Antl společně se starostou
Holic v Čechách Ladislavem Effenberkem,
starostou družebního města Strzelce
Opolskie z Polské republiky, zástupcem
starostky z družebního města Medzev ze
Slovenska a s panem Jiřím Kubíkem z
Ministerstva zahraničních věcí ČR. Město
Holice a Dobrovolný svazek obcí Holicka na
tuto již tradiční holickou kulturní akci
přichystaly bohatý program. Návštěvníci
měli možnost zhlédnout vystoupení dětí z
místních mateřských škol, žáků a učitelů
zdejší základní umělecké školy či klientů
Domova pod Kuňkou v Rábech.  Na progra-
mu byl také hodinový koncert folkového pís-
ničkáře Pavla Dobeše, vystoupení kouzelní-
ka Pavla Kožíška a přehlídka dechových

hudeb. Ukázky své práce představili rovněž
členové mysliveckého sdružení a pardubičtí
strážníci. Po oba víkendové dny byl připraven
mimo jiné i atraktivní doprovodný program,
který zahrnoval řadu sportovních turnajů a
výstav. Nechyběly fotbalové a nohejbalové
turnaje, turnaje v plážovém volejbalu, turnaj
družstev mužů ve stolním tenisu či vyjížďky
na kole. V rámci dne otevřených dveří byla
zpřístupněna místní sokolovna. Návštěvníci
mohli zhlédnout také výstavu drobného
zvířectva, historických motocyklů a výstavu
obrazů Aleny Vondřejcové nebo obrázků dětí
z mateřských škol, a mnoho dalších atrakcí.

Miroslav Antl během příjemné akce oplatil
Holickým jejich pozvání, když pozval
skupinu Factorial Orchestra, aby zahrála v
rámci Kulturního léta v Senátu v Sala
Terrena. Jejich vystoupení se setkalo v
Praze s velkým úspěchem. 

V sobotu 27. října přijal senátor Miroslav Antl
pozvání do zasněžené vesničky v podhůří
Orlických hor - Bystrého. Místní sbor dobro-
volných hasičů zde pořádal školení mladých
vedoucích hasičských kroužků z celého
regionu. Při práci s dětmi čeká na vedoucí
nejedno úskalí v oblasti paragrafů, a tak byla
více než hodinová přednáška Miroslava Antla
zaměřena zejména na trestně právní odpověd-
nost. Jak už to na přednáškách pana senátora
bývá, nechyběly vedle výkladu i konkrétní pří-
klady z bohaté praxe státního zástupce v
Královéhradeckém kraji.

Přednáška 
v Bystrém
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Miroslav Antl: Jsem celoživotní rváč
Rozhovor s předsedou Ústavně-právního výboru Sentáu Parlamentu ČR pro časopis SENÁT

Z INTERVIEW NA ČT24

Podporujete nový zákon o státním zastupi-
telství z pera odvolaného ministra Jiřího
Pospíšila, který na ministerstvu vznikl a
byl doručený do vlády. Návrh v původní
verzi počítal se zrušením vrchních státních
zastupitelství v Praze a Olomouci a místo
nich by vznikl speciální tým státních zás-
tupců pro boj s korupcí.  Proč jsou vrchní
státní zastupitelství jako článek zbytečná?
Osobně si myslím, že agendu může převzít jed-
nak Nejvyšší státní zastupitelství a dále krajská
státní zastupitelství. Podle mého názoru Česká
republika nepotřebuje čtyřstupňový systém, to
říkám od začátku a potřebuje naopak zmiňo-
vaný zvláštní útvar.

Ale proč je třeba speciální tým státních zás-
tupců? Proč nestačí stávající systém?
Určitě musí být specializace, protože krimi-
nalita je chytrá a pachatelé jsou chytří a
můžeme mnohdy vidět, jak se vyjadřují v tele-
vizi, takže oni opravdu jsou napřed a proto je
potřeba, aby se státní zástupci specializovali.
Viděl jsem to například v Norsku nebo
směrem na západ Evropy. Tam, když se
podíváte, je státní zástupce šéfem týmu, kde
jsou operativci, kde je vyšetřovatel, kde je
celní správa, finanční apod. Státní zástupce by
opravdu měl jako garant nejvíce vědět, měl by
tomu týmu velet a osobně s nimi být na zásad-
ních úkonech. 

Podle jedné ze spekulací, které kolují,
právě vytvoření takového týmu vadí výz-
namné části politiků… Vy o tom máte
nějaké poznatky?
Jsem přesvědčen a slyším to, že to určitě poli-
tikům vadí. Ale upřimně řečeno, já jsem v
Senátu stále považován za prokurátora,
protože tak tam i vystupuji a lidé mně takové
informace sdělují velice opatrně. Ale je evi-
dentní, že v politických kruzích je velká ner-

vozita z toho, že by se měly rozkrývat staré
kauzy. Když bude funkční státní zastupitelství a
vzpamatovaná policie, tak je to velké
nebezpečí pro řadu lidí a mě baví se dívat, jak
někteří podrážděně reagují…   

Spolu s vaší kolegyní Soňou Paukrtovou
jste horní komoře Parlamentu předložili
opakovaně návrh, aby imunita poslanců a
senátorů byla omezena jen na dobu výkonu
mandátu a proti tomu je protinávrh senáto-
ra Kubery z ODS, který chce imunitu ome-
zit jen na hlasování a vystupování v
Parlamentu. Proč nepřistoupíte na návrh
pana Kubery, který je radikálnější?
Protože neprojde. Podle mě senátor Kubera
velmi dobře ví, že ten návrh neprojde. My jsme
argumentovali s paní senátorkou Paukrtovou
tak, že rychle udělejme návrh, na který při-
stoupí sněmovna a pak se bavme o dalším
zúžení imunity. Někteří senátoři hrají na to, že
pokud se návrhy roztříští, tak zůstane doživotní
imunita. To je podle mě jejich strategie. Přitom
stačilo, kdybychom návrh v Senátu schválili.
Tehdy jsem tvrdil, že jako Senát návrh
schválíme, velmi jsem se přepočítal a myslím si
dodnes, že je to naše velká ostuda. Proto
navrhujeme, omezme v tuto chvíl imunitu po
dobou mandátu a pak ji pojďme omezovat dál. 

Chcete, aby se kriminalita statisticky vyka-
zovala podle národnosti a etnika
pachatelů. Jako příklad uvádíte Velkou
Británii a není tajností, že když o tom mlu-
víte, máte na mysli romskou menšinu. Jak
byste si takovou preventivní práci s nimi
představoval. 
Preventivní práce je uvnitř té komunity. Lidé,
zejména z té komunity, kteří by měli znalost
prostředí a pak samozřejmě specialisté u poli-
cie ČR, kteří by s nimi pracovali.
Snahou ve vykazování je, abychom věděli, jak
na tom český stát s touto kriminalitou je. Viděl
jsem to ve Velké Británii a tam se naopak divili,
že my máme zakázáno vykazovat tuto krimina-
litu a ptali se nás, jak bojujete s kriminalitou,
když nemáte přehled, jaký podíl mají na krimi-
nalitě různé národnostní menšiny. Vím, že budu
zase považován za rasistu, ale na to jsem již
zvyklý, ale každopádně si myslím, že je to
správný postoj a jeden z prostředků, jak bojovat
s kriminalitou menšin. 

Pokud budeme Miroslava Antla a rok 2012 hodnotit z hlediska médií, přinesl zcela
určitě dva zásadní rozhovory. V červenci přijal senátor Antl pozvání moderátora
Bohumila Klepetka do Interview ČT24, hovořilo se o státním zastupitelsví, imunitě
poslanců ale i kriminalitě národnostních menšin. V říjnu pak časopis Senát uveřejnil
obsáhlý rozhovor Květy Kozákové s Miroslavem Antlem v roli předsedy Ústavně-
právního výboru Senátu Parlamentu ČR. Oba rozhovory by naplnily velkou část
Senátorského zpravodaje, a tak přinášíme alesoň část rozhovorů. V plném znění lze
nalést rozhovory na senátorských webových stránkách.

Jste  senátorem za sociální demokracii, ale
členem strany nejste. Proč, vadí vám něco
na sociální demokracii?
Ne, nevadí, ale myslím si, že je to moje pozice,
protože jsem kritikem a často v opozici, i když
ne snad úplně vždy. Ale mně to takto vyhovuje
a myslím, že nikomu v řadách sociální demokra-
cie nechybím a nikdo mě ani neoslovil. 

Z ROZHOVORU PRO ČASOPIS SENÁT

Co Vás motivovalo k tomu, abyste vstoupil
do politiky?
Byla to jednoznačně beznaděj nad tím, co se v

současné politice děje, a snaha o to, aby se
mým přičiněním politika změnila. Chtěl jsem
politiku ovlivnit ve prospěch lidí. Nekandidoval
jsem, abych byl úředníkem, chtěl jsem a pořád
chci pracovat pro lidi.

V tomto funkčním období pracujete jako
předseda Ústavně-právního výboru.
Uspokojuje Vás tato práce?

Uspokojuje? Já jsem nadšen! Jako předseda
mohu dělat maximum pro to, aby každému
zákonu byla věnována co největší pozornost.
Pečlivě zkoumáme velké množství návrhů
zákonů, připomínkujeme, připravujeme
pozměňovací návrhy a do Poslanecké sně-
movny vracíme zákony daleko častěji, než býva-
lo zvykem. Velmi dobře se mi spolupracuje s
naším legislativním odborem, který je v naší
zemi skutečně na pomyslné legislativní špičce
a připravuje nám skvělé podklady a expertizy.

Který zákon podle Vás v naší legislativě
chybí?
Ze své původní profese jsem přece jen trochu
zaujatý a musím na prvním místě jmenovat
zákon o státním zastupitelství, který je u ledu a
ještě dlouho asi bude, protože se politická garni-

Červnové dny přinesly kromě pěkného počasí
také odvolání pražského vrchního státního zás-
tupce Vlastimila Rampuly.  V Otázkách Václava
Moravce 17. června tak diskutovali nejvyšší stát-
ní zástupce Pavel Zeman, předseda Nejvyššího
správního soudu Josef Baxa, člen Ústavně-
právního výboru Poslanecké sněmovny
Stanislav Polčák a předseda Ústavně-právního
výboru Senátu Parlamentu ČR Miroslav Antl
nejen o novém nástupci Vlastimila Rampuly, ale
také o situaci v policii a reformě justice. 

Miroslav Antl v OVM mimo jiné řekl: "Státní
zastupitelství jako garant přípravného řízení je
nejdůležitějším článkem v boji proti korupci a
je potřeba, aby byl přijat nový zákon o státním
zastupitelství."

Miroslav Antl 
v Otázkách 

Václava Moravce

ironii, když třeba řídím schůze výboru, snažím
se složitá jednání trošku zlehčovat a odlehčit
atmosféru.

Jak byste sám sebe charakterizoval?
Já jsem celoživotní rváč a provokatér.
Neustále proti něčemu bojuji, často jsem v
opozici, proto také mám spoustu nepřátel.
Nepřátelé mě ovšem posilují, díky nim jsem
neustále ve střehu. Nemám čas zpohodlnět,
ztloustnout. Jsem také velmi neposlušný,
neřídím se žádnými radami. Sedí na mne
rčení: co tě nezabije, to tě posílí. Tím se často
řídím, to mi i v některých těžkých chvílích
pomáhá. Na druhé straně se ale velmi rád a
velmi často usmívám. Všimněte si, že když se
usmíváte na lidi, usmívají se i oni na Vás. A to
mám velmi rád. Rád jsem také ve společnosti
chytrých, vzdělaných a pracovitých lidí.

Ve své 22leté praxi státního zástupce jste
se určitě setkal s mnoha brutálními trest-
nými činy, jako např. před 19 lety, kdy vrah
z východních Čech ubil sekerou manželku
a své dvě dcery. Souhlasil byste v takovém
případě s trestem smrti?
Odjakživa jsem byl velký odpůrce zrušení
trestu smrti. Nyní velmi prosazuji myšlenku
trestu absolutního doživotí. Ale u nás přece
trest doživotí funguje! Vždyť je v současné
době přes třicet lidí doživotně odsouzeno. A to
je právě omyl, který si většina lidí myslí. Je
pravda, že v našich věznicích sedí lidé
odsouzeni na doživotí, ale ti mají možnost po
20 letech dobrého chování požádat o pod-
mínečné propuštění. A toto prominutí trestu
se také v některých případech uplatňuje.
Nemáte tedy nikdy jistotu, že vrah odsouzený
na doživotí skutečně už nikdy věznici neo-
pustí. Já prosazuji trest absolutního doživotí s
vyloučením návratu na svobodu. Tento model
funguje ve většině sousedních zemí, jako např.
na Slovensku, ve Francii i v Německu. Jen u
nás bohužel ne.

A co byste si přál, kdybychom Vám mohli
splnit jakékoliv přání?
Jsem velký altruista. Rád bych vyslovil přání pro
všechny slušné lidi a řádné občany, i když to
vypadá hodně lacině. Ale přál bych všem zdraví,
optimismus a notnou dávku otrlosti.

Gratuluji za mimořádně vhodný a krásný
rozhovor se senátorem Miroslavem Antlem z
minulého čísla. Současně přeji Senátu, aby
obnovující volby přivedly do senátních lavic
takové nové osobnosti, které se budou věnovat
základnímu poslání druhé komory Parlamentu
ČR jako Miroslav Antl. A.D., Praha 4

Při rozhovoru pro časopis Senát s Květou Kozákovou.

tura v rámci vlády nemůže dohodnout. Státní
zástupci ale zákon nutně potřebují. Já vždycky
zdůrazňuji, že státní zástupce je garantem
přípravného řízení a bez něj nebude fungovat
ani policejní vyšetřování. Dále je to zákon o bez-
platném právním poradenství a zákon o obětech
trestných činů. Vždyť dneska má kdejaký gauner
víc práv než poškozený, kterému ublížil.

Na základě svého působení ve funkci státního
zástupce jste vydal velmi úspěšnou knihu
Gaunery nemám rád. Neplánujete něco
podobného také ze své politické kariéry?
Tak to určitě, už nyní o tom přemýšlím. Pravda,
nejprve musím upravit a doplnit svoji první
knihu, která je zcela rozebraná a po které je
kupodivu stále ještě poptávka. Rád bych popsal
současné osudy protagonistů knihy, vypátral, co
se s nimi stalo po 12 letech od vzniku textu. A
hned po skončení politické kariéry se pustím
do psaní zážitků z politiky.

A bude o čem psát?
No jéje! Ústřední myšlenku už mám nyní jas-
nou: lepší je zločince pronásledovat a zavírat,
než některé potkávat na různých chodbách…
O tom, jak to funguje v české politice, o tom
určitě něco napíšu. I když si uvědomuji, že po
přečtení těchto řádek se někteří kolegové
naštvou. Ale na to jsem už zvyklý, to mě nepře-
kvapí ani nerozhází. Ostatně na chodbách přece
potkáváme i poslance, ministry, náměstky,
jejich poradce, lobbisty a různé “sponzory“…

Myslíte, že jste se v Senátu změnil?
Fungujete jinak než jako státní zástupce?
Tak to v žádném případě. Senát mě nezměnil!
A to prosím podtrhněte. Jsem stále hodně pra-
covitý, snažím se, aby hodně pracovali i členové
mého výboru, jsem na ně náročný. Na druhé
straně si stále zachovávám určitý nadhled a

PODĚKOVÁNÍ

V posledních měsících se množí dotazy na případy, kdy občan neuspěl se svou stížností u
Exekutorské komory ČR. Senátor Antl dlouhodobě usiluje o omezení práv exekutorů a o
zvýšení jejich odpovědnosti. Občanům se pak snaží pomoci zejména tím, že upozorňuje
na to, jaká mají práva a jak a kde si lze stěžovat na postup exekutora. Alespoň v krátkosti…

Práva občanů ve vztahu k Exekutorské komoře

Postup ve vztahu k exekutorům, tj. podání
občanů, jejich dotazy, stížností atd. zveřejňuje
Exekutorská komora ČR na svých webových
stránkách www.ekcr.cz v sekci "Dohled nad
činností exekutorů". Občan by tedy měl
nejprve postupovat podle poučení na těchto
webových stránkách.

Pokud Exekutorská komora ČR stížnost
občana nevyřídí, doporučuji obrátit se na
stát, tj. na ministerstvo spravedlnosti,
které ze zákona vykonává státní dohled nad
exekuční činností a nad další činností exeku-
tora. Mimo jiné z poučných a informačně
srozumitelných webových stránek MSp
(http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx
?j=33&o=23&k=5861) vyplývá, že … mini-
sterstvo při výkonu dohledu prověřuje zákon-
nost postupu soudního exekutora, dodržování
kancelářského řádu a plynulost a délku
exekučního řízení.

Při výkonu státního dohledu je minister-

stvo oprávněno: 
- provádět pravidelné kontroly exekutorských
úřadů,
- nahlížet do spisů, listin a evidenčních
pomůcek exekutora, pořizovat si z nich výpisy
a kopie,
- požadovat ve lhůtě, kterou stanoví, písemné
vyjádření exekutora k věci, která je předmětem
státního dohledu,
- požadovat ústní vysvětlení exekutora, popří-
padě jeho zaměstnance k věci, pokud písemné
vyjádření není nutné nebo je nedostatečné,
- vstupovat do prostor exekutorského úřadu
po předchozím oznámení soudnímu exeku-
torovi nebo jeho zástupci, který je vedením
úřadu pověřen.

Jak podat podnět k výkonu státního
dohledu?
Státní dohled vykonává oddělení státního dohle-
du odboru dohledu ministerstva spravedlnosti i
na základě podnětů fyzických nebo právnických
osob.

Podnět lze podat vždy v písemné podobě:
-   poštou na adresu Ministerstvo spravedlnosti ČR,
odbor dohledu, Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2,
-   e-mailem na osd@msp.justice.cz 
(nutnost zaručeného elektronického podpisu),

-   do datové schránky - ID kq4aawz
-   osobně na podatelně ministerstva v úředních
hodinách (pondělí až pátek od 7:30 do 16:15 hod)

Určitě není vhodné se obracet osobním
dopisem přímo na ministra spravedlnosti, ale je
nutno využít formulář, který má stěžovatel k
dispozici na stránkách http://portal.justice.cz (v
sekci "Dohledová činnost", "soudní exekutoři"),
ten vyplní a odešle. 

Upozorňuji však na to, že ve vztahu k
Exekutorské komoře ČR je Ministerstvo
spravedlnosti oprávněno přezkoumat soulad

rozhodnutí komory s právními předpisy a pro-
jednat správní delikt komory. Pravomoc zasa-
hovat do činnosti Exekutorské komory ČR v
jiných oblastech však nebyla ministerstvu
spravedlnosti svěřena! Z tohoto důvodu není
ministerstvo oprávněno jakkoli ovlivňovat vyři-
zování stížností na postup soudních exekutorů
jejími orgány nebo urgovat Komoru o vyřízení
stížností.

Proto znovu upozorňuji i na to, že zmíněný
zákon o soudních exekutorech a exekuční čin-
nosti (exekuční řád) obsahuje mimo jiné rovněž
odpovědnost exekutorů za způsobenou škodu
(viz § 32), ale kárnou odpovědnost exekutorů v
hlavě X. Vzhledem k tomu, že soudní exekutor
je úřední osobou dle § 127 odst. 1 písm. f) trest-
ního zákoníku - a může se stát v případě
překročení své pravomoci, výkonem své pravo-
moci způsobem odporujícím jinému právnímu
předpisu atd. i podezřelým z trestného činu
zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329
trestního zákoníku. V takovém případě lze
podat postupem podle § 158 odst. 2 trestního
řádu trestní oznámení policejnímu orgánu nebo
státnímu zástupci.                  

Miroslav Antl 
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Přednáška na půdě Karlovy University

Jana, 6.10. 2012:  Proč nekandidujete na prezidenta?

Jano, 
nejste jediná, kdo se mne na tohle ptá – a odpověď je v podstatě jednoduchá.
Prezidentem jsem byl deset let – a stačilo mi to = byl jsem prezidentem pardubic-
kého prvoligového basketbalu v dobách svízelných, resp. nejtěžších, kdy jsme řešili
jeden problém za druhým a doslova bojovali o přežití. A myslím, že tato republika
je na tom stejně… Jak vidno, prezidentská funkce v českém pojetí je buď pro
zasloužilé či dravé politiky, kteří mají za sebou nejen politické zkušenosti, ale zejmé-
na kapitál. Takže je i pro bohaté a mocné byznysmeny, kteří před sebou postrkují
své kandidáty. Každý, kdo kandiduje na post prezidenta republiky totiž už politikem
je, ať tvrdí cokoliv… Já jsem nikdy takhle vysoko nemířil (jedině snad v duchu puš-
kou ☺) – a pokud bych dostal příležitost, rád bych uplatnil své zkušenosti a bojovnost
radši třeba někde (níže) v exekutivě. Ale to už zase děsím své nepřátele ☺
Vás snad nikoliv…! ☺ Zdravím Vás! Miroslav Antl

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Také v roce 2012 jste se obraceli na Miroslava Antla s celou řadou dotazů.
Odpovědi pan senátor průběžně uveřejňoval na svých webových stránkách a face-
booku. Vybíráme alespoň některé dotazy, které dle našeho názoru, patřily v roce
2012 k nejzajímavějším...

26.11.2012
Dobrý den. Vicepremiérka Peake chce zabránit tomu, aby 3 rebelové z ODS,
Tluchoř, Fuksa a Šnajdr dostali „trafiku“ v podnicích s podílem státu, neboť by to prý
znevěrohodnilo protikorupční úsilí vlády. Co si o tom myslíte? Souhlasíte s K.Peake?

Parlamentní listy

Souhlasil bych s tím, pokud by nešlo o další „politický obchod“. Zabránit tomu může
pouze tím, že ona a LIDEM odejdou z koalice, čímž dokáže lidem, že to myslí vážně
– a skončí vláda. To se samozřejmě nestane, takže zřejmě jde jen o další populistické
prohlášení. Miroslav Antl

13.9.2012
Dobrý den. Hodláte v souvislosti s aférou s metyl-alkoholem omezit či si úplně ode-
přít, byť třeba dočasně, konzumaci tvrdého alkoholu (jak doporučuje ministr zdravot-
nictví Heger)? Parlamentni listy

Já určitě pana ministra zdravotnictví neposlechnu = jako už v životě několikrát ☺
Mám dostatečné zásoby kvalitní slivovice z osvědčených ("kamarádských")
moravských zdrojů - a po ní samozřejmě vidím lépe ☺ Do budoucnosti však nikoliv...

Miroslav Antl

V tomto případě už asi lze beze studu říci, že EU některé naše peníze doslova "pro-
mrhává". Doufám jen, že nejde o dotaci určenou pro ministerstvo školství - a pro
děti...  Miroslav Antl

16.12.2012
Dobrý den. Co považujete za největší úspěch a naopak co za největší průšvih vlády v
roce 2012? Parlamentni listy

Největší úspěch této vlády je, že přežívá jeden hrozící pád za druhým a střídá ministry
jak v hokeji. To je ovšem největší úspěch pro tuto vládu. Pro nás občany je to současně
největší průšvih - a jak to vypadá, nejen v roce 2012... Vám i Vašim příznivcům, resp. nám
všem, přeji v tom roce dalším zcela jinou vládu, ale i odlišného prezidenta, neb to úzce
souvisí...! A k tomu hodně zdraví, optimismu, trpělivosti (až otrlosti)...! Miroslav Antl

Senátor Miroslav Antl jako VŠ pedagog
Senátor JUDr. Miroslav Antl, který dlouhodobě přednáší trestní právo na Pedagogické fakultě
Univerzity v Hradci Králové (Katedra sociální patologie a sociologie a Katedra speciální peda-
gogiky), začal od ledna 2012 přednášet trestní právo i na Fakultě zdravotnických studií Univerzity
Pardubice. Dne 29. listopadu 2012 na pozvání vážených docentek Vandy Hájkové, Evy Šotolové
a vedoucí Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze doc. Ley
Květoňové vystoupil na téma "Trestní právo v České republice", v rámci něhož sdělil studentům
a jejich pedagogům své zkušenosti z trestně právní praxe, objasnil základy trestní odpovědnosti
pedagogických pracovníků a skutkové podstaty nejčastěji páchaných trestných činů. 

Knihy, které Vás mohou zaujmout 
Ve výčtu aktivit Miroslava Antla by

nemela chybět role "kmotra". Již v
minulých letech pokřtil několik knih,
z nichž je nutno zvýraznit úspěšnou
knihu Martina S. "Já hráč. Příběh
opravdového gamblera.", která
získala prestižní Cenu E.E. Kische za
rok 2011 - a k níž napsal senátor Antl
odborný doslov.
Již předtím senátor Miroslav Antl
společně s významným klinickým psy-
chologem Slavomilem Hubálkem a s
investigativním novinářem Josefem
Klímou v rámci besedy se slavným
skotským autorem detektivních
thrillerů Craigem Russellem pokřtili
jeho knihu "Převtělený mstitel".
Senátor JUDr. Miroslav Antl jako
předseda Ústavně-právního výboru
Senátu Parlamentu ČR zorganizoval
slavnostní křest odborné monografie paní
pplk. RNDr. Jiřiny Hofmanové, Ph.D., ana-
lytičky Úřadu služby kriminální policie a
vyšetřování (ÚSKPV) Policejního prezidia
České republiky v Zeleném salonku Senátu
PČR. Kniha se zabývá studiem vražd
spáchaných na našem území v letech 1969 -
2009. Knihu pokřtil senátor Antl společně s
policejním prezidentem panem plk. Mgr.
Martinem Červíčkem a s prorektorem pro
vědu a výzkum Policejní akademie ČR v

V roce 2012 přijal senátor Antl
pozvání na křty dvou zajímavých
knih…

Prvním byl křest knihy předního
českého psychologa Slavomila
Hubálka: Zpovědník vrahů - Příběhy
zločinů, života a smrti očima psy-
chologa", který se konal 31. října v
Literární kavárně pražského knihku-
pectví Academia. Tento bestseller, k
němuž napsal sen. Miroslav Antl
předmluvu, vydalo nakladatelství
DARANUS Praha. 

Druhou pokřťenou knížkou je
"TRAVELLERS AND COLLECTORS
IN CENTRAL ASIA" Terezy
Hejzlarové (Ústav etnologie FF UK) a
Dagmar Pospíšilové (NM - Náprstkovo
muzeum), když slavnostní křest

proběhl 17. prosince v čase adventním v
Náprstkově muzeu asijských, afrických a
amerických kultur.
Senátor Miroslav Antl se s oběma autorkami

setkal v rámci své zahraniční cesty v
Uzbekistánu, a proto knihu pokřtil společně s
J.E. velvyslancem ČR v Uzbekistánu panem
Hynkem Pejchou. Ten předal Náprstkově
muzeu jako dar chalát - uzbecký tradiční
mužský oděv. Křtu se zúčastnili další význam-
ní hosté, především z řad odborné veřejnosti.

Miroslav Antl v roli “kmotra” nových knih

25.9.2012
Dobrý den, pornoherec Robert Rosenberg dostal dotaci od EU na filmový dokument
o své pornokariéře,což sám potvrdil. Považujete to za vhodné využití peněz daňových
poplatníků? O čem to podle Vás svědčí?                                     Parlamentni listy 

Mezinárodně právní důsledky atentátu

Senátor Miroslav Antl ve svém obsáhlém
projevu mj. připomněl, že Mnichovská doho-
da (označována také jako Mnichovská zrada
či Mnichovský diktát) byla dojednána 29. září
1938 v Mnichově a podepsána po půlnoci, tj.
30. září 1938. Zástupci Československé
republiky k jednání samotnému nebyli
přizváni. Dne 30. 9. 1938 československá
vláda mnichovský diktát přijala v Zeleném
salónku Kolovratského paláce, dnešním sídle
Senátu Parlamentu ČR. Senátor Antl
zdůraznil, že "Mnichovská dohoda" je vnímá-

na  jako tak jasné porušení mezinárodního
práva, že mu nemůže být přiznána žádná
právní platnost - a s humorem dodal, že by
"jeho" Ústavně-právním výborem, který v
tomto salónku nyní zasedá, určitě neprošla. 

Je evidentní, že ČSR přijala mnichovskou
dohodu pod nátlakem, za hrozby silou ze
strany Německa, a to od přípravy na válku
proti Československu až po skutečné
napadení územní celistvosti českosloven-
ského státu podporou sudetoněmeckých
ozbrojených skupin. 

Navíc vláda, která dohodu přijala, k tomu
nebyla podle československé ústavy oprávně-
na, neboť k odstoupení části  státního území
bylo zapotřebí  ústavního zákona - a
Československo nebylo signatářem dohody,
takže se jednalo o dohodu k tíži třetí strany… 

Senátor Miroslav Antl se dále zabýval me-
zinárodními smlouvami tehdejšího Česko-
slovenska, přínosem operace "Anthropoid" a
dalšími argumenty pro neplatnost
Mnichovského diktátu. U jednotlivých sig-
natářů (Velká Británie, Francie, Itálie a
Německa) podrobně uvedl vývoj od podpisu
"Dohody" až k oficiálnímu sdělení o neplat-
nosti, což (samozřejmě) nejdéle trvalo
Německu, resp. NSR. 

Na závěr senátor Antl připomenul slova
velitele československé zpravodajské služby
plk. Františka Moravce, který k operaci
Anthropoid ve svých pamětech uvedl: "Byla
to největší odbojová operace v českých
zemích a představuje dobrou stránku v his-
torii Československa za druhé světové války.
Český národ by měl být na ni hrdý. Já na ni
hrdý jsem". 

A dodal, že jako právník, ale i celoživotní
bojovník proti zločinu, na tuto operaci hrdý
je. Ostatně výrazem uznání je fakt, že
parašutisté i představitelé pravoslavné
církve, v čele s biskupem Gorazdem, byli z
pověření prezidenta republiky vyznamenáni
28. října 1945 "Československým válečným
křížem 1939" in memoriam s výmluvným
odůvodněním: "Svým mimořádným činem
dne 27. května 1942 se zasloužili o
Československo."   

Další argumentaci senátora JUDr.
Miroslava Antla můžete najít na webových
stránkách: www.miroslavantl.cz, kde jsou
založeny jeho velice podrobné poznámky.

70. výročí atentátu na Reinharda Heydricha a tragédie Lidic
Dne 28. 5. 2012 se v kině Blaník uskutečnil vzpomínkový večer, organizovaný

Českým svazem bojovníků za svobodu u příležitosti 70. výročí atentátu na Reinharda
Heydricha a tragédie Lidic. Úvodní slovo pronesl předseda Senátu Parlamentu ČR
Milan Štěch. "Mezinárodně právní důsledky atentátu" zhodnotil v hlavním vystoupení
předseda Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu České republiky senátor JUDr.
Miroslav Antl. O pomoci pravoslavné církve československým parašutistům pohovořil
Jeho Blaženost doc. ThDr. Kryštof, Ph.D., arcibiskup pražský, metropolita Českých
zemí a Slovenska. Poté byl promítnut film Lidice režiséra Petra Nikolaeva z roku 2011.

Ne, pokud byly pořízeny na základě řádného příkazu soudce - a splňují podmínky §
88 trestního řádu, tak by měly být řádným důkazem v trestním řízení. A to je ostat-
ně i v ústavním zákonu = Listina základních práv a svobod považuje pouze soudní
příkaz za jediný možný zásah do této ústavní svobody. Nikdo by neměl "vyčnívat" nad
Ústavu (a tedy ani nad trestní řád). Navíc ústavní činitelé a úřední osoby vůbec musí
být více trestně odpovědné = i pro trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby podle
§ 329 TrZ. Zdravím! Miroslav Antl 

JUDr. Miroslav Antl a doc. ThDr. Kryštof, Ph.D., arcibiskup pražský, metropolita
Českých zemí a Slovenska.

Praze prof. PhDr. Jiřím Strausem, DrSc.
Křtu knihy se dále zúčastnili ředitelé kraj-
ských policejních ředitelství, státní zástupci
a další hosté. Senátor Antl, který je autorem
odborné předmluvy mj. uvedl, že "Tato pu-
blikace by měla být součástí odborné
přípravy policistů. U státních zástupců
určitě může sloužit k rozšíření vědomostí,
ale i k pochopení kriminalistických resp.
kriminologických souvislostí, sloužících ke
zdárnému řešení nejzávažnějších násilných
a mravnostních zločinů".

Miroslav Antl na křtu knihy psychologa Slavomila
Hubálka Zpovědník vrahů.

Dobrý den, jsou odposlechy poslance protiústavní? Děkuji za odpověď. MS
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Uvádíme výběr některých akcí, kterých se v průběhu roku 2012 senátor JUDr.
Miroslav Antl zúčastnil (i na Vaše pozvání) v našem regionu. Jak je vidět z
fotografií, během cest po regionu zajížděla “Pojízdná senátorská kancelář”
nejen do velkých měst, ale často také na kulturní, sportovní a společenské akce
do menších obcí našeho senátního obvodu.

- Tradiční předávání cen vítězům Orlického 
maratonu v Deštném v Orlických horách

- Návštěva oslav 100 let Sokola Sruby
- Přednáška pro vedoucí mládeže hasičů 

v Bystrém v Orlických horách
- Mistrovství ČR hasičů v klasických 
disciplínách CTIF ve Dvoře Králové nad Labem
- Setkání harmonikářů v Rokytnici v O.h.
- Návštěva oslav “Dny Holicka”
- Závody mopedů s návštěvou Karla Lopraise 

v Nové Vsi u Týniště nad Orlicí
-  SDH Bartošovice - Slavnost hasičů 

u příležitosti 130. výročí hasičského sboru 
- 13. ročník Mezinárodního setkání krajkářek

a šesté bienále české krajky
- Setkání Rokytnic
- 42. ročník Mezinárodního turnaje ve fotbalu 

starších žáků v Holicích
- Slavnost Nejsvětější Trojice - tradiční pouť 

spojená s vysvěcením znaku a praporu obce
- Shromáždění delegátů SDH okresu 

Rychnov nad Kněžnou
- Dětský den v Cháborech 
- Slavnostní otevření Afrického muzea 

Dr. Emila Holuba v Holicích
- Návštěva soutěže Orlický sekáč

v Nebeské Rybné
- Oslavy 100 let Sokola v Dobříkově
- Orlické Záhoří - tradiční pouťové oslavy
- Tradiční setkání dechovek v Přepychách
- Orlické Záhoří -  V. Orlicko-bystřický pohár 
v požárním sportu (česko-polská soutěž hasičů)
- Návštěva utkání krajské soutěže mladších 

žákyň ve volejbale za účasti týmů Réma 
Rychnov nad Kněžnou, Baník Vamberk 
a SK Týniště nad Orlicí

- Výstava - 16. výstava Betlémů z kraje 
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

- VII. Rychnovské zámecké adventní trhy 
- Návštěva hokejového utkání HC Lev Kostelec 

nad Orlicí s HC Častolovice v rámci 
Rychnovské hokejové ligy 

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


