
Rozhovor s JUDr. Miro-
slavem Michálkem, 
LL.M., kandidátem do 
Senátu za Třebíčsko.

Jste jedním z kandidátů voleb do 
Senátu, můžete se čtenářům více 
představit?

Je mi 58 let, narodil jsem se a žiji v 
Třebíči, kde pracuji jako notář. Jsem 
ženatý a mám dvě děti. Syn Miro-
slav je rovněž vystudovaný právník 
a pracuje v mé notářské kanceláři 
jako zástupce notáře a dcera Vikto-
rie Nela chodí ještě do základní ško-
ly s rozšířenou výukou matematiky a 
přírodních věd.

Manželka Ivana, coby spolupracují-
cí osoba dle z.č. 586/1992 v platném 
znění, se rovněž podílí na chodu mé 
kanceláře, vystudovala ruský jazyk a 
aplikovanou ekonomii na Filozofic-
ké fakultě v Olomouci a dokončuje 
studia Řízení lidských zdrojů a per-
sonální management na European 
Business School v Praze. 

Jak již bylo řečeno, já 32 let pracuji 
v Třebíči jako notář, jedenkrát za dva 
týdny mám úřední den v Jemnici a 
jedenkrát týdně v Praze. V kanceláři 
zaměstnávám 4 právníky a 3 notář-
ské tajemnice, takže úřad bude plně 
personálně zabezpečen i v případě 
výkonu mého senátorského mandá-
tu.

Z vašeho životopisu jsme se 
dozvěděli, že jste úspěšným 
šachistou? Máte i jiné koníčky?

To je třeba trochu upřesnit. Moje 
úspěchy se váží k tzv. korespondenč-
nímu šachu, tedy k disciplíně, kde 
si dříve soupeři vyměňovali tahy na 
pohlednicích či korespondenčních 
lístcích, později faxem, e-mailem a 
nyní se přímo vkládají na šachový 
server.

 Je pravdou, že se mi systémem 
postupových turnajů podařilo pro-
bojovat až do tzv. turnaje kandidá-
tů, z něhož první dva hráči ze sku-
piny postoupí do finále Mistrovství 
světa. V turnaji se hrají již poslední 
dvě partie a pokud souboj portu-
galského mezinárodní mistra s chil-
ským velmistrem skončí remízou 
nebo výhrou chilského hráče, budu 
mít účast ve finále mistrovství světa 
zaručenou.

Kromě šachů se s rodinou věnuji 
pěší turistice, cyklistice a lyžování a 
rádi cestujeme.

Nyní zpět k letošním volbám do 
Senátu. Jak vlastně vznikla myš-
lenka vaší kandidatury?

Už někdy počátkem tohoto roku 
mě s nabídkou oslovil Miloš Hrů-
za, člen zdejšího vedení ANO. Vzal 
jsem si cca měsíc na rozmyšlenou a 
probral to nejprve doma s rodinou, 
následně pak s kolegy z notářské 
kanceláře a v neposlední řadě sám ze 
sebou. Práce v horní komoře by mě 
totiž velmi zajímala. Senát je něco 

jiného, než Poslanecká sněmovna. 
Díky odlišnému volebnímu systému 
je složen zcela jinak než dolní komo-
ra parlamentu a hlavně, senátoři ne-
jsou zdaleka tak podřízení stranic-
ké disciplíně, hlasují většinou podle 
svého vlastního vědomí a svědomí. 
Ve většině případů jsou to osobnos-
ti z daných regionů, které lidé znají 
a důvěřují jim. Proto jsem nabídku 
pana Hrůzy přijal s tím, že budu kan-
didovat jako nestraník. Ani v minu-
losti jsem nebyl členem žádné strany 
ani hnutí.

Čím byste se chtěl v Senátu pře-
devším zabývat a čím být prospěš-
ný našemu regionu?

Jde zejména o dvě hlavní věci, které 
jsou obsaženy v mém programu. Jak 
s oblibou říkám, více než 30 let prá-
vo aplikuji při pozůstalostních říze-
ních, zakládání společností, osvěd-
čovaní valných hromad, osvědčování 
schůzí společenství vlastníků byto-
vých jednotek atd. 

Myslím tedy, že mám dostatek 
zkušeností, abych se mohl v Senátu 
věnovat legislativní činnosti, do kte-
ré bych přinesl zkušenosti ze své pra-
xe. Zákony totiž vidím optikou prak-
tikujícího právníka, což je pro jejich 
tvorbu nesmírně důležité. Měli by se 
minimalizovat různé novely, novely 
novel, přílepky atd. Lidé musí začít 

věřit ve stabilní právní systém. 
Další věci, které se chci věnovat je 

zlepšení vymahatelnosti práva, neboť 
čekání na verdikty soudů je v mnoha 
případech neuvěřitelně dlouhé a tře-
tí věcí je digitalizace právního systé-
mu. Tu má ostatně vláda zařazenu 
do svého vládního programu a tlačí 
na nás i Evropská Unie. 

Nedávno jsem byl na setkání s 
rakouskými notáři v městečku Raabs 
an der Thaya a rakouští kolegové 
nám ukázali prezentaci, jakým způ-
sobem hodlají již v blízké budouc-
nosti zakládat společnosti s ručením 
omezeným. Uváděli tam příklad, jak 
se zájemce o založení společnos-
ti spojí videokonferencí s notářem, 
ukáže mu svůj pas a tvář a sdělí notá-
ři potřebné informace. Notář připra-
ví zakladatelskou listinu, tu ihned 
pošle zakladateli, ten ji opatří digitál-
ním podpisem a provede se on-line 
vložení do obchodního registru. Čili 
bude možné on-line založit společ-
nost v Rakousku a nacházet se při-
tom například na pláži na Jamajce. 

U nás jsme schopni založit s.r.o. 
také během jednoho dne, ale bez 
návštěvy notáře se to zatím neobe-
jde. Naopak co chci, aby se přeneslo 
do kanceláří notářů jsou tzv. nespor-
né rozvody. Ulevilo by se soudům, 
jednání by bylo pro účastníky méně 
stresující a jistě rychlejší.

Druhou věcí, kterou chci v Senátu 
docílit, je zviditelnit v něm Třebíč-
sko, a to nejen kvůli dostavbě jader-
né elektrárny v Dukovanech, kterou 
plně podporuji, protože opačné roz-
hodnutí by mělo pro náš region vel-
mi negativní ekonomický, ale i spo-
lečenský dopad. 

Mým cílem je „přenést“ Třebíčsko 
do Prahy, prezentovat je v Senátu 
jako region, kde se opravdu kvalit-
ně žije, je zde čisté životní prostředí, 
nízká kriminalita, malá nezaměst-
nanost, možnost sportovního a kul-
turního vyžití a máme zde zcela uni-
kátní kulturní památky. Vždyť které 
město má zapsány hned tři památ-
ky v Seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO v docházkové 
vzdálenosti od sebe? Přestože podle 
poslední statistiky se počet návštěv-
níků Třebíče mírně zvýšil, je třeba 
dostat do povědomí turistů, že na 
Vysočině nemáme jenom Telč, ale 
také Třebíč, Jaroměřice nad Rokyt-
nou, Náměšť nad Oslavou a další 
místa, která se vyplatí vidět.

Dále najdete v mém volebním 
programu bod týkají se sociál-
ních služeb. V této oblasti jsem v 
kontaktu se zástupcem hejtmana 
Kraje Vysočina pro sociální oblast 
Mgr. Pavlem Fraňkem a chci se 
aktivně zapojit do projektu Palia-
tr Vysočina. 

To, co mě rovněž trápí, je neprů-
hlednost financování sportovních 
svazů. Více než 20 let jsem byl před-
sedou šachového klubu v Třebíči a 
vím, jak malé a mediálně neatrak-
tivní sporty někdy doslova živoří. V 
poslední době se to však týká i fotba-
lu, který byl společně s dobrovolný-
mi hasiči téměř v každé vesnici a dnes 
mnohé kluby právě kvůli nedostatku 
financí zanikají.

V regionu Třebíčsko je devět 
zájemců o post senátora. Proč by 
voliči měli dát hlas právě vám?

Myslím si, že právnické vzdělání je v 
Senátu, který se zabývá většinou legis-
lativní činností, klíčovou výhodou. 

Dlouholetá právnická praxe a aplika-
ce právních předpisů mi pomůže rych-
leji se zorientovat v předkládaných 
návrzích zákonů. Kromě toho povo-
lání notáře znamená denní jednání s 
lidmi, proto znám jejich problémy a 
umím je řešit. Proto se na návrhy záko-
nů předkládaných 

Poslaneckou sněmovnou budu dívat 
především očima těch, jimž jsou urče-
ny a při hlasování nebudu upřednost-
ňovat zájmy jednotlivých stran nebo 
lobbistických skupin.  Pracovně se 
pohybuji po celém regionu Třebíč-
ska, nejsem tedy zaměřen pouze na 
tu či onu část okresu, nebo tu či onu 
skupinu obyvatel. Notáři jsou práv-
níci, kteří pomáhají lidem, dejte mi 
svůj hlas a budu vám pomáhat i jako 
senátor.

Zadavatel: ANO 2011, 
zpracovatel: CENTRAL MEDIA s.r.o.

Chci dostupnější a atraktivnější 
Třebíčsko. Bez vás to nedám.

JUDr. Miroslav Michálek, LL.M., kandidát do Senátu za Třebíčsko.
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