Životopis
Jméno a příjmení:

Mgr. et Bc. Karel Světnička

Dat. a místo narození: 1. října 1960, Ostrava-Vítkovice
Adresa pro soud – viz matrika: Podle zákona je soud povinen dodržovat předpisy o doručování – moje
doručovací adresa je řádně nahlášena. Jinak trvalá adresa, ne doručovací, je Želivského 3, Havířov, 73601
Dosažené vzdělání: Právnická fakulta MU Brno – bakalářské studium oboru Místní správa.
Právnická fakulta ZČU v Plzni a souběžně na UK v Praze – magisterské studium.
V současnosti také dokončuji závěrečnými státními zkouškami VŠ studium
politologie na FSV UK, kde jsem absolvoval ve dvou letech odbornou studijní stáž
na Jagelonské univerzitě v Krakowě na základě mezivládní dohody, a dále semestr
dotovaný z EU. Nyní je příprava na další studijní pobyt na Jagellonské univerzitě
na Wydzale prawa na Katedrze prawa konstytucyjnego v rámci doktorandského
studia na Katedře správního práva a správní vědy na právnické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze
Na VŠE (obor Regionalistika a veřejná správa) mi chybí dokončit 3 poslední
předměty a pak závěrečné státní zkoušky.
Dosavadní praxe:

Kromě několika zaměstnání v minulosti, poslední činnosti:
Leden 1992 – červen 1993: kontrolor Ministerstva státní kontroly ČR. Následně ze
zákona kontrolor Nejvyššího kontrolního úřadu. Tato činnost byla až do konce
května 2007, kdy bylo zrušeno mé pracovní místo na detašovaném pracovišti v
Ostravě.
Nyní při studiu občas publikuji s užitím zkušeností z praxe na NKÚ a dalších
analytických pracovišť. Odborné názory dodávám některým poslancům Sněmovny
či senátorům nebo pracovníkům Úřadu vlády.

K zajímavým úspěchům: Pomoc se zastavením snahy ministra Kalouska o ekologickou superzakázku,
kdy jsem dodal materiál, že není za požadovaných 115 mld. Kč ale jen za zhruba 30 mld. Kč. Objevení
rychlé metody, jak najít zmizelý majetek po bývalém komunistickém Socialistickém svazu mládeže.
Zásadní problematiky v dění kolem velké privatizace. Nalezení mnohamiliónových podvodů generála
Štěpána od hasičů. Nalezení právních důkazů, že byty OKD na Ostravsku drží Bakala neoprávněně a
s jejich pomocí vyvádí stamiliony ze státního rozpočtu díky doplatkům na bydlení uživatelů těchto bytů.
Majetkové problémy Ústavu pro studium totalitních režimů
Zájmy a záliby:

ochrana přírody, ochrana lidských práv a činnost Konfederace politických vězňů,
publikování, historie, cestování, výtvarné umění, hudba

