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1. srpna začala platit novela trestního řádu, na jejímž základě se změkčil tzv. náhubkový  zákon. Média 
tak mohou zveřejňovat informace získané z odposlechů, pokud to bude ve veřejném zájmu. V  novele 
zůstává v zásadě zachováno pravidlo, podle něhož média nesmějí zveřejňovat údaje z  trestních řízení, 
pouze v případě, že podle názoru sdělovacího prostředku převáží veřejný zájem nad ochranou 
soukromí, bude možno učinit výjimku. 

1. srpna potvrdila mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů, že Ministerstvo financí dostalo pokutu 
ve výší 80 000 Kč za informování v kauze Promopro, neboť zveřejnilo osobní údaje osob fungujících 
v této společnosti. Ministr financí M. Kalousek (TOP 09) sdělil, že informace byly zveřejněny na jeho 
příkaz, proto se hodlá na pokutě finančně podílet.  

2. srpna potvrdil policejní prezident P. Lessy, že pokud bude v  roce 2012 krácen rozpočet Policii ČR, 
jek se uvažuje v návrhu, čeká policisty další propouštění. Podobná situace může nastat i u hasičů.  

2. srpna komentoval K. Schwarzenberg (TOP 09) současnou situaci v  Národním parku Šumava. 
„Otevřela se tu pseudonáboženská válka, kdy ani jedna ze stran nechce poslouchat argumenty té 
druhé.“ Aktivisté v lokalitě poblíž Modravy nadále komplikují práci těžařům, kteří se snaží kácením 
napadených stromů zabránit šíření kůrovcové kalamity. TOP 09 vyzvala k  dialogu a ukončení akcí. 
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) vyzval Jana Stráského (ředitele NPŠ) k  jednání 
s aktivisty a aby se „pokusil nalézt řešení šetrné k přírodě a účinné v boji s kůrovcem“. 

2. srpna sdělil ministr vnitra Jan Kubice, že rozpočet jeho ministerstva bude v  příštím roce sice vyšší, 
ovšem zároveň restriktivnější. V  současné době probíhá analýza dopadů snižování rozpočtu na 
činnost policie. 

4. srpna sdělil ministr školství, že vzhledem k  tomu, že školství má mít v roce 2012 stejný rozpočet 
jako v roce stávajícím a učitelům slíbil navýšení platů, chystá MŠMT omezení investic, byrokracie a 
snížení finančních prostředků pro VŠ. 

4. srpna se P. Hájek kriticky vyjádřil k Festivalu tolerance Prague Pride, označil ji za „nátlakovou akci 
homosexuálů“. Ve svém textu P. Hájek tvrdí, že akce není „nevinnou legráckou“, ale „politickou 
demonstrací určitého hodnotového vidění světa“. Následujícího dne se k  výrokům P. Hájka vyjádřil i 
prezident Václav Klaus, který se rezolutně odmítl od nich distancovat. Ve svém prohlášení k „dalš ímu 
exemplárnímu útoku na svobodu slova“ připomenul, že „je nutné respektovat homosexualitu, nikoli 
homosexualismus“. 

4. srpna se Česká republika odvolala proti rozhodnutí pařížského soudu, který v  květnu letošního roku 
připustil vymahatelnost nároků společnosti Diag Human vůči České republice ve Francii. Diag Human 
v těchto dnech rovněž obvinil český stát, že v kauze obchodu s krevní plazmou manipuluje některými 
klíčovými dokumenty. 

4. srpna informovalo pražské městské zastupitelství, že policie obvinila M. Knetiga, bývalého poradce 
někdejšího ministra životního prostředí P. Drobila (ODS), z  nepřímého úplatkářství, kterého se údajně 
dopustil při zadávání veřejných zakázek na Státním fondu životního prostředí.  

Telegraficky: 

 3. srpna oznámil Jiří Paroubek (bývalý předseda vlády ČR a ČSSD, že zakládá novou politickou 
stranu. 

 4. srpna vrátili senátoři do Poslanecké sněmovny novelu zákona, na jejímž základě zmizí 
reklama z prvního programu České televize. 


