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8. srpna se proti ekologickým aktivistům tentokrát postavili obyvatelé šumavských obcí a zablokovali 
příjezdové cesty, takže aktivisté se do oblastí, ve kterých se kácejí stromy napadené kůrovcem, 
dostali se zpožděním. Místní obyvatelé tak dali opět najevo, že si přejí, aby správa Národního parku 
Šumava pokračovala v těžbě napadených stromů. 

8. srpna vyzvala ČSSD premiéra a předsedu ODS P. Nečase, aby přiměl bývalého ministra dopravy A. 
Řebíčka (ODS) k rozkrytí svých financí v souvislosti s koupí fotbalové Slavie. Pokud se tak nestane, 
vyvolá ČSSD na konci prázdnin mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny.  

8. srpna upozornila Strana zelených, že vláda premiéra Nečase (ODS) chce zamezi t zveřejňování platů 
a odměn státních úředníků. Novela by měla být tzv. legislativním přílepkem ke zdravotnické reformě. 
Již v květnu ovšem Nejvyšší správní soud rozhodl, že informace o platech a odměnách veřejných 
činitelů mají být veřejné. Poslanec Jan Vidím (ODS) následujícího dne oznámil, že po dohodě 
s ministrem vnitra J. Kubicem navrhne přílepek z nového zákona o zdravotních službách vyškrtnout.  

9. srpna informovalo ministerstvo vnitra, že akceptuje návrh rozpočtu pro rok 2012 a ujistilo, že 
úspory „musí mít minimální dopad do přímého výkonu služby.“ Ministr vnitra Jan Kubice konstatoval, 
že „rozhodně nikdo nebude účelově tlačit na ukončování služebních poměrů na dobu určitou.“ 
Ministr ovšem hodlá výrazně zredukovat velitelské posty a příslušníky poslat do přímého výkonu 
služby. 

10. srpna odložila vláda ČR jednání o daňových změnách, což by mělo vést ke zrušení superhrubé 
mzdy i daňových výjimek včetně zvýhodnění stravenek či režijních jízdenek. K reformě daňového 
systému se kabinet hodlá vrátit za 14 dní. 

10. srpna byl zahájen festival Prague Pride. Jeho organizátoři vyslovili obavy ze slovních a fyzických 
útoků vůči lidem s odlišnou sexuální orientací. Hlavní událostí festivalu je pochod, kterého by se 
podle odhadů organizátorů mělo zúčastnit 7000 lidí. Pochody homosexuálů představují ve světě 
respektovanou tradici. K akci se vyjádřil i premiér P. Nečas, který v tiskovém prohlášení uvedl, že spor 
kolem festivalu považuje za „zbytečně zdramatizovaný, zveličený a hysterický“. Na průvod, který se 
uskutečnil v sobotu, dohlížela policie, jejímž úkolem bylo zabránit násilným střetům.  

11. srpna zablokovali na jednání vlády ministři ODS plán národní evidence bankovních účtů, který měl 
vést k rychlejšímu prověřování podezřelých kont.  

11. srpna uvedl ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), že o resortních prioritách rozhoduje celá 
vláda a navýšení objemu finančních prostředků pro ministerstvo školství je závislé na politické 
dohodě vlády. 

12. srpna se ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) ohradil proti krit ice vicepremiérky a šéfky 
Legislativní rady vlády K. Peake (VV), která se zabývala kritikou novely exekutorského úřadu. Dle jeho 
názoru je řada výhrad v zákoně obsažena. 

Telegraficky: 

 9. srpna vyslovilo předsednictvo TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí podporu diskusi o 
situaci na Šumavě. 

 9. srpna navrhla ČSSD, aby vláda z důvodu krize na kapitálových trzích odložila nejméně o rok 
termín účinnosti druhého pilíře důchodové reformy.  

 11. srpna zablokovali na jednání vlády ministři ODS plán národní evidence bankovních účtů, 
který měl vést k rychlejšímu prověřování podezřelých kont.  


