Teze Rekonstrukce státu

Zákon k řešení pandemie s kontrolou sněmovny
Rekonstrukce státu od 23. dubna opakovaně oslovila vládu s doporučeními k vytvoření
dostatečného právního rámce pro dlouhodobý boj s pandemií. V této souvislosti jsme
připravili základní teze, které jsou klíčové pro optimální podobu speciální pandemické
legislativy. Nový zákon:

1. Nově upraví speciální právní režim na míru řešení pandemie
Nouzový stav nabízí vládě široké možnosti, jak v případě nebezpečí, které ve značném
rozsahu ohrožuje životy, zdraví, majetek či bezpečnost občanů, zasahovat do základních
práv a svobod. Krizová legislativa však spíše počítá s řešením povodní či orkánů, ale není
plně stavěna na pandemii nemoci typu Covid-19, zvláště na situaci, kdy je nutné činit
některá plošná chirurgicky přesná protiepidemická opatření bez nutnosti využití celé řady
dalších zásahů do práv, které nouzový stav umožňuje. Zákon by proto měl nabídnout
dostatečný právní rámec pro boj s epidemií celostátního rozsahu.
2. Umožní vládě jen ty zásahy do práv a svobod občanů, které jsou nezbytné pro
řešení pandemie (tedy méně než umožňuje nouzový stav)
Speciální zákon by měl velmi přesně omezit možné zásahy do práv a svobod i pravomoci
vlády tak, aby umožnil kroky vlády, které jsou nutné, ale zároveň eliminoval jakýkoliv
prostor ke zneužití. Limity pro vládu by byly zákonem jasně stanovené, což by znamenalo
jednoznačné záruky pro veřejnost, že nehrozí omezování práv mimo určené mantinely.
3. Zajistí silnou kontrolu všech opatření vlády Poslaneckou sněmovnou
Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně, je proto logické, aby měla Sněmovna
odpovídající kontrolní pravomoce vůči vládě právě v případě celostátních vládních zásahů
do základních práv a svobod. Zakotvení parlamentní kontroly zajistí dohled zákonodárného
sboru nad činností vlády v souvislosti s dlouhodobým bojem s epidemií. Zároveň tak dojde k
posílení důvěry občanů v proces přijímání zásadních opatření, která zasahují do jejich práv
a svobod.

Podrobnosti a další doporučení naleznete v projektu NEZHASÍNAT! #2, NEZHASÍNAT! #3 a
např. zde.
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