Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2020
8. volební období

USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
z 56. schůze
ze dne 9. července 2020
Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1162 ze dne 4. června 2020 k vyhodnocení
průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k prevenci druhé
vlny s termínem plnění 30. června 2020 a informace vlády o aktuálním výskytu COVID v
lokálních ohniscích, zejména v Moravskoslezském kraji

Poslanecká sněmovna vyzývá Vládu ČR, aby:
1. Neprodleně řešila centrální nákupy a potenciální distribuci zdravotnického materiálu
s využitím možností Správy státních hmotných rezerv a to včetně legislativních úprav
zjednodušujících nákupy SSHR mimo období krizového stavu.
2. Neprodleně představila návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti státu, která bude
zohledňovat poznatky a zkušenosti s pandemií SARS-CoV-2 a v souladu s usnesením vlády ČR
ze dne 7. 5. zahájila její konzultace se zástupci všech politických stran v PS a se zástupci Senátu
PČR.
3. Nejpozději do 31. 7. 2020 představila postup organizačních složek státu pro případ druhé
vlny pandemie, které se budou opírat o platnou legislativu a zajistila dostatečnou kapacitu
odběrových míst a testovacích laboratoří k vyšetření nákazy COVID 19 na úrovni až 30 000
testů denně a plán testování potenciálně nakažených.
4. Neprodleně poskytla občanům informace, jak žádat o náhradu škody podle krizového zákona,
pokud byli přímo poškození opatřeními vlády v době krizového stavu a tím předešla případným
zmatkům a soudním sporům. Vyzýváme vládu, aby v souladu s principy dobré správy vůči
občanům, kteří byli přímo poškozeni opatřeními vlády, učinila tyto kroky:
A. určila jeden orgán, na který se mohou poškození obracet
B. připravila online formulář k uplatnění nároku na náhradu škody
C. připravila metodiku k uplatnění nároku na náhradu škody.
5. Urychleně začala řešit současnou situací na Karvinsku a přijala taková opatření, především
ve vztahu k fungování chytré karantény a tedy i dostatečných kapacit hygieny a míst pro
testování, aby bylo možné co nejrychlejší trasování pozitivních jedinců a zamezilo se tak
dalšímu nekontrolovanému šíření nemoci.

V Praze 9. 7. 2020

