Rekonstrukce státu
Věnovali jsme se zejména watchdogu ústavnosti vládních opatření přijatých v
souvislosti s koronavirem. Upozornili jsme také na některé zákony, které nutně
nemusí být schváleny ve zrychleném režimu, a vzbuzují pochyby, že je vláda
tlačila pod rouškou nouzového stavu. Více tady. Zveřejnili jsme také ve
spolupráci s ústavními experty doporučení, jak může vláda napravit své
ústavní přešlapy v pěti konkrétních oblastech. Přišli jsme s novou mobilní
aplikací Reflektor, která dává občanům další nástroj, jak mohou i z domova
oslovit politiky s konkrétními návrhy a hodnotit jejich práci.
Frank Bold
Mezinárodní tým právníků Frank Bold spustil již v půlce března bezplatnou
online právní poradnu www.koronavirus-pravo.cz. Tým právníků a
dobrovolníků za měsíc fungování poradny odpověděl více než 1500 dotazů
veřejnosti. Frank Bold v poradně poskytuje zdarma užitečné právní rady
občanům, podnikatelům, i starostům a obcím. Pomáhá tak lidem zorientovat
se v nových podmínkách, které mají významné sociální a ekonomické dopady
na jejich práci a běžný život.
Oživení
Protikorupční spolek Oživení se připojil k výzvě „Safe Whistleblowing during
COVID19 and beyond”, která upozorňuje na potřebnost oznamovatelů korupce
a jejich ochranu obzvláště v době krize způsobené pandemií koronaviru.
Analytici Oživení i v nouzovém stavu monitorovali vývoj jednotlivých kauz.
Reagovali dále na nepravdivá vyjádření ředitele FN Motol k nákupům
ochranných prostředků pro zdravotníky z Číny. Oživení také darovalo textilní
materiál ze své kampaně “BezXkorupce” umělkyni, která z něj vytvořila roušky
pro bezdomovce a potřebné.
Otevřená společnost
Garant Rekonstrukce státu a člen Otevřené společnosti Oldřich Kužílek
opakovaně veřejně představoval mechanismus tzv. chytré karantény a jeho
zákonný základ ve vztahu k ochraně soukromí. Více např. rozhovor pro
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Události ČT. Věnoval se také otázce práva na informace o přesném počtu
nakažených v jednotlivých územních celcích, a dále obhajoval nepřípustnost
cenzuryi v době nouzového stavu.
EconLab
Ekonom Jiří Skuhrovec již 17. března upozornil jako vedoucí think tanku
EconLab na dalekosáhlé ekonomické dopady plošných vládních nařízení proti
šíření pandemie koronaviru. Ve své analýze pro Aktuálně.cz vyčíslil počty
občanů, kteří kvůli opatřením mohou přijít o práci, a také počty domácností,
kteří následkem pozastavení ekonomiky při koronavirové pandemii mohou
spadnout do exekucí.
Hlídač státu
Projekt Hlídač státu již v březnu zmapoval
, za kolik peněz stát nakupuje různé
třídy respirátorů a dalších ochranných pomůcek pro zdravotníky. V době
pandemie koronaviru monitoruje jakékoliv podezřelé veřejné zakázky,
smlouvy v registru smluv, a další státní výdaje v nouzovém stavu. Jako jeden z
prvních např. upozornil na to, že ministerstvo zdravotnictví na rozdíl od
ministerstva vnitra řádně nezveřejňuje své smlouvy a nakupuje za řádově větší
peníze.
Hlídač státu také uveřejnil závěrečný účet státní hazardní hry Účtenkovka a
poskytuje analytickou a konzultační pomoc ohledně zakázek a registru smluv
českým médiím. Rozšířil množství monitorovaných státních webových služeb a
státní správě zpřesnil informace o výpadcích služeb. Na základě tohoto
monitoringu vyvolal a pomohl při výpadkých webových stránek Ministerstva
zdravotnictví a Úřadu vlády.

