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 Уставни суд Чешке укинуо је санитарну меру којом је Влада у ванредној ситуацији због
пандемије забранила продају неких врста роба у радњама уз изузетак продаје
намирница и неких основних потреба, без образложења како та мера утиче конкретно
на борбу са вирусом корона.

  

 „Не може се правним прописом генерално и потпуно без образложења забранити све, а
преко изузетака ретроактивно дозволити у неким областима, опет без било каквог
образложења. Влада није била у стању да наведе никакве конкретне и релевантне
разлоге зашто је забрана нужна, зашто нису довољна мања задирања у основна права и
на чему су засновани конкретни изузеци“, саопштио је Уставни суд.

  

Иако је према Уставном суду Чешке незаконита мера затварања радњи које је Влада
премијера Андреја Бабиша доносила прво кратко у пролеће, а затим са периодима
попуштања у ванредној ситуацији која траје од 5. октобра, то ипак не значи да ће радње
аутоматски бити отворене, јер је Уставни суд разматрао меру која је важила само до 14.
фебруара.
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Влада је, међутим, после тога увела поново исту меру забране, са истим изузецима, али
технички се на њу не односи жалба 63 сенатора из новембра прошле године који су
затражили оцену Уставног суда док су на снази биле претходне забране.

  

„Уставни суд не оспорава легитимност циља, значи спречавање ширења болести
ковид-19. Истовремено се види да се код неких субјеката задире у основно право
слободе предузетништва. Ма колико је очигледно да се овим налазом Уставног суда
неће отворити радње, сматра да су образложена у налазу од суштинског значаја, јер
представљају својеврсно упозорење за евентуална даље рестрикције које би увела
Влада“, стоји у налазу Уставног суда.

  

Судије Уставног суда посебно су нагласила да регулисање права и обавеза појединаца и
одлучивање о томе којим групама ће та права остати, а којима бити ограничена не сме у
модерној уставној држави да буду само израз нечије политичке воље.

  

Сенатори су се у новембру жалили Уставном суду зато што забране нису важиле за
велике трговинске ланце који су у својим продавницама поред намирница и основних
потреба могли и даље да продају и одећу и обућу, што је осталима било забрањено.

  

Упозорили су да Влада није објаснила зашто цвећаре или продавнице оружја остају
отворене и човек може свом псу да купи играчку у пет шопу, али не може детету јер су
продавнице играчака затворене.

  

Владу премијера Андреја Бабиша жестоко од јесени критикују и опозиција и добар део
Чеха престаје да поштује мере јер по њиховој оцени хаотично уводи рестрикције, па их
попушта, па поново пооштрава, све на основну ванредне ситуације коју је на крају у
фебруару одбила опозиција.

  

У Чешкој од око 10,7 милиона становника до сада је преминуло 19.330 ковид-19
пацијената. У земљи се шири британска мутација а зараза вирусом корона потврдјена је
код 1,157 милиона људи.
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Вакцинисање такодје не иде жељеним темпом, не само због смањених испорука
вакцина, и до сада је од 730.460 доза које су стигле у Чешку употребљено 545.381 доза
вакцина, с тим да је две неопходне дозе добило 207.552 људи, а 93 одсто су вакцине
америчке компаније Фајзер.

  

(Бета)
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