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KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
1. K § 85j – Dokladu o spolehlivosti 

V principu jde o aplikaci požadavku EU požadující u ověření spolehlivosti oproti dnešnímu stavu 

jednorázového ověření 1 x za 5 let jeho průběžné / častější ověřování, které je schopno reagovat na změnu 

statusu dané prověřované osoby v průběhu času (odsouzení, zjištěná radikalizace apod.) – tento záměr 

celé úpravy lze jen podpořit.  

 

Zásadním je zde ale forma implementace. V principu dochází jen k prostému zkrácení lhůty pro platnost 

Dokladů o spolehlivosti vydávaných ÚCL z 5 na 1 rok, tj. prostá forma 5násobného navýšení administrativní 

zátěže na prověřované osoby se všemi důsledky na ně i jejich zaměstnavatele. Nejvýznamnější je přitom 

tento dopad pro cizince a občanů ČR dlouhodobě působících v cizině, a to včetně obyvatel ostatních států 

EU. Aniž by minimálně z důvodové zprávy bylo patrné, proč je zvolena tato forma transpozice, která je 

administrativně nejnáročnější pro občany a jaká opatření budou tuto náročnost kompenzovat, nelze 

z našeho pohledu návrh považovat za dostatečný.  

 

Za zásadní u návrhu považujeme fakt, že se ani náznakem stále nijak nevyrovnal s hlubším posouzením 

dalších možných variant transpozice, zejména s posouzením možnosti postupovat podle první EU 

legislativou definované možnosti řešení, tj. aplikovat „průběžný přezkum“ (viz bod 11.1.7.a) nařízení EU 

č. 2019/103) - toto přitom umožňuje naplnit předmětný požadavek bez nutnosti změny délky platnosti 

dokladů a nové administrativní zátěže kladené přímo na samotné žadatele. Zjevně zde přitom chybí hlubší 

posouzení možných variant, jak transpozici provést, a zhodnocení možných cest, jak snížit tímto způsobem 

řešení vyvolávanou řádově vyšší administrativní zátěž na žadatele. Cílem celého by přitom měla být 

minimalizace administrativní zátěže nejen na správní úřad, ale i žadatele, a dosáhnout i za cenu rozsáhlejší 

změny zákona nastavení maximálně efektivního způsobu naplnění daného (věcně zcela oprávněného) 

požadavku EU. Touto problematikou se důvodová zpráva bohužel blíže nezabývá, a proto ji nelze 

považovat za dostatečnou.  
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Pokud pomineme výše uvedené možnosti systémového řešení a skutečně použití této pro občany 

administrativně nejnáročnější cesty, jak požadavek EU naplnit, považujeme za vhodné návrh doplnit 

minimálně o následující prvky snižující dopady na žadatele: 

1) nastavit zjednodušený proces na prodloužení dokladu pro jeho aktivní držitele; 

2) doplnit možnost podávat žádosti a vyzvedávat doklady v síti CzechPoint; 

3) vytvoření speciálního elektronického portálu pro sledování stavu dokladu a možnosti 

jednoduchého podání žádosti o prodloužení a vyzvednutí dokladu o prodloužení (specifický portál 

s registrací při úvodním vydání dokladu bez nutnosti zřizovat k tomuto účelu soukromou datovou 

schránku / zaručený el. podpis); 

4) nastavit (minimálně pro občany ČR bez dlouhodobého pobytu mimo území ČR v posledních 

5 letech) obdobně výdeji pasů a řidičských průkazů možnost za zvláštní poplatek expresně vyřídit 

žádost o vydání / prodloužení (např. do 7 dnů od podání žádosti s omezením platnosti na 60 dnů). 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 


