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Nekompetentní byrokracie v UK. 
  
Na faktu, že mi nedávno zamítli žádost o rezidenční kartu, jsem se zase tady o anglickém syst
ému, dověděla něco nového. Snažila jsem se i z této situace, stejně jako i dalších střetů s úřa
dy, vytěžit cosi poučného, zajímavého, o tom, jak se zdejší úřední systém liší od toho našeho 
Českého, který mám i po deseti letech pobytu v cizí zemi stále silně zažitý. 
S hrozícím Brexitem všichni cizinci z EU chytají vystěhovací paniku, a to včetně mě, i když si ří
kám, že je to logicky vzato blbost, když se nad tím totiž logicky zamyslíte, dojde vám, že nem
ůžou všechny přistěhovalce z Evropské unie jen tak vystěhovat, spousta podniků je na nich zá
vislá, takových podniků, do nichž průměrný Angličan nikdy pracovat nepůjde, i přes řeči o to
m, žecizinci mu tuto práci berou, které se tu oblíbeně vedou, kdesi v pohodě a přítmí irských 
krčem.  
Né, za takové platy jsou ochotni pracovat pouze Poláci, Maďaři, Rumuni a potažmo i Češi a Sl
ováci. Takže, když se nad tím průměrně inteligentní člověk zamyslí, logicky musí dojít k názor
u, že spousta takovýchto podniků, by po Brexitu zákonitě musela zkrachovat, i přesto se Eate
rn Europe komunitou šíří již zmíněná panika, možná také proto, že člověk, jako jednotlivec je 
myslcí a inteligentní bytost, ale jako dav je stádo podléhající pudům, nejčastěji pudu sebezác
hovy. 
Tak tedy, abychom se dostali k jádru věci, pod nátlakem pudu sebezáchovy, jsem si tedy pož
ádala o rezidenční kartu, která je hned po pasu druhým nejdůležitějším dokladem, opravňují
cím zcela legálně pobývat na území Spojeného království. Stejně jako dva roky před tím žádo
st o pas mi byla i žádost o rezidenční kartu zamítnuta. Zajímavý a poučný je však 
důvod proč?   
Neposlala jsem jim totiž originál svého Českého cestovního pasu, jenom kopii. Zvyklá na to z 
Čech, že se všude posílá kopie důležitých dokladů, kde je dokonce nežádoucí posílat originály
, které se vám mohou ztratit, nebo být zneužity, sotva je dáte z ruky, naopak tady se žádají p
ouze originály.  
V reálu to funguje asi tak, že pošlete na úřad, s jakoukoli žádostí o cokoli, váš jediný originál, j
ediného klíčového dokumentu a při rychlosti vyřizování žádostí na dotyčném úřadu, která je 
asi přibližně stejná, jako na všech úřadech, v kterékoli jiné zemi, se rázem ocitnete třeba na p
ůl roku bez platného dokladu. Nejmenší problém s tím je, že nemůžete vycestovat, tuto zemi
 opustit, ale při znehodnocení, nebo ztrátě platební karty si vlastně ani nemůže vybrat v banc
e hotovost, ani si udělat kartu novou, tím pádem zůstanete v cizí zemi nejen bez jakéhokoli p
laného dokladu, ale i bez prostředků. Tak mě napadá, že je to docela snadný způsob, jak se st
át v Anglii bezdomovcem. V té době ještě stále doufajícím bezdomovcem, že se vám doklad p
o roce, nebo tak něco,…zkrátka, až prošetří vaši žádost, v pořádku vrátí. No, jo, ale, co když n
é, co potom...?  
Mému známému Karlovi se tímto způsobem ztratil řidičák...co dělal...dělal si nový a to včetně
 testu z autoškoly. Dohromady ho ta sranda stála tisíc liber.…kde vezmete tisíc liber, jako bez
domovec...vím o pár způsobech, ale žádný z nich není úplně legální...  
Karel v tom má jasno. 
“Je to velmi nekompetentní byrokracie.” řekl mi, když se doslechl o zamítnutí mé rezidenční 
karty. 



“ Ani ty ani já bychom nečelili těmto problémům, kdybychom se jako v každé jiné normální z
emi mohli registrovat na trvalém bydlišti někde na místním úřadě. Tím by dohady zhasly, úda
je by byly na jednom místě. Takhle je to bordel a jedna nejistota a nejasnost za druhou.”  
Nevystihla bych to lépe, milý Karle, i když spousta věcí je tu fajn, tohle máme prostě u nás le
pší, přehlednější a hlavně máme výhodu v tom, že můžeme pouze posílat kopie důležitých do
kumentů a nikdo nám je nehodí na hlavu, nezamítne, díky tomu, žádnou žádost a to, jaká je t
o vlastně výhoda jsem si plně uvědomila, až tady, daleko v zahraničí. Jsem tedy 
vlastně vděčná za odmítnutí mé žádosti, za své další poučení, protože díky tomu jsem spoust
u věcí u nás brala automaticky, jako samozřejmost. Jsem ráda, že naše země má proti Anglii i 
jistá pozitiva, kdy si uvědomuju, že tohle prostě u nás doma funguje jaksi lépe.  
Říkám si, proč to tady vlatně takhle funguje, jestli se úřady domnívají, že si více koumáků mů
že vyrobit falešnou kopii než dokument jako takový, třeba to má své opodstatnění, abychom 
jim nekřivdili, možná je to opatření proti té mase cizinců, která se tu snaží zůstat nelegálně a 
která je rozhodně větší, než tam u nás. 
  
  
 
 


