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1 Jsem občanem EU ve Spojeném království. 
Jaké důsledky pro mě má brexit?

Od 1. února 2020 již Spojené království není součástí Evropské 
unie. EU a Spojené království vyjednaly podmínky jeho 
vystoupení, jež jsou obsaženy v dokumentu nazvaném 
„dohoda o vystoupení“ (dohoda o brexitu). Na základě 
těchto podmínek se na Spojené království a ve Spojeném 
království bude do konce přechodného období (které skončí 
31. prosince 2020)1 nadále uplatňovat právo EU – včetně 
volného pohybu v EU2.

Až se po skončení přechodného období přestane právo 
EU na Spojené království uplatňovat, volný pohyb mezi 
EU a Spojeným královstvím skončí (s výjimkou situací, na 
něž se vztahuje dohoda o vystoupení, viz bod 2). Spojené 
království jasně prohlásilo, že volný pohyb osob již umožňovat 
nebude. To bude mít důsledky pro občany EU a jejich rodinné 
příslušníky ze zemí mimo EU/EHP/Švýcarsko (státní příslušníci 
třetích zemí) žijící ve Spojeném království i pro britské občany 
žijící v celé EU.

2 Co se stane teď po vstupu dohody o vystoupení 
v platnost?

Díky dohodě o vystoupení mezi EU a Spojeným královstvím je 
status pobytu občanů EU, kteří přišli do Spojeného království 
před koncem přechodného období, chráněn a tito občané 
mohou požádat o nový status pobytu podle právních 
předpisů Spojeného království v oblasti přistěhovalectví. 
Vláda Spojeného království za tímto účelem zřídila systém 
registrace k pobytu pro občany EU (EU Settlement Scheme, 
dále jen „systém registrace“), který rovněž vychází z dohody 
o vystoupení.

1 Na základě dohody o vystoupení může Spojené království do 1. července 2020 
požádat o prodloužení přechodného období o jeden nebo dva roky. 

2 Volný pohyb pracovníků patří mezi základní zásady práva EU. Na jejím základě 
mohou občané EU hledat práci, pracovat bez pracovního povolení, pobývat 
v jiné zemi EU a zůstat v ní i poté, co jejich zaměstnání skončilo. Mají také nárok 
na rovné zacházení, tj. postavení rovnocenné státním příslušníkům hostitelské 
země, pokud jde o přístup k zaměstnání, pracovní podmínky a veškeré další 
sociální a daňové výhody.
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Systém registrace představuje bezplatný proces podávání 
žádostí, který spravuje ministerstvo vnitra Spojeného království 
a který musí téměř všichni občané EU a jejich rodinní příslušníci 
pobývající ve Spojeném království absolvovat, aby zde mohli 
nadále legálně pobývat. Bude-li vaše žádost v systému 
registrace úspěšná, získáte buď „status usazené osoby“ 
(„Settled“), nebo „předběžný status usazené osoby“ („Pre-
Settled“), podle toho, jak dlouho jste ve Spojeném království 
před podáním žádosti pobývali. Pokud žádost v systému 
registrace nepodáte před stanovenou lhůtou 30. června 
2021, váš budoucí pobyt ve Spojeném království může být 
protiprávní. 

Všichni občané EU a jejich rodinní příslušníci, kteří do 
Spojeného království přijdou před koncem přechodného 
období a hodlají tam zůstat i po 31. prosinci 2020, proto 
musí o tento nový přistěhovalecký status požádat.

3 Jaký je rozdíl mezi „statusem usazené osoby“ 
a „předběžným statusem usazené osoby“?

Požadavky systému registrace vycházejí zejména z pobytu ve 
Spojeném království: ministerstvo vnitra zkontroluje, jak dlouho 
jste ve Spojeném království, nikoli co tam děláte. Status v rámci 
systému registrace tedy nezávisí na vašem zaměstnání, na 
tom, zda pobíráte dávky, nebo na tom, zda máte soukromé 
zdravotní pojištění3.

 ▶ To znamená, že občané EU a jejich rodinní příslušníci, kteří ve 
Spojeném království pobývali nepřetržitě nejméně pět let, by 
měli obdržet „status usazené osoby“. Není přitom nutné, 
aby tento pětiletý pobyt ve Spojeném království probíhal 
v posledních pěti letech: lidé, kteří tam dříve pět let žili, 
mohou o status usazené osoby požádat, i když ve Spojeném 
království již nežijí4. 

 ▶ Ti, kdo ve Spojeném království žijí po dobu kratší než pět 
let, budou muset požádat o dočasný „předběžný status 

3 Tzv. komplexní zdravotní pojištění pro případ nemoci (Comprehensive Sickness 
Health Insurance).

4 Dohoda o vystoupení umožňuje v případě osob s trvalým pobytem pětiletou 
nepřítomnost. 
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Žádost o „status usazené 
osoby“ se musí podat do
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usazené osoby“. Ten jim umožní ve Spojeném království 
zůstat a požádat o „status usazené osoby“, až budou moci 
vykázat pětiletý nepřetržitý pobyt.

Osoby, které žádají o „status usazené osoby“ nebo „předběžný 
status usazené osoby“, musí také prokázat svou státní 
příslušnost a totožnost a podrobit se kontrole trestní minulosti.

O „status usazené osoby“ musíte požádat i v případě, že již 
máte britskými orgány vydané povolení k trvalému pobytu 
v EU nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu v EU (tzv. „PR 
document / card“). Občané Irska nebo osoby, které již jsou 
držiteli platného povolení k trvalému pobytu („Indefinite Leave 
to Remain“, ILR)5, o něj žádat nemusí, avšak mohou, pokud si 
to budou přát. Občané s dvojím občanstvím (britským a země 
EU-27) o tento status žádat nemusí, jelikož mohou po brexitu 
ve Spojeném království žít díky svému britskému občanství.

Lhůty: Žádost musíte podat do 30. června 2021. Bude-li vaše 
žádost zamítnuta před 30. červnem 2021, máte možnost podat 
novou opravnou žádost (počet žádostí není omezen) nebo se 
proti tomuto rozhodnutí odvolat k nezávislému imigračnímu 
soudu. Bude-li vaše žádost zamítnuta po 30. červnu 2021, 
novou žádost podat nemůžete, můžete se pouze odvolat. 
Bude-li žádost schválena, mohou se „blízcí“ rodinní příslušníci, 
kteří k tomuto datu nejsou ve Spojeném království, k občanovi 
EU ve Spojeném království připojit, a to kdykoli v budoucnu. 
„Blízkými“ rodinnými příslušníky jsou: manžel/manželka, 
registrovaný partner/partnerka, osoby ve vzestupné a sestupné 
linii, stálý partner/partnerka a budoucí narozené či adoptované 
děti.

5 Povolení k trvalému pobytu ztrácí platnost, pokud jeho držitel stráví více než 
dva nepřetržité roky mimo Spojené království.
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4 Jak o „status usazené osoby“ nebo „předběžný status 
usazené osoby“ požádat 

Žádost je bezplatná. Musíte vyplnit online formulář žádosti 
– z počítače, tabletu nebo smartphonu.

Ministerstvo vnitra v žádosti kontroluje tři věci: 1) vaši totožnost, 
2) váš pobyt ve Spojeném království a 3) jakýkoli trestní záznam, 
který máte.

1) Totožnost  

V žádosti musíte vyplnit základní informace (jméno, státní 
příslušnost, kontaktní údaje, číslo britského pojištění (National 
Insurance Number)). Svou totožnost a státní příslušnost musíte 
potvrdit pomocí pasu (u žadatelů všech státních příslušností) 
nebo občanského průkazu (pokud jste žadatel ze země EHP či 
Švýcarska). To můžete udělat následujícími způsoby:

 ▶ Pokud máte platný pas nebo občanský průkaz 
s biometrickým čipem (na OP naleznete tento 
symbol: ), novější telefony se systémem Android a 
telefony iPhone jej budou schopny načíst s použitím aplikace 
ministerstva vnitra Home Office EU Exit: ID Document 
Check app.

 ▶ Pokud máte pas nebo občanský průkaz s biometrickým 
čipem, ale nemáte novější telefon se systémem Android 
či iPhone, můžete svůj doklad načíst na jednom z míst 
uvedených na seznamu ministerstva vnitra.

 ▶ Pokud váš pas nebo občanský průkaz biometrický čip nemá, 
budete muset svůj doklad poslat na ministerstvo vnitra 
poštou za účelem ověření. Ministerstvo vnitra váš doklad 
načte a vrátí vám jej.

V rámci žádosti musíte také nahrát svoji digitální fotografii.

2) Pobyt ve Spojeném království

Váš pobyt ve Spojeném království musíte prokázat uvedením 
svého čísla britského pojištění National Insurance Number 
(„NiNo“), pokud ho máte. Pokud ne, musíte poskytnout jiné 
doklady. Pokud v žádosti uvedete NiNo, proběhne automatická 
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kontrola vašich záznamů u daňové a celní správy (HMRC) 
a ministerstva práce a důchodového zabezpečení (DWP) za 
posledních sedm let s cílem nalézt záznam o vaší přítomnosti 
ve Spojeném království. Tato kontrola někdy vaši přítomnost ve 
Spojeném království neprokáže, i když by měla. Automatická 
kontrola vám rovněž nepomůže, pokud odkazujete na svůj 
pobyt z dřívější doby, než je posledních sedm let. V takové 
situaci budete požádáni o předložení dokladů prokazujících, 
že ve Spojeném království žijete nebo jste tam dříve žili. Délka 
pobytu ve Spojeném království, kterou musíte prokázat, závisí 
na tom, zda žádáte o „status usazené osoby“, nebo „předběžný 
status usazené osoby“. 

Pokud žádáte o „status usazené osoby“, musíte prokázat, že 
ve Spojeném království žijete nepřetržitě pět let. Pokud 
automatická kontrola pobytu podle NiNo objeví mezery nebo 
pokud NiNo nemáte, budete zřejmě muset předložit další 
doklady (např. účty za služby), které tyto mezery vyplní. Tyto 
doklady můžete naskenovat a nahrát při vyplňování online 
žádosti. 

Pokud žádáte o „předběžný status usazené osoby“, protože 
ve Spojeném království ještě nežijete pět let, musí vaše 
automatická kontrola NiNo nebo jiné doklady prokázat, že jste 
zde žili někdy během posledních šesti měsíců. Pokud se od 
vás žádá předložení dokladů, můžete je nahrát při vyplňování 
online žádosti.

Pokud budou ve vašem pobytu ve Spojeném království i poté 
mezery, měli byste být kontaktováni e-mailem nebo telefonicky 
a požádáni o předložení dalších dokladů. 

3) Trestní záznamy 

Bude vám položen dotaz na záznamy v rejstříku trestů. 
Pokud jste byli odsouzeni pouze za méně závažný trestný 
čin, můžete být i přesto způsobilí pro „status usazené osoby“ 
nebo „předběžný status usazené osoby“. Jakákoli nepravdivá 
odpověď může mít negativní vliv na vaši žádost.
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5 Jak mohu prokázat, že mám „status usazené 
osoby“ nebo „předběžný status usazené osoby“? 

Bude-li vaše žádost schválena, získáte buď „status usazené 
osoby“, nebo „předběžný status usazené osoby“, podle 
toho, jak dlouho ve Spojeném království žijete. Obdržíte 
potvrzující e-mail s uvedením statusu, který vám byl 
udělen. Ministerstvo vnitra vám nevydá fyzický průkaz 
totožnosti, protože váš status je „digitální“. To znamená, 
že váš status je uložen online a můžete se s ním seznámit 
prostřednictvím internetové stránky gov.uk. Pro přístup ke 
svému digitálnímu statusu budete potřebovat:

 ▶ údaje o dokladu totožnosti, který jste použili v žádosti 
(číslo pasu nebo občanského průkazu),

 ▶ vaše datum narození,
 ▶ přístup k mobilnímu telefonu (stejného čísla) nebo 

e-mailové adrese, které jste použili při žádosti, jelikož 
vám na ně bude zaslán jednorázový bezpečnostní kód 
k přihlášení.

Pokud se údaje obsažené ve vašem digitálním statusu 
změní, můžete je aktualizovat. Ve svém online profilu byste 
měli aktualizovat tyto údaje: 

 ▶ číslo vašeho mobilního telefonu,
 ▶ vaši e-mailovou adresu,
 ▶ vaše jméno,
 ▶ vaši adresu ve Spojeném království,
 ▶ váš pas nebo občanský průkaz (tuto změnu může provést 

pouze ministerstvo vnitra, jelikož musí nový doklad 
ověřit).

Před koncem přechodného období stále máte svá 
současná práva podle právních předpisů EU. Nemělo by se 
od vás požadovat, abyste prokázali, že máte „status usazené 
osoby“ nebo „předběžný status usazené osoby“. Pokud si 
přejete, můžete tuto skutečnost doložit, ale neměli byste 
k tomu být nuceni. Pokud by to od vás bylo požadováno, 
abyste mohli využít svých práv nebo obdržet dávky, 
oznamte to prosím na adrese EU-CITIZENS-RIGHTS@eeas.
europa.eu. 

mailto:EU-CITIZENS-RIGHTS@eeas.europa.eu
mailto:EU-CITIZENS-RIGHTS@eeas.europa.eu
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Po skončení přechodného období od vás mohou 
organizace, jako je pohraniční služba, NHS, DWP, místní 
úřady, DVLA, zaměstnavatelé, banky nebo pronajímatelé 
požadovat, abyste svůj „status usazené osoby“ nebo 
„předběžný status usazené osoby“ prokázali. Ministerstvo 
vnitra vytvoří službu, která vám umožní ukázat uvedeným 
organizacím a subjektům informace o vašem digitálním 
statusu. Pokud se domníváte, že jste se v důsledku svého 
nového digitálního statusu stali terčem diskriminace, 
oznamte to prosím na adrese EU-CITIZENS-RIGHTS@eeas.
europa.eu. 

6 Změní se cestování do Spojeného království 
a z něj? 

Během přechodného období se způsob, jakým všichni 
občané EU vstupují do Spojeného království, nijak nezmění. 
Do Spojeného království můžete vstoupit za použití 
platného pasu nebo občanského průkazu. Na hranici by se 
od občanů EU nemělo požadovat, aby prokazovali „status 
usazené osoby“ nebo „předběžný status usazené osoby“. 

Po skončení přechodného období platí, že pokud máte 
„status usazené osoby“ nebo „předběžný status usazené 
osoby“, budete moci do Spojeného království vstupovat se 
svým pasem bez časového omezení a se svým občanským 
průkazem přinejmenším do roku 2025. Po roce 2025 
bude Spojené království pro vstup do země zřejmě 
akceptovat pouze občanské průkazy ve schváleném 
formátu s biometrickým čipem. 

Pokud jde o občany EU, na něž se dohoda o vystoupení 
nevztahuje a kteří nemají „status usazené osoby“ nebo 
„předběžný status usazené osoby“, vláda Spojeného 
království uvedla, že po skončení přechodného období 
hodlá používání občanských průkazů jako dokladu pro 
vstup do země ukončit. Doporučujeme všem občanům EU, 
kteří mají v úmyslu cestovat do Spojeného království po 
skončení přechodného období, aby si v rámci plánování 
cesty ověřili, zda budou moci do země s použitím 
občanského průkazu vstoupit.  

mailto:EU-CITIZENS-RIGHTS@eeas.europa.eu
mailto:EU-CITIZENS-RIGHTS@eeas.europa.eu
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A pro rodinné příslušníky ze třetích zemí, kteří 
cestují do EU?

Po skončení přechodného období státní příslušníci 
třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů EU, 
již nebudou mít automatickou možnost vstoupit do EU 
bez víza za použití průkazu povolení k pobytu vydaného 
britskými orgány na základě předpisů „EEA Regulations“. To 
platí, i když platnost daného průkazu povolení k pobytu 
vyprší až po 1. lednu 2021.

 Státní příslušníci třetích zemí cestující do EU, kteří 
jsou rodinnými příslušníky a mají povolení k pobytu 
s biometrickými prvky potvrzující jejich „status usazené 
osoby“ nebo „předběžný status usazené osoby“, musí 
v rámci přípravy na cestu zkontrolovat vízové požadavky 
dané země EU, kam chtějí cestovat. To platí, i když cestují 
do EU během přechodného období.

Žádost je bezplatná. Musíte vyplnit online formulář žádosti 
– z počítače, tabletu nebo smartphonu. Ministerstvo vnitra 
v žádosti kontroluje tři věci: 1) vaši totožnost, 2) váš pobyt 
ve Spojeném království a 3) jakýkoli trestní záznam, který 
máte.

7 Musím aktualizovat svůj digitální status, když 
dojde ke změně mého pasu nebo občanského 
průkazu? 

Pokud vyprší platnost pasu nebo občanského průkazu, 
s nímž jste požádali o „status usazené osoby“ nebo 
„předběžný status usazené osoby“, a vy obdržíte nový 
doklad, doporučuje se, abyste svůj digitální status 
aktualizovali s novým dokladem, jelikož to usnadní 
cestování do Spojeného království. Nemějte však obavy, 
pokud na to zapomenete: svůj „status usazené osoby“ nebo 
„předběžný status usazené osoby“ z důvodu pouhé změny 
dokladu totožnosti neztratíte. 
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Právní upozornění
Tento dokument byl vypracován pouze pro informaci a není právně závazný. 
Neposkytuje právní výklad legislativy EU ani Spojeného království a jeho účelem 
není nahradit specializované právní poradenství ohledně imigračních předpisů 
Spojeného království. Bylo vynaloženo maximální úsilí o poskytnutí přesných 
informací, Evropská unie za ně však nenese odpovědnost. Odpovědnost za 
informace týkající se systému registrace k pobytu pro občany EU a budoucích 
pravidel v oblasti přistěhovalectví nese v plné míře vláda Spojeného království, 
jež by také měla být prvním kontaktním místem pro získání nejnovějších 
informací.

Uvedené informace nepředstavují oficiální stanovisko EU.
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Dotazy/informace

Pokud máte dotaz, obraťte se na nás prostřednictvím 
naší facebookové stránky @EUinUK a právníci 
specializující se na imigrační otázky pracující pro 
delegaci EU jej zodpoví.

Další informace orgánů Spojeného království  
ohledně „statusu usazené osoby“ a „předběžného  
statusu usazené osoby“: 
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families 
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-
evidence-of-uk-residence

Další informace o vašich právech na základě dohody 
o vystoupení v dokumentu obsahujícím otázky a odpovědi 
na adrese https://bit.ly/2LlcxeM a https://ec.europa.eu/
info/european-union-and-united-kingdom-forging-
new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/
implementing-withdrawal-agreement/citizens-rights_cs

Další informace o organizacích, které vám mohou pomoci 
s žádostí o „status usazené osoby“ a „předběžný status 
usazené osoby“: www.eurights.uk
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