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Portál pro 
Londýňany z EU 
 

Starosta Sadiq Khan jasně sdělil, že občané zemí EU, žijící 
v Londýně, sem patří a jsou vítáni. 
 
Vytvořili jsme tento portál, aby měli občané EU a jejich 
rodiny veškeré potřebné informace o životě v Londýně po 
Brexitu. Spustili jsme několik sekcí zdrojů, které poskytují 
jasné a nestranné informace a pokud je třeba, navedou 
vás  další podpoře a poradenství. Tato stránka bude i 
nadále aktualizována. 
 
Zaregistrujte mě k aktualizacím z EU Londoner 
 
 
 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates


 
 

 

Brexit: co znamená pro Londýňany z EU 

Spojené království (UK) si v červnu 2016 odhlasovalo vystoupení z Evropské unie. Následují 

odpovědi na některé otázky o tomto rozhodnutí a o tom, jaký dopad má Brexit na vás. 

 
Co je Brexit? 
Brexit je populární název pro proces odchodu UK z EU v důsledku referenda konaného 23. 
června 2016.  
 
V březnu 2017 premiérka Theresa May předala EU oficiální notifikaci o záměru UK vystoupit 
z EU, tzv. notifikaci podle článku 50. Tím začal dvouletý proces vyjednávání podmínek, za 
kterých UK vystoupí a jaký bude jeho budoucí vztah s EU.  
 
UK je členem EU od roku 1973. To znamená, že mnohé struktury, uspořádání a dohody 
aktuálně platné v rámci členství UK v EU budou nadbytečné, jakmile UK vystoupí z EU. Tyto 
struktury, uspořádání a dohody musejí být nahrazeny novými, které budou založeny na 
legislativě UK, nikoli EU. 
 

Jaký je dopad Brexitu na Londýňany z EU? 
Londýňané jakéhokoli původu nebo občanství jsou vytrvalí a vynalézaví, schopní 
přizpůsobit se změně a uvítat nové příležitosti. Ale ne všechny změny jsou snadné a žádané 
a některé z nich nemůžeme ovlivnit. Ať si o Brexitu myslíte cokoli, bude mít významný dopad 
na životy všech.  

To bude platit pro ty, kteří mají cestovní pas jedné z 27 zemí Evropské unie (EU) stejně jako 
pro občany zemí mimo EU, jako je Norsko, Lichtenštejnsko a Island (známé také jako země 
EHP) a Švýcarsko, a pro členy jejich rodin, kteří se zde usadili podle práva na volný pohyb. 
Evropanům žijícím ve Spojeném Království (UK) podle zásady volného pohybu se změní 
status pobytu, jakmile UK opustí EU. Vláda UK se dohodla s EU na novém statusu pro tyto 
obyvatele, aby jim umožnila nadále žít a pracovat v zemi. Tento nový status pobytu se 
nazývá Status usazené osoby (Settled status).  

Kromě několika výjimečných případů, pokud jste občanem EU, EHP nebo Švýcarska a žijete 
v U, musíte si požádat o status usazené osoby prostřednictvím procesu řízeného 
ministerstvem vnitra vlády UK. To se vás může týkat i pokud občanem EU, EHP nebo 
Švýcarska nejste vy, ale člen vaší rodiny. 

Tento proces je zcela v rukou národní vlády UK a londýnský starosta nemá nad tímto 
procesem žádnou legislativní moc, ačkoli chce zajistit, aby Londýňané ze zemí EU, EHP a 
Švýcarska a členové jejich rodin mohli zůstat součástí a plně přispívali k naší komunitě.  



 

 

Účelem tohoto průvodce je poskytnout vám přístup k jasným a nestranným informacím a 
pokud je třeba, navést vás ke zdrojům další podpory a poradenství. Tento průvodce 
neposkytuje právní poradenství a GLA k tomu nemá oprávnění. 

 

Jaký bude budoucí vztah mezi EU a UK? 
Mnohé se ještě musí projednat a v médiích bylo široce diskutováno několik scénářů včetně 
možnosti odchodu z EU bez jakékoli dohody, tzv. „no-deal“. To by mělo vážný dopad na 
organizace, podniky i jedince, kteří spoléhají na nařízení a opatření EU dohodnuté v 
evropských smlouvách. V následující kapitole shrnujeme, co se může změnit v případě „no-
deal“. 
 
Nicméně UK a EU prohlašují, že se chtějí přicházející situaci vyhnout a a´t to dopadne 
jakkoli, prioritou zůstává chránit práva občanů EU žijících v UK. Záměrem britské vlády je 
implementovat program statusu usazené osoby, ať je výsledek vyjednávání jakýkoli. 
 
Ve svém „Prohlášení o záměru“ vydaném 21. června 2018 vláda UK prohlašuje:  
 
„Zajištění práv občanů bylo při vyjednávání s Evropskou unií (EU) vždy naší prioritou. Tento 
závazek jsme splnili a dosáhli jsme dohody s EU, která zaručuje práva občanů EU žijících 
v UK a občanů UK žijících v EU. Občané EU žijící v UK společně se svými rodinnými 
příslušníky budou moci zůstat a nadále žít se stejným přístupem k práci, studiu, sociálním 
dávkám a veřejným službám, jaký mají nyní. Nynější blízcí rodinní příslušníci žijící v 
zahraničí se k nim budou moci budoucnosti připojit.“  
 
V rámci vystoupení UK z EU britská vláda vyjednala dohodu, která stanovuje podmínky 
vystoupení UK. Nazývá se Dohoda o vystoupení a byla uzavřena mezi EU a vládou UK v 
listopadu 2018. Tato dohoda obsahuje podrobnosti o tom, jak budou ti, kteří dosud využívali 
volného pohybu v rámci EU, chráněni po odchodu UK. Nicméně Dohodu o vystoupení musí 
schválit britský parlament a při několika hlasováních v době od 15. ledna do 29. března 2019 
byla Dolní sněmovnou zamítnuta. Našly se různé prvky, se kterými poslanci z obou stran 
sněmovny nesouhlasili, včetně uspořádání hranice mezi Irskou republikou a Severním 
Irskem.  
 
Vláda UK se s EU shodla na prodloužení lhůty, aby mohla premiérka s parlamentem 
vyjednat další postup a zajistit si v Dolní sněmovně většinu pro odsouhlasený proces 
vystoupení. Aktuální datum vystoupení UK z EU je 31. říjen 2019. To nemá dopad na 
konečné datum přechodného období ani lhůty pro přihlášku ke statusu usazené osoby z 
EU, které zůstávají beze změny. 
 

Co to znamená pro občany EU v Londýně? 
Znamená to, že až UK vystoupí z EU, budete moci v Londýně zůstat a žít stejně jako teď. 
Váš nynější status pobytu bude chráněn a budete moci pracovat stejně jako teď a mít přístup 
ke službám a zdravotní péči. Nicméně budete si muset požádat o nový status pobytu, který 
potvrdí, že žijete v UK a máte k tomu právo. Nazývá se status usazené osoby nebo 
předběžný status usazené osoby. 
 

 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent


 

 

Co to znamená pro občany EHP z Norska, Lichtenštejnska a Islandu nebo 
občany Švýcarska?  
Práva občanů z jiných zemí EHP, Norska, Lichtenštejnska a Islandu a také občanů 
Švýcarska nyní byla vyjednána v samostatných dohodách mezi vládou UK a vládami těchto 
zemí. Občané zemí EHP a Švýcarska budu mít stejná práva jako občané zemí EU27 a 
mohou si požádat o status usazené osoby a předběžný status usazené osoby. 
 

Co je status usazené osoby a předběžný status usazené osoby? 
Nařízení EU o volném pohybu už po 20. prosinci 2020 nebudou pro UK platit, takže vláda 
UK zavedla povinnost pro občany EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky, kteří 
chtějí po 31. prosinci 2020 legálně zůstat UK, požádat si o nový status pobytu. Ten se 
nazývá status usazené osoby úspěšným žadatelům uděluje neomezené povolení k pobytu.  
 
Britská vláda a ministerstvo vnitra očekávají, že drtivá většina žadatelů bude úspěšná a 
výjimkou bude jen několik případů souvisejících s odsouzením za vážné zločiny. Abyste při 
podání žádosti měli nárok na status usazené osoby, budete muset prokázat, že jste žili v 
UK po dobu 5 po sobě jdoucích let (stálý pobyt). Pokud to nemůžete prokázat, ale vstoupili 
jste to do UK dne (nebo před dnem) 31. prosince 2020, může vám být udělen předběžný 
status usazené osoby. Pokud máte předběžný status usazené osoby, můžete si požádat o 
status usazené osoby, jakmile dosáhnete pěti let stálého pobytu v UK.  
 
Existuje několik výjimek např. pro osoby s trvalým pobytem (PR) nebo neomezeným 
povolením k pobytu, což je vysvětleno v kapitole „Co když už mám trvalý pobyt, neomezené 
povolení k pobytu nebo neomezené povolení ke vstupu?“ 
 

Proč si musíte požádat o status usazené osoby nebo předběžný status 
usazené osoby? 
Status usazené osoby zaručuje vaše právo žít UK po 30. červnu 2021, což je konec 
šestiměsíčního odkladu po lhůtě k podání žádostí do 31. prosince 2020. Tento nový status 
budete potřebovat, pokud jste občanem EU a chcete nadále žít a pracovat v UK, mít stejný 
přístup k sociálním dávkám, veřejným službám a zdravotní péči, právo studovat a 
pronajímat si ubytování po 31. prosinci 2020. Pokud jste rodinným příslušníkem občana EU 
nebo občana EHP z Norska, Lichtenštejnska, Islandu či Švýcarska, platí to i pro vás a musíte 
si podat žádost, i když sami nejste občanem žádné z těchto zemí. 
 

Kdo si musí požádat?   
Pokud jste vy a vaši rodinní příslušníci občany země EU, EHP nebo Švýcarska a žijete v 
UK, musíte si požádat všichni. To zahrnuje i občany třetích zemí, jejichž imigrační status je 
závislý na členovi rodiny z EU, EHP nebo Švýcarska.  
 
Netýká se to občanů Irska a občanů EU, EHP a Švýcarska, kteří mají Neomezené povolení 
k pobytu (IRL) nebo Neomezené povolení ke vstupu do UK (ILE), ale i ti si přesto mohou 
požádat.  
 
Lidé s platným dokumentem o trvalém pobytu (PR) jej musí vyměnit za status usazené 
osoby, protože takový dokument bude po 31. prosinci 2020 neplatný. Další podrobnosti 
najdete v kapitole Nárok. 
 



 

 

Ministerstvo vnitra prohlásilo, že pokud máte britské občanství a současně občanství země 
EU, EHP nebo Švýcarska, tedy tzv. dvojí občanství, nebudete moci požádat si o status 
usazené osoby, ačkoli se vás stále mohou týkat jistá práva chráněná Dohodou o vystoupení. 
V UK se k vám mohou připojit blízcí rodinní příslušníci a v rámci tohoto programu si mohou 
požádat i rodinní příslušníci s tzv. dvojím občanstvím podle případu Lounes. Organizace 
aktivistů tuto podmínku stále zpochybňují a tuto kapitolu budeme aktualizovat, pokud dojde 
k nějaké změně.   
 

Jaká budou vaše práva jako usazeného občana EU po Brexitu? 
V rámci statusu usazené osoby budete mít v zásadě stejná práva jako teď. Budete moci 
zůstat v UK libovolně dlouho. Budete moci v UK pracovat, využívat NHS, studovat a mít 
přístup k veřejným prostředkům, jako jsou sociální dávky a důchody, pokud na ně máte 
nárok. Nynější blízcí rodinní příslušníci žijící mimo UK se budou v budoucnosti moci k vám 
připojit stejným způsobem, jak je to možné teď, ale nebude se k vám moci připojit budoucí 
manžel(ka). Ti budou moci po 31. prosinci 2020 do země vstoupit podle imigračních zákonů 
UK pro rodinné příslušníky. 
 
Některá práva, jako je právo volit a kandidovat v místních a regionálních volbách, dosud 
nebyla potvrzena. Budoucí manžel(ka) nebo rodinní příslušníci, kromě dětí, které se vám 
narodily nebo jste je adoptovali, budou po 31. prosinci 2020 podléhat budoucím imigračním 
zákonům UK.  
 
V rámci statusu usazené osoby můžete také opustit UK na delší dobu, ale pokud jste 
nepřítomni 5 nebo více let, svůj status ztratíte a můžete se vrátit pouze jako nový imigrant 
podle nových imigračních zákonů.  
 
Status usazené osoby vám také umožňuje požádat si o britské občanství, pokud splníte jeho 
kritéria. Během přechodného období bude otevřená také cesta k občanství prostřednictvím 
trvalého pobytu. 
 

Co když UK vystoupí z EU bez dohody? 
Existuje možnost, že UK vystoupí z EU bez uzavřené dohody. To je stále pravděpodobnější, 
protože vláda UK nedokáže k dohodě získat souhlas parlamentu. Vláda UK vydala politiku 
určující, co se stane s občany EU, pokud nebude uzavřena žádná dohoda mezi EU a UK.  
 
Tato politika říká, že pokud při vystoupení UK z EU nebude existovat žádná dohoda, vláda 
UK i přesto zavede program Statusu usazené osoby a bude postupovat podobně jako je 
uvedeno v Dohodě o vystoupení. Pro vás jako občany EU27 i vaši rodinu může stále platit 
požadavek podat si žádost v rámci tohoto programu, abyste mohli UK zůstat.  
 
Nicméně bude tu několik výrazných rozdílů. Protože neexistuje žádná lhůta k zavedení, 
záruka platí pouze pro občany EU 27, kteří v UK žijí k datu vystoupení UK z EU (aktuálně 
je to 31. října 2019). Budete mít možnost požádat si do 31. prosince 2020, takže nebude 
existovat žádný odklad. Vláda UK se bude snažit zavést svůj nový imigrační systém od 1. 
ledna 2021.  
 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf


 

 

Pokud s rozhodnutím nesouhlasíte, můžete požádat o správní přezkoumání, ale proti 
rozhodnutí se už nelze odvolat. Také v případě trestných činů spáchaných po 31. říjnu 2019, 
pokud k tomuto datu UK vystoupí z EU, bude platit deportační limit UK. 
 
Do 29. března 2022 se k vám mohou připojit blízcí rodinní příslušníci, jako jsou děti, 
manželé, partneři nebo prarodiče, pokud rodinný vztah existoval před 31. říjnem 2019. 
Budoucí manželé a partneři, pokud vztah vznikl po 31. říjnu 2019, se k vám mohu připojit 
do 31. prosince 2020. Poté už budou platit britská imigrační pravidla. 
 
Pokud máte status usazené osoby, stále můžete opustit UK na dobu až pěti let a uchovat si 
právo na návrat. 
 
Uspořádání pro občany zemí EFTA (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a Švýcarska je jiné. 
Tato pravidla jsou pokryta samostatnými dohodami s těmito zeměmi a práva na sjednocení 
rodiny budou stejná, ať dojde k vystoupení s dohodou či bez dohody. Pro švýcarské občany 
platí limit pro návrat čtyři roky, nikoli pět. 
 

 

  



 

 

Status usazené osoby: proces žádosti 

21. ledna 2019 byl zahájen třetí testovací provoz programu pro občany EU s platným 
cestovním pasem EU a neevropské rodinné příslušníky občanů EU, kteří mají biometrickou 
kartu pobytu. Občané zemí EHP a Švýcarska byli z tohoto testovacího provozu vyřazení, 
ale nyní se mohou přihlásit, protože program byl 30. března 2019 zcela otevřen pro všechny 
uchazeče.  

Lhůta pro podání žádosti je 30. června 2021.  Mohou být uznány i žádosti přijaté po 30. 
červnu 2021, například pokud se připojujete k rodinnému příslušníkovi se statusem usazené 
osoby nebo předběžným statusem usazené osoby. 

Následující pokyny vám pomohou zjistit, jaký je váš status a co budete vy a vaše rodina 
potřebovat k podání žádosti. 

Tento portál budeme pravidelně doplňovat o nové informace ihned, jak se dozvíme o každé 
změně. 
 

Mohu požádat o status usazené osoby nebo předběžný status usazené osoby? 
Pokud žijete v UK nepřerušeně po pět nebo více let (nejméně šest měsíců v každém z těchto 
pěti roků), můžete si požádat o status usazené osoby. V rámci procesu žádosti budete 
požádáni o ověření své totožnosti, prokázání délky svého pobytu v UK a přiznání veškerých 
odsouzení za trestné činy. 
 
Pokud žijete v UK po dobu kratší než 5 let do konce prosince 2020, můžete si požádat o 
předběžný status usazené osoby. Jakmile splníte 5 let stálého pobytu, budete moci požádat 
si o status usazené osoby. 
 

Co když už mám trvalý pobyt, neomezené povolení k pobytu nebo neomezené 
povolení ke vstupu?  
Status usazené osoby je ve svém důsledku vlastně Neomezené povolení k pobytu. Lidé, 
kteří mají neomezené povolení k pobytu nebo neomezené povolení ke vstupu do UK, už 
mají právo zůstat v UK. Nicméně stále si můžete požádat o status usazené osoby, abyste 
získali další práva dohodnutá v rámci Dohody o vystoupení, jako je například právo na 
pětiletou nepřítomnost a právo přivést si oprávněné rodinné příslušníky. Se statusem 
osazené osoby je také snazší prokázat vaše právo na pobyt, než s neomezeným povolením 
k pobytu. 
 
Také lidé, kteří mají platný dokument trvalého pobytu, si musejí požádat o status usazené 
osoby, protože status trvalého pobytu bude od 31. prosince 2020 neplatný. Dokument však 
stále může být použitelný například k prokázání národnosti dětí narozených v Británii, takže 
je třeba jej uchovat. Během procesu podávání žádosti můžete uvést, zda máte neomezené 
povolení k pobytu nebo trvalý pobyt. 



 

 

 
Pokud jste měli neomezené povolení k pobytu (ILR) a nemůžete to prokázat, například 
protože jste dokumenty ztratili nebo byly z nějakého důvodu zničeny, a přijeli jste do UK 
před 31. prosincem 1988, můžete si také podat žádost podle programu Windrush.  
 
Budete muset prohlásit, že jste nikdy nebyli mimo UK na dobu delší než 2 roky (neomezené 
povolení k pobytu nebo neomezené povolení ke vstupu) nebo 5 let (trvalý pobyt). Nicméně 
délku svého pobytu v UK nebudete muset prokazovat. 
 
Pokud si svými právy nejste jistí, vyhledejte nezávislé právní poradenství. Zdroje dostupné 
v Londýně najdete na naší  stránce podpory. 
 

Platí to také pro irské občany? 
Irští občané mají právo na pobyt UK, které nezávisí na členství UK v EU, a jsou považováni 
za usazené od okamžiku, kdy začali pobývat v UK. Proto si nebudou muset žádat o nový 
status podle tohoto programu, ačkoli pokud požádat chtějí, nebudu z něj vyloučeni. Rodinní 
příslušníci irských občanů, kteří v UK žijí podle práva na volný pohyb, si musejí požádat o 
status usazené osoby. 
 
Oprávnění rodinní příslušníci irských občanů žijících UK z budou moci získat status usazené 
osoby podle programu, ale irský občan žádat nemusí. 
 

A co děti? 
Všichni rodinní příslušníci si musejí požádat jednotlivě, ačkoli rodiče či opatrovníci mohou 
žádosti vyplnit za děti, které mají v péči. Děti do 21 let rodičů se statusem usazené osoby 
budou mít nárok na status usazené osoby po podání žádosti, i když žijí v UK po dobu kratší 
než 5 let. Je třeba podat úplnou žádost, ale pokud rodiče mohu prokázat svůj stálý pobyt, 
bude se mít za to, že vyživované děti jej mají také. To platí také pro děti, které přijedou UK 
po 31. prosinci 2020. 
 
Žádosti za děti v péči úřadů budou podány úřadem, v jehož péči jsou děti umístěny. 
 
Děti narozené v UK, jejichž jeden rodič je v době jejich narození občanem UK nebo má 
trvalý pobyt nebo status usazené osoby, jsou britskými občany a nemusejí podstupovat 
naturalizaci nebo registraci. V tomto mohou platit jisté výjimky. Zde najdete více 
informací o tom, zda už má dítě britské občanství.. 
 
U adoptovaných dětí je potřeba předložit dokument o legální adopci, který je uznáván v 
UK.  Chráněny budou také děti narozené nebo adoptované po 31. prosinci 2020.  

Zde najdete příklady, jak status usazené osoby nebo předběžný status usazené osoby 
platí pro různé rodiny. 
 

A co lidé, kteří potřebují další pomoc?  
Ministerstvo vnitra si je vědomo, že z mnoha důvodů lidé nemají snadný přístup k 
informacím nebo nedokážou porozumět či orientovat se v systému bez pomoci. Například 
nemají přístup k počítači nebo jej neumějí používat, mají omezenou znalost angličtiny nebo 
mají postižení či jiné zdravotní problémy, které jim brání zapojit se do procesu podání 
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žádosti snadno a bez pomoci. Lidem, pro které je nemožné nebo náročné využít online 
služby, bude poskytnuta asistovaná digitální služba. Asistovaná digitální služba může 
zahrnovat telefonickou podporu a osobní podporu ve vybraných knihovnách nebo doma pro 
kohokoli, kdo není schopen přístupu k těmto službám. 
 
Ministerstvo vnitra se poradilo s uživatelskými skupinami, které reprezentují řadu různých 
komunit, a učí se s řady zkušebních přihlašovacích procesů v reálných situacích. Nicméně, 
zůstává to oblastí konkrétních obav a podmínky a okolnosti individuálních žadatelů mohou 
vyžadovat specifickou podporu. Záměrem je spolupracovat s relevantními organizacemi, 
které mohou pomoci identifikovat a kontaktovat osoby s nárokem na status usazené osoby, 
a také zavést specifickou pomoc s podáním žádosti. To může zahrnovat osoby v 
pečovatelské péči, hospitalizované po delší dobu, staré lidi, kočovné komunity (Romové) a 
osoby bez stálého bydliště. Starosta už založil organizace, které budou tuto podporu 
poskytovat v Londýně. 
 
Ministerstvo vnitra vyčlenilo linku pomoci a další služby. S veškerými dotazy k žádosti 
podané v pilotní fázi můžete kontaktovat Centrum řešení problémů Programu usazených 
osob z EU na čísle 0300 123 7379 (hovory z UK) nebo +44 (0) 203 080 0010 (hovory ze 
zemí mimo UK). Podrobnosti o poplatcích najdete zde: www.gov.uk/call-charges. Můžete 
také položit dotaz pomocí on-line formuláře na eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk. 
 
Identifikovali jsme nezávislé služby podpory a poradenství v Londýně, které vám mohou 
pomoci. 
 

Co když máte dvojí občanství  
Pro občany EU, EHP a Švýcarska, kteří mají také britský pas, se nic nezmění. Protože jste 
britským občanem, budete mít stále přístup ke stejným právům jako teď, a to bez potřeby 
žádat si o status usazené osoby. Nicméně stále si můžete uchovat práva dohodnutá v 
návrhu Dohody o vystoupení, ačkoli vláda UK zatím neposkytla podrobnosti o tom, jak lidé 
s dvojím občanstvím budou svůj nárok prokazovat. Další podrobnosti najdete v následující 
kapitole. 
 

Mohu si požádat o britské občanství? 
Pokud máte platný dokument trvalého pobytu (PR) nebo neomezené povolení k pobytu 
(ILR), můžete si také požádat o britské občanství. To můžete také udělat, jakmile dostanete 
status usazené osoby, ačkoli budete muset 12 měsíců počkat. Nicméně ne všechny země 
dovolují svým občanům mít cestovní pas další země, případně to umožňují pouze za 
konkrétních podmínek, takže můžete své nynější občanství ztratit.  
 
Pokud máte nárok na britské občanství a chcete si o něj požádat, je dobré nejprve 
zkontrolovat na vaší ambasádě, zda a za jakých podmínek si můžete ponechat pas své 
rodné země. Zjistěte,  Jak si požádat o britské občanství, a najděte kontakty ambasád 
zemí EU 27 v Londýně. 
 

 
Co rodinní příslušníci a vyživované osoby ze zemí mimo EU, EHP a Švýcarska? 
Důkaz vašeho vztahu k rodinnému příslušníkovi ze země EU, EHP či Švýcarska (například 
rodný či oddací list nebo potvrzení o registrovaném partnerství) lze oskenovat a odevzdat 
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prostřednictvím online formuláře. Stále však musíte v Centru žádostí v UK doložit totožnost 
a pobyt vašeho rodinného příslušníka, pokud ještě sám nezískal status usazené osoby, a 
také vaše otisky prstů a fotografii tváře, pokud už nemáte biometrickou kartu pobytu. 

 
K občanům EU, EHP a Švýcarska, kteří žijí v UK k 31. prosinci 2020, se mohou připojit i 
současní rodinní příslušníci, i když sami nejsou občany zemí EU, EHP či Švýcarska. To platí 
také pro ty, kteří vedle občanství své země původu získají nebo získali britské občanství. 
Těmto osobám zůstanou práva, které jim automaticky umožňují přivést si rodinného 
příslušníka ze země mimo EU, EHP či Švýcarska po 31. prosinci 2020. Blízcí rodinní 
příslušníci jsou v tomto případě vyživovaní rodiče a prarodiče a také děti do 21 let nebo 
vyživované děti nad 21 let. Toto vychází z rozsudku v takzvaném případu Lounes. Občané 
UK nemusí automaticky mít toto právo.  
 
To se netýká britských občanů, kteří získali cestovní pas země EU, EHP nebo Švýcarska 
(včetně Irska), který jim umožňuje uchovat si právo volného pohybu v rámci EU, ale stále 
žít v UK.  Protože neimigrovali do UK a nejsou považováni za osoby využívající své právo 
podle dohody, bude s nimi pro tyto účely zacházeno jako s britskými občany. 
 
Pokud si nejste jisti statusem rodinných příslušníků a vyživovaných osob, vyhledejte 
nezávislé poradenství. Organizace v Londýně, u nichž si můžete vyžádat  nezávislé 
poradenství. 
 

Občané EU dočasně žijící mimo UK  
Aktuálně můžete žít mimo UK podobu nanejvýš dvou let, než ztratíte neomezené povolení 
k pobytu nebo trvalý pobyt. Podle návrhu Dohody o vystoupení uzavřené mezi EU a UK 
bude toto období pro status usazené osoby prodlouženo na 5 let.  
 
Pokud aktuálně žijete v zahraničí a hodláte se vrátit, doporučujeme zvážit návrat před lhůtou 
31. prosince 2020, abyste mohli požádat o status osazené osoby nebo předběžný status 
usazené osoby.  
 
Může nastat situace, že se do tohoto data nebudete moci nebo chtít vrátit, ale stále můžete 
být oprávněni žádat. Nyní si můžete požádat ze zahraničí pomocí aplikace k ověření 
totožnosti. Nicméně pokud aplikaci nemůžete použít, může být těžké nebo dokonce 
nemožné odeslat vaše dokumenty bezpečně z vaší země pobytu, což vám znemožní podat 
si žádost. 
 

Občané EU přijíždějící po konečném datu (Imigrační pravidla po Brexitu) 
Pokud přijedete po konečném datu 31. prosince 2020, vaše právo zůstat v UK bude zváženo 
podle případných nových imigračních pravidel, která mají být zavedena po Brexitu. Takže 
pokud se UK a EU nedohodnou jinak a vy nejste blízkým příbuzným občana EU, EHP či 
Švýcarska se statusem usazené osoby nebo předběžným statusem usazené osoby v UK, 
bude s vámi zacházeno jako s jakýmkoli jiným přicházejícím cizincem a bude na vás 
uplatněna aktuálně platná imigrační legislativa. Výjimkou mohou být lidé, kteří mají nárok 
na předběžný status usazené osoby, ale před tímto datem se nevrátili. 
 

Nic z toho, co jsem dosud četl, neodpovídá konkrétní situaci mé rodiny. Kde 
najdu další poradenství? 
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Existuje množství jiných případů, ve kterých např. děti nebo opatrovníci mohou odvodit svá 
práva od občanů EU, kteří žijí nebo žili v UK, nebo opatrovníci z nečlenských zemí EU, kteří 
pečují o občana EU žijícího v UK mohou odvodit svá práva od této osoby ve své péči. Volný 
pohyb nabízí více informací pro oba případy. 
 
Pokud se vás cokoliv z toho týká nebo se jakýmkoli způsobem obáváte o svá práva nebo 
práva svých rodinných příslušníků, bude dobré požádat o nezávislé poradenství.  Sestavili 
jsme seznam akreditovaných organizací a dalších zdrojů v Londýně, které vám mohou 
pomoci. 
 

Jak mohu požádat? (mobilní aplikace, online, papír, knihovna). 
Žádosti lze vyplnit online a ministerstvo vnitra vydalo mobilní aplikaci na podporu procesu 
žádosti. Aplikace bude plně funkční na mobilních telefonech se systémem Android. Můžete 
oskenovat svůj pas a aplikace dokáže přečíst čip s biometrickými údaji. Aplikace pro iPhone 
nebude moci oskenovat váš pas ani biometrický doklad totožnosti, ale v řadě center je 
dostupné skenování dokladů totožnosti (ačkoli může být účtován poplatek).  
 
Papírové přihlášky je možné podat ve specifických případech a po získání schválení a 
požadovaného formuláře od ministerstva vnitra. 
 
Lidem, pro které je nemožné nebo náročné využít online služby, bude poskytnuta asistovaná 
digitální služba. Asistovaná digitální služba může zahrnovat telefonickou podporu a osobní 
podporu ve vybraných knihovnách nebo doma pro kohokoli, kdo není schopen přístupu k 
těmto službám.  

 

Jaké dokumenty a další údaje potřebuji? 
Budete potřebovat platný pas nebo biometrický občanský průkaz. Biometrický dokument 
obsahuje čip (podobný jako na bankovních kartách), který uchovává údaje o vás. 
 
Budete muset doložit pobyt v UK, pokud už nemáte platný dokument trvalého pobytu, 
neomezené povolení k pobytu nebo neomezené povolení ke vstupu do UK. Pokud jste platili 
daně prostřednictvím zaměstnavatele nebo dostávali sociální dávky, můžete použít své 
číslo pojištění k potvrzení, že jste žili v UK.  
 
Pokud není v národních databázích jako HMRC nebo DWP k dispozici dostatek údajů, 
budete požádáni o další prokázání vašeho stálého pobytu. To může zahrnovat:  
 

• P60 nebo P45 

• výplatní pásky 

• výpisy z bankovního účtu 

• účty za energie, účty za obecní daň, účty za telefon (mobil i pevná linka, 
pokud obsahují vaše jméno a adresu) 

• roční firemní výkazy 

• smlouvy se zaměstnavatelem nebo dopisy potvrzující zaměstnání 

• dopisy, faktury nebo certifikáty od akreditovaných vzdělávacích organizací 

• razítka v cestovním pasu potvrzující vstup na hranici UK 

• letenky nebo vlakové jízdenky potvrzující cestu do UK 
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https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence


 

 

• dopisy od pečovatelských domů, praktických lékařů a potvrzení o 
vyšetřeních 

 
Počet dokumentů, které můžete oskenovat a nahrát, je v současnosti omezen. Pokud se do 
limitu nelze vejít, ministerstvo vnitra žadatelům zajistí možnost odevzdání jiným způsobem, 
ale tyto způsoby se stále mění. Nemusíte dokládat celý svůj pobyt v UK, ale pouze období, 
které prokazuje, že máte nárok na status usazené osoby nebo předběžný status usazené 
osoby. 

 
Pokud jste ze země mimo EU, jedné ze tří zemí EHP nebo ze Švýcarska, budete muset 
doložit svůj vztah k rodinnému příslušníkovi ze země EU EHP či Švýcarska, který žije v UK. 

 
Pokud nedokážete přeložit žádné další údaje nebo prokázat pobyt, ministerstvo vnitra 
prohlásilo, že s vámi bude nadále spolupracovat, aby vyjasnilo váš pobyt UK.  
 
Zde je užitečný kontrolní seznam dokumentů a informací, který můžete použít k přípravě 
žádosti. 
 

Kontrola trestního rejstříku 
Budete požádáni, abyste uvedli všechna odsouzení za vážné trestné činy v UK i v zahraničí, 
a to za sebe i dítě od 18 do 21 let, za něhož podávat žádost. Toto bude porovnáno s 
databázemi trestných činů UK. Nemusíte uvádět následující: odsouzení, která není nutní 
hlásit (promlčená odsouzení), napomenutí a alternativy k soudnímu řízení, např. pokuty za 
překročení rychlosti. 
 
i když máte záznam o odsouzení, bude vyhodnocen případ od případu a stále můžete žádat 
o status usazené osoby nebo předběžný status usazené osoby. Ale pokud máte více než 
jedno odsouzení nebo jste byli odsouzeni k odnětí svobody na 12 a více měsíců, může být 
dobré vyhledat nezávislou právní pomoc předtím, než podáte žádost. Připravili jsme 
a seznam nezávislých právních poradců. 
 

Platí se něco? 
Je to poplatek za podání žádosti. 
 
Vláda původně oznámila, že se bude účtovat poplatek (65 £ za dospělého a 32,50 £ za dítě 
do 16 let). Nicméně premiérka v projevu k Dolní sněmovně z 21. ledna 2019 oznámila, že 
tento požadavek na poplatek byl stažen a žádosti jsou nyní bezplatné. Ti, kdo už v rámci 
programu status získali ještě před tímto prohlášením, dostanou poplatek zpět. 
 
Mohou ale být zpoplatněny další části procesu, například použití služby kontroly totožnosti 
a o dokumentů ve vyhrazených centrech, zpravidla 14 £ za žadatele. Někteří žadatelé také 
musejí využít UKVCAS a imigrační a právní poradenství, pokud vaše konkrétní situace 
vyžaduje. 
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Doplňující informace 

Podání žádosti ze zahraničí 
Žádost lze nyní podat i ze zahraničí, a to pomocí aplikace k ověření totožnosti a online 
přihláškového procesu. Pokud svůj pas nebo občanský průkaz neoskenujete, může být 
nutné poslat jej na ministerstvo vnitra. Ale zkontrolujte si, zda místní zákony dovolují posílat 
doklady totožnosti poštou, a kontaktujte EU Settlement Resolution Centre, pokud máte 
pochyby. 
 

Potřebuji průkaz statusu usazené osoby/předběžného statusu usazené osoby? 
Pokud je vám udělen status usazené osoby, nebudete k tomu potřebovat žádný dokument. 
Nicméně pokud budete někdy požádáni o doložení svého statusu například u nového 
zaměstnavatele, pronajímatele bytu nebo lékaře, můžete mu předložit přístupový kód a 
webový odkaz, aby váš status mohl potvrdit elektronicky. Prostřednictvím tohoto odkazu 
nebude mít přístup k žádným dalším údajům o vás. 
 

Odvolání a dohled  
Váš dopis s rozhodnutím vás bude informovat o tom, jak můžete požádat o přezkoumání, 
pokud nebudete spokojeni s rozhodnutím a statusem, který vám byl nabídnut. Tomu se říká 
správní přezkoumání a žádost musí být podána do 28 dnů od data rozhodnutí. Účtuje se 
poplatek 80 £, ale ten vám bude vrácen, pokud je žádost úspěšná nebo pokud je žádost o 
zamítnuta z důvodu neplatnosti. Poplatek nebude vrácen, pokud je přezkoumání úspěšné 
proto, že jste dodali doplňující informace. Přezkoumání si můžete vyžádat prostřednictvím 
formuláře žádosti.  
 
V návrhu Dohody o vystoupení bylo dohodnuto ustanovení nezávislého úřadu k dohledu 
nad celým procesem a během přechodného období bude dohledem pověřena Evropská 
komise. Tyto stránky budeme aktualizovat, jakmile se objeví nové informace. 
 

Podmínky udržení statusu usazené osoby, jakmile je udělen  
Abyste si udrželi status usazené osoby, nesmíte opustit UK na více než 5 po sobě jdoucích 
let ani být odsouzen za vážný trestný čin. Jinak si nejsme vědomi žádných dalších překážek, 
Které by vám bránily v udržení statusu usazené osoby pobytu v UK jako v současnosti. 
 

Budoucí práva  
Mnohé z nich závisí na konečné podobě dohody mezi UK a EU a dohodnutých opatřeních 
dohledu, ale vaše práva se stanou součástí legislativy UK. Dohoda o vystoupení bude 
představovat základ veškerých výzev a události v tomto ohledu se stále vyvíjejí. Tyto stránky 
budeme aktualizovat, jakmile budou k dispozici nové informace. 

Podpora pro evropské Londýňany 
Toto centrum poskytuje průvodce pro občany EU27 a občany Norska, Islandu, 
Lichtenštejnska a Švýcarska a jejich rodiny žijící v Londýně.  

https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

 
Cílem je pomoci vám připravit se na žádost o status usazené osoby. Pokud potřebujete více 
informací, než je uvedeno na této stránce, můžete prohledat náš seznam podpůrných služeb 
a získat přístup ke spolehlivým, akreditovaným a důvěryhodným zdrojům další podpory a 
informací. 

Také jsme připravili glosář, který vysvětluje některé z termínů na tomto portálu. Tyto 
informace nepředstavují právní poradenství a nelze na ně výhradně spoléhat. 

Můžete se také zaregistrovat k aktualizacím na informační stránce ministerstva vnitra. 
  

https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/


 

 

Glosář 

Následuje glosář slov a pojmů, který vám pomůže lépe porozumět jazyku použitému k 
popisu odchodu UK z Evropské unie a tomu, co to znamená pro vás. 

Zde zahrnuté pojmy se mohou změnit podle dohody uzavřené mezi EU a UK. 
 

Pojem Vysvětlení 

Článek 50 

Je článek tzv. Lisabonské smlouvy EU, 
který dává všem členským státům EU 
právo jednostranně z EU vystoupit. 
Jakmile členský stát oznámí Evropské 
radě svůj záměr, EU a tento stát musejí do 
dvou let vyjednat podrobnosti vystoupení. 

Biometrický doklad totožnosti 

Je cestovní pas nebo občanský průkaz s 
elektronickým mikroprocesorovým čipem, 
který obsahuje biometrické údaje, 
použitelné k ověření totožnosti držitele 
tohoto pasu nebo občanského průkazu. 

Biometrické povolení k pobytu  

Průkaz k pobytu občana země mimo EHP, 
obsahující údaje jako jméno, datum 
narození, imigrační status, podmínky 
pobytu a biometrické údaje (otisky prstů a 
fotografii). 

Britské občanství 
Britské občanství nebo naturalizace dává 
osobě právo na britský cestovní pas a plná 
práva občana UK. 

Stálý pobyt (Continuous residence) 

Podle ministerstva vnitra (Home Office) 
stálý pobyt jednoduše znamená, že osoba 
žila nebo žije v UK po dobu nejméně 6 po 
sobě jsoucích měsíců. 

Závislý příbuzný 

Tato osoba je příbuzným svého patrona z 
EU/EHP, ale nikoli jeho manželem(kou), 
registrovaným partnerem, dlouhodobým 
partnerem, dítětem nebo závislým 
rodičem. Vlastní příslušný dokument jako 



 

 

jeho závislý příbuzný včetně rodinného 
povolení, registračního certifikátu, karty k 
pobytu, dokumentu potvrzujícího trvalý 
pobyt nebo karty trvalého pobytu, vydané v 
UK podle Nařízení EHP (o které požádal 
do 31. prosince 2020). 

Odvozená práva 

Osoba, která nemá právo na pobyt podle 
směrnice o volném pohybu EU a není 
občanem země EU/EHP, může mít jiné 
právo na pobyt podle legislativy Evropské 
unie (EU), například osoba ze zemí mimo 
EHP pečující o děti a vyživované dospělé z 
EU/EHP nebo Británie (včetně případů 
„Zambrano“, „Chen“,  „Ibrahim“ a 
„Texeira“). 

Dvojí občanství a zachování práv EU 

Osoba s dvojím občanstvím, tj. 
naturalizovaná jako britský občan a 
současně mající občanství jiného 
členského státu EU, která žije v UK a 
využívala svých práv občana země EU, 
než získala britské občanství 

EHP (Evropský hospodářský prostor) 
EHP zahrnuje Island, Lichtenštejnsko a 
Norsko, tedy země, které nejsou součástí 
Evropské unie. 

Konec přechodného období - 31. 
prosince 2020 

Konec přechodného období, kdy má být 
vystoupení UK z EU dokončeno. 

EU 

Evropská unie (EU) je hospodářské a 
politické partnerství mezi 28 zeměmi. EU 
je nejnovější formou evropské integrace, v 
rámci níž jednotný trh umožňuje volný 
pohyb zboží, kapitálu, služeb a osob 
napříč hranicemi členských států. 

Země EU 

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, 
Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, 
Finsko, Francie, Německo, Řecko, 
Maďarsko, Itálie, Irsko, Lotyšsko, Litva, 
Lucembursko, Malta, Nizozemí, Polsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, 
Slovensko, Slovinsko a Švédsko  

Smlouvy EU 
EU je založena na řadě právních smluv 
mezi jejími členskými zeměmi. Například 
práva volného pohybu pro občany EU byla 



 

 

zavedena jako součást smlouvy EU a jsou 
řízena směrnicemi EU. 

Rodinní příslušníci 

Za přímé rodinné příslušníky občana 
EU/EHP lze považovat tyto osoby: 
manžel(ka) nebo registrovaný partner(ka), 
přímí potomci občana EU/EHP nebo jeho 
manžela(ky) do 21 let věku, vyživovaní 
přímí příbuzní ve vzestupné linii občana 
EU/EEA nebo jeho manžela(ky) či 
registrovaného partnera(ky). 

Rodinné vízum (Rodinné povolení EHP) 

Rodinné povolení EHP je vízum ke vstupu 
do UK pro členy rodiny nebo širší rodiny 
občana EHP, kteří sami nejsou občany 
EHP. 

Volný pohyb 

Volný pohyb a pobyt osob je právo občanů 
EU a EHP a jejich rodinných příslušníků na 
volný pohyb a pobyt v kterékoli zemi EU. 
Je to základní princip zakotvený v článku 
45 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Občané EU mají právo: 

• Hledat práci v jiné zemi EU 

• Pracovat tam bez nutnosti 
pracovního povolení 

• Bydlet tam za tímto účelem 

• Zůstat tam i po skončení 
zaměstnání 

• Využívat stejného zacházení, jako 
mají občané této země, pokud jde o 
přístup k zaměstnání, pracovní 
podmínky a další sociální a daňové 
výhody. 

Odklad 

Je období  od 1. ledna 2021 do 30. června 
2021, kdy budou přijímány žádosti o status 
usazené osoby a předběžný status 
usazené osoby, i když UK formálně 
vystoupila z EU. 

Neomezené povolení k pobytu (IRL) 

Neomezené povolení k pobytu je britský 
imigrační status dostupný občanům 
kterékoli země, který osobě umožňuje 
trvale žít a pracovat v UK. Zpravidla se 



 

 

získává po pěti letech nepřerušeného 
pobytu. 

Případ Lounes 

Významný případ a rozsudek Evropského 
soudního dvora (ESD), podle nějž občan 
EU neztrácí poté, co se stal britským 
občanem, právo mít nebo si přivést 
manžela(ku) nebo blízkého rodinného 
příslušníka, který není občanem EU, k 
pobytu v UK. 

Trvalý pobyt (PR) 

Občané EU a EHP mohou požádat o tento 
nepovinný dokument k prokázání svého 
práva na trvalý pobyt po pěti po sobě 
jsoucích letech pobytu v UK podle 
legislativy EU, aby tak zabezpečili právo 
na pobyt pro své rodinné příslušníky z 
nečlenských zemí EU nebo jako podmínku 
žádosti o britské občanství před 
zavedením programu usazených osob z 
EU v březnu 2019. Ztratí platnost poté, co 
UK vystoupí z EU, ale lze jej bezplatně 
vyměnit za status usazené osoby. 

Status pobytu 

V tomto kontextu znamená imigrační a 
pobytová práva občana země EU/EHP 
nebo nečlenské země EHP a jeho 
rodinných příslušníků z nečlenských zemí 
EU/EHP. 

Program usazených osob (Settlement 
Scheme) 

Ministerstvo vnitra vypracovalo nový 
program, který umožní zde žijícím 
občanům zemí EU a jejich rodinným 
příslušníkům získat imigrační status UK, 
který budou potřebovat, aby zde mohli po 
Brexitu natrvalo zůstat. Program 
usazených osob z EU bude naplno 
spuštěn do 30. března 2019. Občané zemí 
EU a jejich rodinní příslušníci mohou 
požádat až do 30. června 2021 v souladu s 
návrhem Dohody o vystoupení. 

Lhůta pro registraci statusu usazené 
osoby (Settled status): 30. června 2021 

Toto je lhůta pro žádosti o status usazené 
osoby. Po tomto datu bude možné žádat 
pouze ve velmi výjimečných případech. 



 

 

Občan třetí země 
Občan třetí země v UK je osoba, která 
není britským či irským občanem ani 
občanem EHP/EU. 

Přechodné období 

Poté, co UK oficiálně opustí Evropskou 
unii, je plánováno časově omezené období 
předtím, než vstoupí v platnost následná 
trvalá uspořádání evropsko-britských 
vztahů. Toto období skončí 31. prosince 
2020.  Osoby, které požádaly o status 
usazené osoby před tímto datem, mohou 
využívat zákonnou ochranu EU i Dohody o 
vystoupení mezi UK a EU. 

Dohoda o vystoupení 

Je dohoda projednávaná mezi UK a EU. 
Cílem dohody je stanovit uspořádání 
odchodu UK z EU. Jednou z klíčových 
oblastí pokrytých touto dohodou jsou práva 
občanů a situace občanů EU žijících v UK 
a občanů UK žijících v EU, poté, co UK 
vystoupí z EU.  

 


