
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Information correct as of 21 March 2019

Centrum pre 
Londýnčanov z EÚ 

 
Primátor Sadiq Khan vyjadril presvedčenie, že občania 
EÚ, ktorí žijú v Londýne, k nášmu skvelému mestu patria 
a sú v ňom vítaní. 
 
Zriadením tohto centra chceme pre občanov EÚ a ich 
rodiny zaistiť dostupnosť všetkých potrebných informácií 
o ich pobyte v Londýne po brexite. Vytvorili sme niekoľko 
tematických blokov, v ktorých nájdete jasné a objektívne 
informácie a v prípade potreby vás budú navigovať 
k sekcii ďalšia pomoc a poradenstvo. Táto stránka sa 
bude priebežne aktualizovať. 
 

 
Posielanie aktualizácií pre Londýnčanov z EÚ 
 
 

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


 
 

 

Brexit: čo znamená pre Londýnčanov z EÚ 

Spojené kráľovstvo odhlasovalo v júni 2016 vystúpenie z Európskej únie. 
Ponúkame vám odpovede na otázky v súvislosti s týmto rozhodnutím, kde sa 
dozviete, aké pre vás bude mať brexit dôsledky.  
 
Čo je brexit? 
Ako brexit sa bežne označuje proces vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorý je 
dôsledkom referenda z 23. júna 2016.  
 
V marci 2017 poskytla premiérka Theresa Mayová Európskej únii oficiálne oznámenie 
o zámere Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ, tzv. oznámenie podľa článku 50. Začali sa 
tým dvojročné rokovania o podmienkach odchodu Spojeného kráľovstva a o budúcich 
vzťahoch s EÚ.  
 
Spojené kráľovstvo bolo súčasťou EÚ od roku 1973. Znamená to, že mnohé štruktúry, 
ustanovenia a zmluvy, ktorých platnosť je viazaná na členstvo Spojeného kráľovstva v EÚ, 
už nebudú po vystúpení relevantné. Nahradia ich nové štruktúry, ustanovenia a zmluvy, 
ktoré budú súčasťou práva Spojeného kráľovstva, a nie práva EÚ. 
 

Aké dôsledky má brexit pre Londýnčanov z EÚ? 
Londýnčania akéhokoľvek pôvodu či národnosti sú flexibilní a pohotoví, dokážu sa 
prispôsobiť zmenám a byť otvorení novým možnostiam. Nie všetky zmeny sú však 
jednoduché a želané a nie všetky zmeny dokážeme kontrolovať. Nech je už váš postoj 
k brexitu akýkoľvek, tento proces sa výrazne dotýka životov nás všetkých.  

Platí to hlavne pre držiteľov cestovných pasov ďalších 27 členských štátov Európskej únie 
(EÚ), ako aj pre občanov krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, ako Nórsko, Lichtenštajnsko 
a Island (teda krajiny EHP) a Švajčiarsko. Títo občania tu doteraz boli usadení v rámci 
práva na voľný pohyb. Po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sa zmení pobytový status 
Európanov usadených v Spojenom kráľovstve na základe voľného pobytu. Vláda 
Spojeného kráľovstva sa s EÚ dohodla o novom pobytovom statuse pre týchto občanov, 
ktorý im umožní, aby mohli v krajine naďalej žiť a pracovať. Tento nový pobytový status sa 
nazýva status usadenej osoby (Settled Status). Občania EÚ 27 so sídlom v Spojenom 
kráľovstve budú musieť podať žiadosť v rámci postupu, ktorý riadi ministerstvo vnútra 
Spojeného kráľovstva. 

Keďže tento postup je v národnej kompetencii vlády Spojeného kráľovstva, londýnsky 
primátor v ňom nemá legislatívne právomoci. Londýnčanov z EÚ, EHP a zo Švajčiarska, 
ako aj občanov tretích krajín, ktorých pobyt závisí od práv ich príbuzných z EÚ, však 
uisťuje, že budú aj naďalej patriť do nášho spoločenstva a svojím prínosom ho 
obohacovať.  



 

 

Cieľom týchto usmernení je poskytnúť vám prístup k jasným a objektívnym informáciám a 
v prípade potreby vás navigovať k ďalšej pomoci a poradenstvu. Tieto stránky 
nepredstavujú právnu pomoc a GLA ju nedokáže poskytnúť. 

 

Aké budú ďalšie vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom?  
Mnohé záležitosti sa zatiaľ neuzatvorili a v médiách sa podrobne diskutovalo o niekoľkých 
scenároch vrátane možnosti odchodu z EÚ bez dohody. Tento variant by mal vážne 
dôsledky pre organizácie, podniky a jednotlivcov, na ktorých sa vzťahuje právna úprava 
a ustanovenia podľa zmlúv o EÚ. Nižšie uvádzame možné odlišnosti v prípade brexitu bez 
dohody. 
 
Spojené kráľovstvo a EÚ však uviedli, že je v ich záujme vyhnúť sa tejto situácii a ochrana 
súčasného statusu a práva občanov EÚ 27 naďalej žiť a pracovať v Spojenom kráľovstve 
(ako aj obdobného práva občanov Spojeného kráľovstva v ostatných krajinách EÚ) je 
v každom prípade prioritou. Nech bude výsledok rokovaní akýkoľvek, v záujme vlády 
Spojeného kráľovstva je zaviesť status usadenej osoby. 
 
Vo svojom vyhlásení o zámere z 21. júna 2018 vláda Spojeného kráľovstva uviedla:  
 
„Zaistiť práva občanov bolo pri rokovaniach s Európskou úniou (EÚ) vždy našou prioritou. 
Tento záväzok sme splnili a s EÚ sme dospeli k dohode, ktorou sa zaručujú práva 
občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, 
ktorí žijú v EÚ. Občania EÚ žijúci v Spojenom kráľovstve a ich rodinní príslušníci tu môžu 
naďalej žiť s rovnakým prístupom k práci, štúdiu, sociálnemu zabezpečeniu a verejným 
službám ako doteraz. Súčasní blízki rodinní príslušníci žijúci v zahraničí sa k nim 
v budúcnosti môžu pripojiť.“  
 
V rámci odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ dosiahla vláda Spojeného kráľovstva dohodu 
o podmienkach vystúpenia. Ide o Dohodu o vystúpení, ktorú EÚ a vláda Spojeného 
kráľovstva vypracovali v novembri 2018. Táto dohoda obsahuje podrobnosti o tom, aká 
ochrana bude po vystúpení Spojeného kráľovstva platiť pre občanov EÚ 27, ktorí boli 
v rámci voľného pohybu rezidentmi v Spojenom kráľovstve, ako aj pre občanov Spojeného 
kráľovstva žijúcich v krajinách EÚ 27. Dohodu o vystúpení však musí schváliť parlament 
Spojeného kráľovstva, no v hlasovaní 15. januára 2019 ju Dolná snemovňa odmietla. 
Poslanci z celého spektra snemovne nesúhlasili s rôznymi prvkami, okrem iného 
s ustanoveniami o hranici medzi Írskou republikou a Severným Írskom.  
 
Vláda Spojeného kráľovstva sa teraz pokúša rokovať s EÚ a národným parlamentom 
o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, aby sa k 29. marcu 2019 dosiahla platná 
dohoda. Jednotliví poslanci Dolnej snemovne predkladajú pred jej ďalším februárovým 
hlasovaním vlastné pozmeňújúce a doplňujúce návrhy.  
 

Čo to znamená pre londýnskych občanov z EÚ? 
Znamená to, že aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ budete môcť ostať v Londýne 
a žiť presne taký život ako doteraz. Na váš aktuálny pobytový status sa bude vzťahovať 
ochrana a budete môcť pracovať a využívať služby a zdravotnú starostlivosť ako 
v súčasnosti. Budete však musieť podať žiadosť o nový pobytový status, ktorým sa 

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


 

 

potvrdí, že legálne žijete v Spojenom kráľovstve. Pôjde o status usadenej osoby (Settled 
Status) alebo predbežný status usadenej osoby (pre-Settled Status). 
 

Čo to znamená pre občanov EHP z Nórska, Lichtenštajnska a Islandu a zo 
Švajčiarska?  
Práva občanov ostatných krajín EHP, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu, ako aj občanov 
Švajčiarska sa stanovujú v osobitných dohodách medzi vládou Spojeného kráľovstva 
a vládami týchto krajín. Občania krajín EHP a Švajčiarska budú mať rovnaké práva ako 
občania krajín EÚ 27 a od 30. marca 2019 môžu podávať žiadosti o status usadenej osoby 
a predbežný status usadenej osoby. 
 

Čo je to status usadenej osoby a predbežný status usadenej osoby? 
Po decembri 2020 sa už právne predpisy EÚ o voľnom pohybe nebudú na Spojené 
kráľovstvo uplatňovať. Vláda Spojeného kráľovstva v dôsledku toho stanovila pre občanov 
EÚ a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa chcú po 31. decembri 2020 legálne zdržiavať 
v Spojenom kráľovstve, povinnosť požiadať o nový pobytový status. Nazýva sa status 
usadenej osoby a úspešným žiadateľom zaručuje povolenie na trvalý pobyt (tzv. Indefinite 
Leave to Remain).  
 
Podľa očakávaní vlády Spojeného kráľovstva a ministerstva vnútra bude prevažná väčšina 
žiadateľov úspešná len s veľmi malým počtom výnimiek v dôsledku odsúdenia za závažnú 
trestnú činnosť. Na získanie statusu usadenej osoby budete pri podávaní žiadosti musieť 
preukázať, že ste v Spojenom kráľovstve žili päť po sebe nasledujúcich rokov (nepretržitý 
pobyt). Ak túto podmienku nespĺňate a do Spojeného kráľovstva ste vstúpili 31. decembra 
2020 alebo pred týmto dátumom, možno vám udeliť predbežný status usadenej osoby. Ak 
máte predbežný status usadenej osoby, môžete po piatich rokoch nepretržitého pobytu 
v Spojenom kráľovstve požiadať o status usadenej osoby.  
 
Výnimky existujú napríklad pre osoby, ktoré majú dlhodobý pobyt (Permanent Residence – 
PR) alebo povolenie na trvalý pobyt (Indefinite Leave to Remain). Ich postavenie sa 
vysvetľuje v sekcii Čo ak už mám dlhodobý pobyt (Permanent Residence) alebo povolenie 
na trvalý pobyt (Indefinite Leave to Remain) či povolenie na trvalý vstup (Indefinite Leave 
to Enter)? 
 
Lehoty budú v prípade brexitu bez dohody odlišné a objasňujeme ich v osobitnej sekcii. 
V ostatných častiach týchto usmernení sa odvolávame na lehoty podľa návrhu Dohody 
o vystúpení. 
 

Čo potrebujete k žiadosti o status usadenej osoby alebo predbežný status 
usadenej osoby? 
Status usadenej osoby vám zaručuje právo na pobyt v Spojenom kráľovstve po 30. júni 
2021. Týmto dátumom končí po 31. decembri 2020 šesťmesačná tolerančná lehota na 
podávanie žiadostí. Ak ste občan EÚ a chcete aj po 31. decembri 2020 žiť a pracovať 
v Spojenom kráľovstve a mať rovnaký prístup k sociálnemu zabezpečeniu, verejným 
službám a zdravotníctvu, ako aj k právu na štúdium a k prenájmu ubytovania, budete tento 
nový status potrebovať.  
 



 

 

Vzťahuje sa to na vás aj vtedy, ak ste rodinný príslušník s pobytovým statusom 
v Spojenom kráľovstve závislým od práv občana EÚ alebo občana EHP z Nórska, 
Lichtenštajnska, Islandu alebo zo Švajčiarska na voľný pohyb. Aj vy musíte podať žiadosť, 
hoci nie ste občanom žiadnej z týchto krajín. 
 

Kto musí podať žiadosť?  
Ak ste vy a vaši rodinní príslušníci občanmi jedného z 27 členských štátov EÚ (EÚ 27) 
a žijete v Spojenom kráľovstve, všetci budete musieť podať žiadosť. Týka sa to aj občanov 
tretích krajín, ktorých imigračný status závisí od rodinného príslušníka z EÚ 27.  
 
Nevzťahuje sa to na írskych občanov ani na občanov EÚ, ktorí majú povolenie na trvalý 
pobyt (Indefinite Leave to Remain – ILR) alebo povolenie na trvalý vstup do Spojeného 
kráľovstva (Indefinite Leave to Enter – ILE). Žiadosť však môžu podať aj tak. Osoby 
s platným dokladom o dlhodobom pobyte ho budú musieť vymeniť za status usadenej 
osoby, keďže ich doklad stratí po 31. decembri 2020 platnosť. Viac informácií nájdete 
v sekcii o podmienkach. 
 
Ministerstvo vnútra uviedlo, že ak máte britské občianstvo a okrem toho občianstvo jednej 
z krajín EÚ 27, teda v prípade, ktorý je známy ako dvojité občianstvo, nemôžete požiadať 
o status usadenej osoby, hoci sa na vás stále môžu uplatňovať určité práva podľa Dohody 
o vystúpení. Blízki rodinní príslušníci vás môžu do Spojeného kráľovstva nasledovať 
a rodinní príslušníci tzv. osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou podľa rozsudku vo veci 
Lounes môžu takúto žiadosť podať.   
 

Aké práva máte ako usadený občan z EÚ po brexite? 
Status usadenej osoby vám vo väčšine zaručí rovnaké práva ako v súčasnosti. 
V Spojenom kráľovstve budete môcť zostať tak dlho, ako budete chcieť. Môžete 
v Spojenom kráľovstve pracovať, využívať národný zdravotnícky systém, študovať a mať 
prístup k verejným finančným prostriedkom, ako je sociálne zabezpečenie a dôchodok, ak 
vám v tejto súvislosti vznikli nároky. Súčasní blízki rodinní príslušníci žijúci mimo 
Spojeného kráľovstva sa k vám v budúcnosti môžu pripojiť rovnako ako teraz, ale 
napríklad budúca manželka/budúci manžel túto možnosť mať nemusia. Do Spojeného 
kráľovstva budú musieť vstúpiť podľa ustanovení o imigrácii pre rodinných príslušníkov, 
ktoré tu budú platiť po 31. decembri 2020. 
 
Niektoré práva, ako je právo voliť a kandidovať v komunálnych a regionálnych voľbách, 
závisia od rozhodnutia poverených správnych orgánov Spojeného kráľovstva a môže sa 
na ne vzťahovať recipročná dohoda medzi Anglickom a krajinami EÚ 27.  
 
Na budúcich manželských partnerov alebo rodinných príslušníkov s výnimkou vašich 
biologických alebo adoptívnych detí sa budú vzťahovať budúce imigračné právne predpisy 
Spojeného kráľovstva.  
 
So statusom usadenej osoby budete môcť Spojené kráľovstvo na dlhšie obdobie opustiť, 
ale ak nebudete prítomní päť a viac rokov, o svoj status prídete. Môžete sa vrátiť iba ako 
nový imigrant a budú sa na vás vzťahovať nové imigračné právne predpisy.  
 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121sk.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121sk.pdf


 

 

Status usadenej osoby vám tiež umožní požiadať o britské štátne občianstvo, ak spĺňate 
príslušné kritériá. Počas prechodného obdobia je cesta k občianstvu naďalej otvorená aj 
cez dlhodobý pobyt. 
 

Čo ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ bez dohody?  
Existuje aj možnosť, že Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohodnutých podmienok. Vláda 
Spojeného kráľovstva vypracovala strategický dokument o tom, čo čaká občanov EÚ, ak 
EÚ a Spojené kráľovstvo neuzatvoria dohodu.  
 
V tomto dokumente sa uvádza, že ak 29. marca nebude dohoda existovať, vláda 
Spojeného kráľovstva aj tak zavedie status usadenej osoby z EÚ a prijme postup, ktorý 
bude podobný ako postup stanovený v Dohode o vystúpení. Ak chcete vy a vaša rodina 
ako občania EÚ 27 zostať v Spojenom kráľovstve, budete musieť v rámci tohto postupu 
podať žiadosť.  
 
Bude tu však niekoľko významných odlišností. Keďže nebude existovať transpozičná 
lehota, záruky sa budú uplatňovať len na tých občanov EÚ 27, ktorí budú v Spojenom 
kráľovstve usadení k 29. marcu 2019. Žiadosti budete môcť podávať do 31. decembra 
2020 bez šesťmesačnej tolerančnej lehoty. Podľa zámeru vlády Spojeného kráľovstva by 
mal nový imigračný systém nadobudnúť účinnosť 1. januára 2021.  
 
Ak s rozhodnutím nebudete súhlasiť, môžete požiadať o správne preskúmanie, proti 
rozhodnutiu sa však nebude možné odvolať. V prípadoch trestnej činnosti spáchanej po 
29. marci 2019 sa tiež bude uplatňovať lehota na vyhostenie platná v Spojenom 
kráľovstve. 
 
Keď budete mať status usadenej osoby, blízki rodinní príslušníci ako deti, manželskí 
partneri, partneri a starí rodičia sa k vám môžu pripojiť do 29. marca 2022, pokiaľ 
príbuzenský vzťah existoval pred týmto dátumom. Budúci manželskí partneri a partneri, 
v prípade ktorých sa vzťah vytvoril po 29. marci 2019, sa k vám môžu pripojiť do 
31. decembra 2020, teda predtým, než sa začnú uplatňovať imigračné právne predpisy 
Spojeného kráľovstva. 

 

Spojené kráľovstvo uzatvorilo osobitné dohody so štátmi EZVO, ktoré sú členmi EHP, a so 
Švajčiarskom.  

 

  

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
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
https://www.gov.uk/government/news/uk-agreements-with-the-eea-efta-states-and-switzerland
https://www.gov.uk/government/news/uk-agreements-with-the-eea-efta-states-and-switzerland


 

 

Status usadenej osoby: postup podávania 

žiadostí 

Postup podávania žiadostí bude otvorený od 30. marca 2019 do konca tolerančnej lehoty 
(šesť mesiacov po 31. decembri 2020), teda do 30. júna 2021, a je bezplatný. Verejné 
testovanie tohto postupu sa začalo 21. januára 2019, takže občania EÚ s tunajším 
pobytom, ktorí sú držiteľmi platného cestovného pasu EÚ, a rodinní príslušníci občana EÚ, 
ktorí nie sú občanmi EÚ a majú biometrický pobytový preukaz, môžu počas tejto 
skúšobnej lehoty podať svoju žiadosť skôr.  
 
Žiadosti doručené po 30. júni 2021 možno zohľadniť v prípade osobitných okolností, 
napríklad ak sa chcete pripojiť k rodinnému príslušníkovi, ktorý má status usadenej osoby 
alebo predbežný status usadenej osoby. 

Nasledujúce usmernenia vám pomôžu určiť váš status a poskytnú vám informácie, čo 
budete vy a vaši rodinní príslušníci na podanie žiadosti potrebovať. 

Môžem požiadať o status usadenej osoby (Settled Status) alebo predbežný 
status usadenej osoby (pre-Settled Status)? 
Ak ste sa v Spojenom kráľovstve nepretržite zdržiavali päť a viac rokov, môžete požiadať 
o status usadenej osoby. „Nepretržite“ znamená, že počas päťročného obdobia ste 
Spojené kráľovstvo nesmeli ani v jednom kalendárnom roku opustiť na viac než šesť 
mesiacov. Dlhšia neprítomnosť sa toleruje v istých obmedzených prípadoch. 
 
V žiadateľskom procese budete musieť preukázať svoju totožnosť, poskytnúť dôkaz 
o dĺžke svojho pobytu v Spojenom kráľovstve a priznať prípadné trestné odsúdenia. 
 
Ak na konci decembra 2020 dĺžka vášho pobytu v Spojenom kráľovstve nedosiahne päť 
rokov, budete môcť požiadať o predbežný status usadenej osoby. Keď dosiahnete päť 
rokov nepretržitého pobytu, budete môcť požiadať o status usadenej osoby. 
 

Čo ak už mám dlhodobý pobyt (Permanent Residence) alebo povolenie na 
trvalý pobyt (Indefinite Leave to Remain) alebo povolenie na trvalý vstup 
(Indefinite Leave to Enter)?  
Status usadenej osoby je v zásade to isté ako povolenie na trvalý pobyt. Osoby, ktoré 
majú povolenie na trvalý pobyt alebo povolenie na trvalý vstup do Spojeného kráľovstva, 
majú už právo na pobyt v Spojenom kráľovstve. Možno však budete chcieť požiadať 
o status usadenej osoby, aby ste získali dodatočné práva podľa Dohody o vystúpení, ako 
napr. právo na päťročnú neprítomnosť a právo, aby sa k vám mohli pripojiť oprávnení 



 

 

rodinní príslušníci. Takisto je jednoduchšie preukázať vaše právo na pobyt statusom 
usadenej osoby než povolením na trvalý pobyt. 
 
Osoby s platným dokladom o dlhodobom pobyte budú musieť požiadať o status usadenej 
osoby, pretože status osoby s dlhodobým pobytom prestane po 31. decembri 2020 platiť. 
Tento doklad však môže byť naďalej relevantný, napríklad ako dôkaz o národnosti detí 
narodených v Británii, takže by ste si ho mali ponechať. Pri podávaní žiadosti môžete 
uviesť, či máte povolenie na trvalý pobyt, alebo dlhodobý pobyt. 
 
Ak máte povolenie na trvalý pobyt a nemôžete o tom poskytnúť dôkaz, napríklad ak ste 
stratili dokumenty alebo ak boli z nejakého dôvodu skartované, a ak ste do Spojeného 
kráľovstva prišli pred 31. decembrom 1988, môžete podať žiadosť aj v rámci tzv. 
windrushského postupu (Windrush Scheme).  
 
Budete musieť preukázať, že ste Spojené kráľovstvo nikdy neopustili na dlhšie než 2 roky 
(povolenie na trvalý pobyt alebo povolenie na trvalý vstup) alebo na dlhšie než 5 rokov 
(dlhodobý pobyt). Nebudete však musieť poskytovať dôkaz o dĺžke svojho pobytu 
v Spojenom kráľovstve. 
 
Ak nemáte v súvislosti so svojimi právami istotu, vždy vyhľadajte nezávislé právne 
poradenstvo. Prístupné zdroje v Londýne nájdete na našich stránkach s podpornými 
službami. 
 

Týka sa to aj írskych občanov? 
Právo írskych občanov na pobyt v Spojenom kráľovstve je od členstva Spojeného 
kráľovstva v EÚ nezávislé. Títo občania sa od začiatku svojho pobytu v Spojenom 
kráľovstve považujú za „usadených“. O nový status teda nebudú musieť žiadať, no ak si 
tak želajú urobiť, nie sú z tohto postupu vylúčení. Ich rodinní príslušníci, ktorí nie sú 
občanmi EÚ ani krajín EHP, budú musieť požiadať o status usadenej osoby. 
 
Oprávnení rodinní príslušníci írskych občanov žijúcich v Spojenom kráľovstve, ktorí nie sú 
z krajín EÚ, môžu získať status usadenej osoby aj vtedy, ak oň írsky občan nepožiada. 
 

A čo deti? 
Všetci rodinní príslušníci musia podať osobitnú žiadosť, pričom rodičia alebo opatrovníci 
vyplnia žiadosti v mene detí, ktoré sú v ich starostlivosti. Deti do 21 rokov, ktorých rodičia 
majú status usadenej osoby, budú môcť požiadať o status usadenej osoby, aj keď 
v Spojenom kráľovstve žijú kratšie než päť rokov. Vyžaduje sa kompletná žiadosť, ale ak 
majú rodičia dôkaz o svojom nepretržitom pobyte, predpokladá sa, že existuje aj pre deti, 
ktoré sú od nich závislé. Uplatňuje sa to aj na deti, ktoré do Spojeného kráľovstva prídu po 
31. decembri 2020. 
 
Žiadosti pre deti v sociálnej starostlivosti podajú organizácie, do ktorých kompetencie sú 
zverené. 
 
Deti narodené v Spojenom kráľovstve, ktorých jeden rodič je už tunajší občan alebo mal 
v čase ich narodenia dlhodobý pobyt či status usadenej osoby, sú britskí občania 

https://www.gov.uk/government/publications/undocumented-commonwealth-citizens-resident-in-the-uk
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913
http://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21


 

 

a nemusia sa formálne integrovať ani registrovať. Môžu z toho existovať niektoré 
výnimky. Tu nájdete podrobnosti o tom, či dieťa už môže byť britským občanom. 
 
Pri adoptovaných deťoch sa bude musieť predložiť platný doklad o adopcii, ktorý je 
v Spojenom kráľovstve uznaný. Ochrana sa vzťahuje aj na deti narodené alebo 
adoptované po 31. decembri 2020.  

Prečítajte si príklady, ako sa status usadenej osoby a predbežný status usadenej 
osoby týka rôznych rodín. 
 

A čo ľudia, ktorí potrebujú pomoc?  
Ministerstvo vnútra si je vedomé viacerých dôvodov, prečo ľudia nemusia mať jednoduchý 
prístup k informáciám alebo systému nerozumejú, prípadne ho nedokážu bez pomoci 
ovládať. Nemusia mať prístup k počítačom alebo potrebné technické zručnosti, môžu mať 
obmedzené znalosti angličtiny alebo ich znevýhodnenie či zdravotné postihnutie 
obmedzuje pri tom, aby sa do systému podávania žiadosti zapojili bez problémov a bez 
pomoci. Pre ľudí, ktorí nemajú prístup k službám online alebo je to pre nich komplikované, 
bude otvorená digitálna služba s asistenciou (Assisted Digital service). Digitálna služba 
s asistenciou sa môže realizovať ako telefonická podpora, osobná podpora vo vybraných 
knižniciach alebo prípadne doma pre osoby, ktoré nedokážu využívať ani jednu z týchto 
služieb. 
 
Ako súčasť verejného testovania ponúka ministerstvo vnútra linku pomoci a ďalšie služby. 
Pri akýchkoľvek otázkach o podávaní žiadostí počas testovacej fázy sa obráťte na EU 
Settlement Scheme Resolution Centre, ktoré je prístupné na telefónnych číslach 0300 123 
7379 (zo Spojeného kráľovstva) alebo +44 (0) 203 080 0010 (zo zahraničia). Podrobnosti 
o poplatkoch nájdete na www.gov.uk/call-charges. Otázky môžete klásť aj prostredníctvom 
online formulára na eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk. 
 
Určili sme aj nezávislé služby podpory a poradenstva v Londýne, ktoré vám môžu 
poskytnúť pomoc, ako aj podujatia v Londýne, ktoré môžu byť pre vás užitočné. 
 

Čo ak máte dvojité občianstvo?  
Pre občanov EÚ 27, ktorí majú aj britský cestovný pas, sa nezmení nič. Keďže máte 
britské občianstvo, naďalej budete mať rovnaké práva ako doteraz a nie je potrebné, aby 
ste žiadali o status usadenej osoby. Mali by sa vás však týkať aj práva podľa návrhu 
Dohody o vystúpení, hoci vláda Spojeného kráľovstva zatiaľ neposkytla podrobnosti o tom, 
ako osoby s dvojitým občianstvom preukážu svoje oprávnenie. Podrobnosti nájdete 
v sekcii Môžem požiadať o britské občianstvo? 
 

Môžem požiadať o britské občianstvo? 
Ak máte platný doklad o dlhodobom pobyte (PR) alebo povolenie na trvalý pobyt (ILR), 
môžete tiež požiadať o britské občianstvo. Žiadosť o občianstvo môžete podať aj po 
udelení statusu usadenej osoby, ale v tomto prípade musíte do podania žiadosti počkať 12 
mesiacov. Nie všetky štáty EÚ 27 však svojim občanom umožňujú mať paralelne cestovný 
pas iného štátu alebo to umožňujú iba za osobitných okolností, takže existuje možnosť, že 
prídete o svoje súčasné občianstvo.  
 

https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
http://www.gov.uk/call-charges
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Ak máte nárok na britské občianstvo a chcete oň požiadať, mali by ste si na svojom 
veľvyslanectve predtým overiť, či si môžete ponechať cestovný pas svojej krajiny pôvodu 
a za akých podmienok je to možné. Tu nájdete informácie, ako požiadať o britské 
občianstvo, a v sekcii o službách podpory sa nachádzajú kontakty zastupiteľských orgánov 

EÚ 27 v Londýne.  
 

A čo rodinní príslušníci a závislé osoby, ktoré nie sú z EÚ? 
Dôkaz o svojom vzťahu k rodinnému príslušníkovi z EÚ (napr. rodný list, sobášny list 
alebo doklad o civilnom zväzku) môžete naskenovať a poslať prostredníctvom 
elektronického formulára. Budete musieť preukázať aj totožnosť a pobyt svojho rodinného 
príslušníka, ak mu ešte nebol udelený status usadenej osoby, a ak ešte nemáte 
biometrický pobytový preukaz, v centre podávania žiadostí v Spojenom kráľovstve aj svoje 
odtlačky prstov a fotografiu svojej tváre. 

 
K občanom EÚ, ktorí majú pobyt v Spojenom kráľovstve k 31. decembru 2020, sa môžu 
ich súčasní rodinní príslušníci pripojiť aj vtedy, ak sami nie sú občanmi EÚ. Platí to aj pre 
osoby, ktoré získali britské občianstvo paralelne k občianstvu krajiny svojho pôvodu. 
Naďalej sa na ne bude vzťahovať právo, ktoré umožňuje, aby sa k nim po 31. decembri 
2020 automaticky pripojili ich súčasní rodinní príslušníci, ktorí nie sú z EÚ. Blízki rodinní 
príslušníci sú v tomto prípade závislí rodičia a starí rodičia, ako aj deti do 21 rokov alebo 
závislé deti nad 21 rokov. Základom tohto práva je rozsudok vo veci Lounes. Na občanov 
Spojeného kráľovstva sa toto právo nemusí automaticky vzťahovať.  
 
Neplatí to pre britských občanov, ktorí získali cestovný pas EÚ 27 (vrátane írskeho) 
a môžu profitovať zo slobody voľného pohybu v EÚ, ale naďalej sa zdržujú v Spojenom 
kráľovstve. Keďže nie sú v Spojenom kráľovstve imigrantmi, nepovažujú sa za osoby, 
ktoré uplatňujú svoje práva podľa zmlúv, a na uvedený účel sa s nimi bude zaobchádzať 
ako s britskými občanmi. 
 
Ak nemáte v súvislosti so statusom závislých osôb a rodinných príslušníkov istotu, môžete 
sa obrátiť na nezávislé poradenstvo. Organizácie v Londýne, ktoré poskytujú nezávislé 
poradenstvo. 
 

Občania EÚ, ktorí prechodne žijú mimo Spojeného kráľovstva  
V súčasnosti môžete žiť mimo Spojeného kráľovstva nanajvýš dva roky, aby ste nestratili 
povolenie na trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt. Podľa návrhu Dohody o vystúpení medzi 
EÚ a Spojeným kráľovstvom sa toto obdobie v prípade statusu usadenej osoby zvýši na 
päť rokov.   
 
Ak aktuálne žijete v zahraničí a plánujete sa vrátiť, mali by ste tak urobiť pred koncovým 
dátumom, ktorým je 31. december 2020, a požiadať o status usadenej osoby alebo 
predbežný status usadenej osoby. Nezabudnite, že dátum, dokedy možno požiadať 
o status usadenej osoby alebo predbežný status usadenej osoby, sa bude líšiť, ak EÚ 
a Spojené kráľovstvo neuzatvoria dohodu.  
 
Budú definované určité okolnosti, za ktorých budete mať na žiadosť oprávnenie, hoci sa 
do stanoveného dátumu nemôžete alebo nemusíte vrátiť. V súčasnosti neexistuje 
ustanovenie, ktoré by umožňovalo podávať žiadosti zo zahraničia. 

https://www.gov.uk/british-citizenship
https://www.gov.uk/british-citizenship
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121sk.pdf
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Občania EÚ, ktorí vstúpia do krajiny po koncovom dátume (imigračné právne 
predpisy po brexite) 
Ak prídete po koncovom dátume, ktorým je 31. december 2020, vaše právo zostať 
v Spojenom kráľovstve sa v zásade bude posudzovať podľa nových imigračných právnych 
predpisov, ktoré sa budú uplatňovať po brexite. Pokiaľ sa teda Spojené kráľovstvo a EÚ 
nedohodnú inak a ak nie ste blízki príbuzní rodinného príslušníka z EÚ, ktorý má 
v Spojenom kráľovstve status usadenej osoby alebo predbežný status usadenej osoby, 
bude sa s vami zaobchádzať ako s každým iným občanom, ktorý vstúpil do krajiny, a budú 
sa na vás uplatňovať imigračné právne predpisy, ktoré budú v danom čase platné. 
Výnimkou môžu byť osoby, ktoré majú nárok na predbežný status usadenej osoby, ale 
nevrátili sa pred koncovým dátumom. 
 

Nič z uvedeného sa zatiaľ nezhoduje s mojou konkrétnou rodinnou situáciou. 
Kde nájdem ďalšie poradenstvo? 
Existujú aj iné prípady, keď sa napríklad práva detí alebo opatrovateľov odvodzujú od práv 
občanov EÚ, ktorí sa zdržujú v Spojenom kráľovstve, alebo keď sa práva osôb, ktoré nie 
sú z EÚ a sú opatrovateľmi občanov EÚ v Spojenom kráľovstve, môžu odvodzovať od 
práv opatrovaných osôb. V sekcii voľný pohyb nájdete ďalšie informácie o oboch 
prípadoch. 
 
Ak sa na vás nič z toho nevzťahuje alebo ak máte akékoľvek pochybnosti o svojich 
právach či právach svojich rodinných príslušníkov, je vhodné obrátiť sa na nezávislé 
poradenstvo. Vypracovali sme zoznam akreditovaných organizácií a iných zdrojov 
v Londýne, ktoré vám môžu poskytnúť pomoc. 
 

Ako môžem podať žiadosť? (mobilná aplikácia, online, papierová forma, 
knižnica) 
Žiadosti možno vyplniť online a ministerstvo vnútra zriadilo mobilnú aplikáciu na podporu 
postupu podávania žiadostí. Aplikácia je funkčná na smartfónoch s operačným systémom 
Android 6.0 alebo vyššou verziou. Budete môcť naskenovať svoj cestovný pas a aplikácia 
načíta čip s biometrickými údajmi. V Aplikácii pre iPhone nebudete môcť svoj cestovný pas 
ani biometrický preukaz totožnosti naskenovať, služby skenovania dokladov totožnosti sa 
však nachádzajú vo viacerých centrách (hoci môžu účtovať poplatky). Svoje doklady 
totožnosti môžete poslať aj poštou. 
 
Pre ľudí, ktorí nemajú prístup k službám online alebo je to pre nich komplikované, bude 
otvorená digitálna služba s asistenciou (Assisted Digital service). Digitálna služba 
s asistenciou sa môže realizovať ako telefonická podpora, osobná podpora vo vybraných 
knižniciach alebo prípadne doma pre osoby, ktoré nedokážu využívať ani jednu z týchto 
služieb. 

 

Aké dokumenty a ďalšie informácie potrebujem? 
Budete potrebovať platný cestovný pas alebo biometrický národný preukaz totožnosti. 
Biometrický doklad obsahuje čip (ako napr. bankomatová karta), ktorý obsahuje informácie 
o vás. 
 
Ak nemáte platný doklad o dlhodobom pobyte, povolenie na trvalý pobyt alebo povolenie 
na trvalý vstup do Spojeného kráľovstva, budete musieť poskytnúť dôkaz o pobyte 

https://www.freemovement.org.uk/more-details-status-eu-nationals-after-brexit/
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
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


 

 

v Spojenom kráľovstve. Ak platíte v práci dane alebo poberáte dávky sociálneho 
zabezpečenia, môžete ako dôkaz svojho pobytu v Spojenom kráľovstve použiť svoje číslo 
v národnom systéme poistenia (National Insurance number).  
 
Ak sa v národných databázach ako HMRC (daňový orgán) alebo DWP (ministerstvo práce 
a sociálnych vecí) nenachádza dostatok informácií, budete musieť o svojom nepretržitom 
pobyte poskytnúť iný dôkaz. Môže ísť o:  
 

• doklady P60 a P45 

• výplatné pásky 

• výpisy z účtu 

• faktúry za verejné služby, potvrdenie o platbe obecnej dane (Council 
Tax), telefónne účty 

• ročná súvaha 

• pracovná zmluva alebo potvrdenie o zamestnaní 

• potvrdenia, faktúry alebo certifikáty akreditovaných vzdelávacích 
organizácií 

• pečiatky v cestovnom pase potvrdzujúce vstup na hranici Spojeného 
kráľovstva 

• letenky alebo vlakové cestovné lístky potvrdzujúce cestu do Spojeného 
kráľovstva.  

 
V súčasnosti existuje kapacitné obmedzenie veľkosti dokumentov, ktoré môžete v aplikácii 
naskenovať a nahrať, ak sa však vaše dokumenty do tohto limitu nezmestia, môžete ich 
podať online alebo poslať poštou. Nebudete musieť poskytovať dôkaz o celkovej dĺžke 
svojho pobytu v Spojenom kráľovstve, ale iba o tom období, ktoré vám vytvára nárok na 
status usadenej osoby alebo predbežný status usadenej osoby, čo je zvyčajne posledných 
5 rokov. 

 
Ak nie ste z EÚ alebo z niektorého z troch ďalších štátov EHP alebo zo Švajčiarska, 
budete musieť preukázať svoj vzťah k rodinnému príslušníkovi z EÚ, ktorý žije v Spojenom 
kráľovstve. 

 
Ak nebudete môcť poskytnúť žiadne ďalšie informácie ani dôkaz o pobyte, ministerstvo 
vnútra oznámilo, že sa s takýmito žiadateľmi na účely určenia ich pobytu v Spojenom 
kráľovstve skontaktuje.  
 
K dispozícii máte užitočný kontrolný zoznam dokumentov a informácií, ktorý môžete 
využiť, keď sa začne postup podávania žiadostí. 
 

Kontrola trestného registra 
Budete musieť priznať akékoľvek odsúdenie za závažnú trestnú činnosť v Spojenom 
kráľovstve alebo v zahraničí, ktoré sa týka vás alebo niektorého z detí nad 10 rokov, za 
ktoré podávate žiadosť. Vaše vyhlásenie sa overí v trestných registroch Spojeného 
kráľovstva. Ak ste boli zadržaní alebo odsúdení len za menej závažný trestný čin, budete 
môcť o status usadenej osoby alebo predbežný status usadenej osoby požiadať. Sankcie, 
ako napríklad pokuty za prekročenie rýchlosti, sa nebudú brať do úvahy.  
 

https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.the3million.org.uk/checklist


 

 

Trestné činy a odsúdenia sa budú posudzovať individuálne. Ak sa vás týka viac než jedno 
odsúdenie alebo trest odňatia slobody na 12 a viac mesiacov, bolo by pred podaním 
žiadosti vhodné obrátiť sa na nezávislé právne poradenstvo. Vypracovali sme zoznam 
nezávislých právnych zástupcov. 
 

Vznikajú výdavky? 
Vláda pôvodne oznámila, že sa bude vyberať poplatok (65 £ pri dospelých a 32,50 £ pri 
deťoch do 16 rokov). Vo vyhlásení v Dolnej snemovni 21. januára 2019 však premiérka 
uviedla, že ustanovenie o poplatku sa zrušilo a žiadosti budú bezplatné. Ak podáte žiadosť 
počas súčasnej testovacej fázy, poplatok síce zaplatiť musíte, bude vám však vrátený. Ak 
ste podali žiadosť počas niektorej z predošlých testovacích fáz, poplatok vám tiež bude 
vrátený. Uskutoční sa to na rovnakú kartu, ktorou ste zaplatili. 
 
Výdavky sa môžu spájať so službami kontroly dokladov a občianskych preukazov 
v príslušných centrách, ako aj s imigračným a právnym poradenstvom, ak si ho u vás 
osobitné okolnosti vyžadujú.  

 

  

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Ďalšie informácie 

Podávanie žiadostí zo zahraničia  
V súčasnosti sa žiadosti musia podávať v Spojenom kráľovstve a postup bude otvorený 
pre ľudí, ktorých možno považovať za „rezidentov“ pred okamihom, ktorým je polnoc 
31. decembra 2020.  
 
Postup bude zahŕňať aj osoby, ktoré sa v minulosti zdržiavali v Spojenom kráľovstve, 
v danom dátume sú síce v zahraničí, ale ponechali si tu „nepretržitý pobyt“. Napríklad 
osoby, ktoré majú v Spojenom kráľovstve nepretržitý pobyt, ale 31. decembra 2020 budú 
práve pracovne alebo súkromne v zahraničí alebo v tomto čase žijú v zahraničí 
prechodne, budú môcť podať žiadosť po svojom návrate do Spojeného kráľovstva.  
 
Ministerstvo vnútra v súčasnosti zvažuje podávanie žiadostí zo zahraničia (tzv. in-country 
applications), ešte však o tejto záležitosti nerozhodlo. Mohlo by sa to uplatňovať napríklad 
na ľudí s dlhodobým pobytom, ktorí krajinu neopustili na viac než dva roky. 
 

Dostanem potvrdenie o statuse usadenej osoby/predbežnom statuse 
usadenej osoby? 
Keď vám bude status usadenej osoby udelený, nedostanete o tom žiadne potvrdenie. Ak 
však niekedy budete musieť svoj status preukázať, napríklad u nového zamestnávateľa, 
prenajímateľa alebo lekára, môžete im poskytnúť prístupový kód a webový odkaz, na 
ktorom si váš status môžu overiť elektronicky. Tento odkaz im neumožní prístup k žiadnym 
iným informáciám o vás. 
 

Odvolanie a dohľad  
V rozhodnutí o vašej žiadosti sa bude uvádzať, ako máte požiadať o preskúmanie, ak nie 
ste spokojní s rozhodnutím a s poskytnutým statusom. Ide o správne preskúmanie 
(administrative review) a musíte oň požiadať do 28 dní po dátume rozhodnutia. Uplatňuje 
sa poplatok 80 £, ktorý vám však bude vrátený, ak bude žiadosť úspešná alebo ak bude 
zamietnutá ako neplatná. Poplatok nebude vrátený, ak bude žiadosť úspešná v dôsledku 
poskytnutia ďalších informácií. O preskúmanie môžete požiadať prostredníctvom 
formulára.  
 
V návrhu Dohody o vystúpení sa stanovilo vytvorenie nezávislého dozorného orgánu nad 
týmto postupom a počas prechodného obdobia bude dohľad vykonávať aj Európska 
komisia. 
 

Podmienky zachovania statusu usadenej osoby po jeho udelení  
Na to, aby ste si zachovali status usadenej osoby, by ste Spojené kráľovstvo nemali 
opustiť na nepretržité obdobie päť rokov a nemali by ste byť odsúdení za závažnú trestnú 

https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

činnosť. Iné prekážky zachovania statusu usadenej osoby, ktoré by vám bránili zotrvať 
v Spojenom kráľovstve tak ako v súčasnosti, nám nie sú známe.  
 

Budúce práva  
Mnohé z toho závisí od konečnej podoby vyrovnania medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ 
a od ustanovení o dohľade, ktoré sa dohodnú, vaše práva však budú patriť do pôsobnosti 
právnych predpisov Spojeného kráľovstva. Základom na riešenie akýchkoľvek problémov 
bude Dohoda o vystúpení. Súvisiace záležitosti sú však stále vo vývoji.  
 

Služby podpory pre Londýnčanov z Európy 
Toto centrum poskytuje usmernenia pre občanov z EÚ 27, z Nórska, Islandu, 
Lichtenštajnska a zo Švajčiarska a pre ich rodiny žijúce v Londýne.  
 
Cieľom je pomôcť vám pripraviť sa na podanie žiadosti o status usadenej osoby. Ak 
potrebujete viac informácií, než poskytujú tieto webové stránky, môžete v našom zozname 
služieb podpory vyhľadať prístup k spoľahlivým, akreditovaným a dôveryhodným zdrojom 
ďalšej podpory a informácií. 

Takisto sme vypracovali glosár, v ktorom sa vysvetľujú niektoré pojmy používané v týchto 
usmerneniach. Tieto informácie nemajú rozsah právneho poradenstva a nemožno sa na 
ne výhradne spoliehať. 

Môžete sa tiež prihlásiť na odber aktualizácií na informačných stránkach ministerstva 
vnútra. 
  

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


 

 

Glosár 

Nižšie sa uvádza glosár výrazov a pojmov, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť jazyku 
používanému pri opise procesu vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ a dôsledkom, ktoré 
vám tým vznikajú. 

Uvedené pojmy sa môžu na základe dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom meniť. 
 

Pojem Objasnenie 

Článok 50 

Ide o článok Lisabonskej zmluvy o EÚ, 
ktorý poskytuje každému členskému štátu 
EÚ právo vystúpiť z EÚ na základe 
jednostranného rozhodnutia. Po tom, ako 
členský štát oznámi svoj zámer Európskej 
rade, mali by sa EÚ a členský štát do 
dvoch rokov dohodnúť pravidlách 
vystúpenia. 

Biometrický doklad totožnosti 

Je to cestovný pas alebo občiansky 
preukaz so zabudovaným elektronickým 
mikročipom, ktorý obsahuje biometrické 
informácie na overenie totožnosti držiteľa 
daného dokladu. 

Biometrické povolenie na pobyt 
(Biometric Residence Permit)  

Pobytový preukaz pre občanov, ktorí nie 
sú z EHP. Obsahuje údaje ako meno, 
dátum narodenia, imigračný status, 
podmienky zotrvania a biometrické 
informácie (odtlačky prstov a fotografiu).  

Britské občianstvo (britská štátna 
príslušnosť) 

Britské občianstvo alebo integrácia vytvára 
osobe právo na britský pas a poskytuje 
plné práva občana Spojeného kráľovstva. 

Nepretržitý pobyt (continuous 
residence) 

Podľa ministerstva vnútra znamená 
nepretržitý pobyt jednoducho centrum 
životných záujmov v Spojenom kráľovstve 
(prítomnosť aspoň šesť mesiacov 
nepretržite po sebe). 



 

 

Závislý rodinný príslušník 

Táto osoba je rodinným príslušníkom 
garanta z EÚ/EHP, ale nejde 
o manželského partnera, registrovaného 
partnera, životného partnera, dieťa ani 
závislého rodiča. Ako závislý rodinný 
príslušník je držiteľom príslušného dokladu 
vrátane dokladu rodinného príslušníka, 
registračného potvrdenia, povolenia na 
pobyt, dokladu osvedčujúceho dlhodobý 
pobyt alebo preukazu o dlhodobom 
pobyte, ktorý Spojené kráľovstvo vydalo 
podľa nariadení o EHP (o ktorý sa 
požiadalo do 31. decembra 2020). 

Odvodené práva 

Osobe, ktorá nemá právo na pobyt podľa 
smernice EÚ o voľnom pohybe a nie je ani 
občanom EÚ/EHP, môže vyplývať iné 
právo na pobyt podľa práva Európskej únie 
(EÚ), napr. ak ide o osoby, ktoré nie sú 
z EHP a sú opatrovateľmi detí z EÚ/EHP 
a britských detí a závislých dospelých 
(zahŕňa to rozhodnutia vo veciach 
Zambrano, Chen, Ibrahim a Texeira). 

Dvojité občianstvo a zachovanie práv 
EÚ 

Osoba, ktorá má dvojité občianstvo, sa 
integrovala ako britský občan, ale má tiež 
občianstvo iného štátu EÚ a pred tým, ako 
sa stala britským občanom, žila 
v Spojenom kráľovstve na základe svojich 
práv občana EÚ. 

EHP (Európsky hospodársky priestor) 
EHP zahŕňa Island, Lichtenštajnsko 
a Nórsko, krajiny, ktoré nie sú súčasťou 
Európskej únie. 

Koniec prechodného obdobia – 
31. december 2020 

Ide o koniec prechodného obdobia, keď sa 
ukončí proces vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z EÚ. 

EÚ 

Európska únia (EÚ) je hospodárske 
a politické partnerstvo 28 krajín. EÚ je 
poslednou formou európskej integrácie, 
v rámci ktorej jednotný trh umožňuje voľný 
pohyb tovaru, kapitálu, služieb a osôb cez 
štátne hranice členských štátov. 

Krajiny EÚ Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká 
republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, 



 

 

Francúzsko, Grécko, Holandsko, 
Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, 
Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, 
Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko, Španielsko, 
Švédsko, Taliansko  

Zmluvy o EÚ 

EÚ sa zakladá na rade právnych zmlúv so 
svojimi členskými štátmi. Napríklad právo 
občanov EÚ na voľný pohyb je odvodené 
zo zmluvy o EÚ a riadia ho smernice EÚ. 

Rodinní príslušníci 

Za priamych rodinných príslušníkov 
občana EÚ/EHP sa považujú: ich 
manželský alebo registrovaný partner, 
priami potomkovia občana EÚ/EHP alebo 
ich manželský či registrovaný partner, ktorí 
majú menej ako 21 rokov, závislí priami 
príbuzní občana EÚ/EHP vo vzostupnej 
línii alebo ich manželský či registrovaný 
partner. 

Rodinné víza (doklad rodinného 
príslušníka EHP – EEA Family Permit) 

Doklad rodinného príslušníka EHP je 
vízum umožňujúce vstup do Spojeného 
kráľovstva rodinným príslušníkom alebo 
vzdialeným rodinným príslušníkom 
občanov EHP, ak títo rodinní príslušníci nie 
sú z EHP. 

Voľný pohyb 

Voľný pohyb a pobyt osôb predstavuje 
právo občanov EÚ a EHP a ich rodinných 
príslušníkov na voľný vstup a pohyb 
v rámci ktorejkoľvek krajiny EÚ. Ide 
o základnú slobodu zakotvenú v článku 45 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Občania EÚ majú právo: 

• hľadať prácu v inej krajine EÚ  

• pracovať tam bez potreby žiadať 
o pracovné povolenie 

• na tento účel sa tam usadiť 

• zostať tam aj po ukončení 
pracovného pomeru 

• profitovať z rovnakého 
zaobchádzania ako domáci štátni 
príslušníci, pokiaľ ide o prístup 
k zamestnaniu, o pracovné 



 

 

podmienky a akékoľvek iné sociálne 
a daňové výhody. 

Tolerančná lehota 

Ide o obdobie od 1. januára 2021 do 
30. júna 2021, počas ktorého sa žiadosti 
o status usadenej osoby a predbežný 
status usadenej osoby budú stále prijímať, 
hoci už Spojené kráľovstvo z EÚ formálne 
vystúpilo. 

Povolenie na trvalý pobyt (Indefinite 
Leave to Remain – ILR) 

Povolenie na trvalý pobyt je v Spojenom 
kráľovstve imigračný status pre občanov 
ktorejkoľvek krajiny, ktorý osobám 
umožňuje v Spojenom kráľovstve trvalo žiť 
a pracovať. Zvyčajne sa udeľuje po piatich 
rokoch nepretržitého pobytu. 

Rozsudok vo veci Lounes 

Referenčný rozsudok Súdneho dvora 
Európskej únie (SDEÚ), podľa ktorého 
občanovi EÚ po tom, ako získal britské 
občianstvo, nezaniká právo na to, aby ho 
na účely pobytu v Spojenom kráľovstve 
sprevádzal alebo nasledoval manželský 
partner alebo blízky rodinný príslušník, 
ktorý nie je občanom EÚ. 

Dlhodobý pobyt (Permanent Residence 
– PR) 

Občania EÚ a EHP môžu požiadať o tento 
nepovinný doklad, ktorým sa preukazuje 
dlhodobý pobyt po piatich rokoch 
nepretržitého pobytu v Spojenom 
kráľovstve podľa práva EÚ, aby poistili 
pobytové práva svojich rodinných 
príslušníkov, ktorí nie sú z EÚ, alebo ako 
podmienku žiadosti o britské občianstvo 
pred tým, ako sa v marci 2019 zavedie 
regulácia pobytu osôb z EÚ. Po vystúpení 
Spojeného kráľovstva z EÚ nebude platný, 
ale možno ho bezplatne vymeniť za status 
usadenej osoby. 

Pobytový status 

V tomto kontexte odkazuje na imigračné 
a pobytové práva občanov EÚ/EHP alebo 
občanov, ktorí nie sú z EHP, a ich 
rodinných príslušníkov, ktorí nie sú z EHP. 

Systém regulácie pobytu (Settlement 
Scheme) 

Ministerstvo vnútra pracuje na vytvorení 
nového systému, ktorý umožní usadeným 
občanov EÚ a ich rodinným príslušníkom 
získať v Spojenom kráľovstve nový 



 

 

imigračný status, ktorý budú potrebovať, 
aby tu mohli po brexite trvalo zostať. 
Systém regulácie pobytu osôb z EÚ bude 
plne otvorený od 30. marca 2019. V súlade 
s návrhom Dohody o vystúpení budú môcť 
občania EÚ a ich rodinní príslušníci 
podávať žiadosti do 30. júna 2021. 

Konečný termín na registráciu statusu 
usadenej osoby – 30. jún 2021 

Ide o konečný termín na podávanie 
žiadostí o status usadenej osoby. Po tomto 
dátume budú žiadosti možné len za 
mimoriadne výnimočných okolností. 

Občan tretej krajiny 
V Spojenom kráľovstve sa za občana tretej 
krajiny považuje osoba, ktorá nie je Brit, Ír 
ani občan EÚ/EHP. 

Prechodné obdobie (alebo transpozičná 
lehota) 

Po tom, ako Spojené kráľovstvo oficiálne 
vystúpi z Európskej únie, sa plánuje 
časovo obmedzená lehota, kým 
nadobudnú účinnosť konečné trvalé 
ustanovenia o vzťahoch Spojené 
kráľovstvo – EÚ. Táto lehota sa skončí 
31. decembra 2020. Na osoby, ktoré 
o status usadenej osoby požiadajú pred 
týmto dátumom, sa bude vzťahovať 
ochrana podľa práva EÚ aj podľa Dohody 
o vystúpení medzi Spojeným kráľovstvom 
a EÚ. 

Dohoda o vystúpení 

Ide o dohodu, o ktorej rokuje Spojené 
kráľovstvo a EÚ. Jej cieľom je stanoviť 
pravidlá odchodu Spojeného kráľovstva 
z EÚ v marci 2019. Jednou z kľúčových 
oblastí tejto dohody sú práva občanov, ako 
aj postavenie občanov EÚ žijúcich 
v Spojenom kráľovstve a občanov 
Spojeného kráľovstva žijúcich v EÚ po 
vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie.  

 

 


