EVROPSKÁ KOMISE

ZPRÁVA
26. listopadu 2018

Otázky a odpovědi – práva občanů EU a Spojeného království,
jak je uvedeno v dohodě o vystoupení zveřejněné dne 14.
listopadu 2018

Tento dokument poskytuje informace o právech občanů EU ve Spojeném království a státních
příslušníků Spojeného království v EU, jak je stanoveno v části druhé dohody o vystoupení,
kterou společně zveřejnily EU a Spojené království dne 14. listopadu 20181. Tento dokument
slouží pouze k informačním účelům. Upozorňujeme, že dohodu o vystoupení musí ratifikovat jak
Spojené království, tak EU, aby mohla vstoupit v platnost.
Popis právních předpisů Spojeného království a zamýšlený přístup Spojeného království týkající
se provádění dohody o vystoupení se zakládá na informacích, které máme v současné době k
dispozici.
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1. Přechodné období
Přechodné období: co to je a k čemu slouží?
Právní předpisy EU o volném pohybu občanů EU zůstanou během přechodného období (nebo
„prováděcího období“, jak ho nazývá vláda Spojeného království) v platnosti.
Bude-li dohoda o vystoupení ratifikována, započne přechodné období dnem, kdy Spojené
království opustí EU (tj. 30. března 2019 – den brexitu), a skončí v zásadě 31. prosince 2020
[*].
Z hlediska volného pohybu zůstanou všechna práva v platnosti až do konce roku 2020, jako by
Spojené království bylo stále členem Evropské unie. To znamená, že občané EU budou mít
možnost ve Spojeném království požívat práv volného pohybu platných v EU až do konce roku
2020. Totéž platí pro státní příslušníky Spojeného království v EU.
[*] Dohoda o vystoupení umožňuje prodloužit přechodné období vzájemným souhlasem EU
a Spojeného království.

Bude se s osobami, které přijíždějí do hostitelského státu během
přechodného období, zacházet stejným způsobem jako s těmi, které
přijely před 30. březnem 2019?
Tyto osoby budou podle dohody o vystoupení požívat stejná práva jak ti, kteří do hostitelského
státu přijeli před brexitem. Jejich práva také budou podléhat stejným restrikcím a omezením.

Bude možné požadovat, aby osoby, které přijíždějí do hostitelského
státu během přechodného období, ohlásily místo svého pobytu?
To je povoleno podle práva Unie. Všechny členské státy a Spojené království mohou určit, aby
každý ohlásil místo svého pobytu po třech měsících od příjezdu.

Je brexit zpožděn přechodným obdobím?
Ne. Spojené království přestane být členem EU v den brexitu. Nicméně jak bylo dohodnuto,
budou právní předpisy EU o volném pohybu platit i během přechodného období. Toto období
skončí v zásadě dne 31. prosince 2020.
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2. Osobní působnost
Na koho se bude dohoda o vystoupení vztahovat?
Občané EU a státní příslušníci Spojeného království musí na konci přechodného období
oprávněně pobývat v hostitelském státě v souladu s právními předpisy EU o volném pohybu
občanů EU.
Hlavní podmínky pobytu jsou stejné jako podle stávajícího práva Unie. O udělení nového statusu
pobytu podle dohody o vystoupení se bude rozhodovat na základě objektivních kritérií v ní
stanovených (tj. nikoli na základě volného uvážení) a přesně stejných podmínek, jaké jsou
stanoveny ve směrnici o volném pohybu (články 6 a 7 přiznávají právo pobytu po dobu až pěti
let pro ty, kteří v dané zemi pracují nebo mají dostatečné finanční prostředky a zdravotní
pojištění, a články 16 až 18 přiznávají právo trvalého pobytu pro ty, kteří tam oprávněně
pobývali po dobu pěti let).
Dohoda

o

vystoupení

nevyžaduje

fyzickou

přítomnost

v hostitelském

státě

na

konci

přechodného období – dočasná nepřítomnost, která nemá vliv na právo pobytu, a delší
nepřítomnost, která nemá vliv na právo trvalého pobytu, jsou přijatelné. Další informace o
nepřítomnosti naleznete níže.

Právní předpisy EU o volném pohybu občanů EU – na co se vztahují?
Podle současného práva Unie EU požívají občané EU (a jejich rodinní příslušníci) právo pobytu v
jiném členském státě, než je stát, jehož jsou státními příslušníky, podle několika nástrojů práva
Unie:
a) samotné smlouvy o fungování Evropské unie (články 21, 45, 49 nebo 56);
b) směrnice o volném pohybu;
c) nařízení o volném pohybu pracovníků.
Ve velké většině případů jsou podrobná pravidla platná pro mobilní občany EU obsažena ve
směrnici o volném pohybu. Tato směrnice by vám měla posloužit jako výchozí bod, pokud
chcete získat více informací o:


svých právech a nárocích;



právech vašich rodinných příslušníků;



podmínkách spojených s právem pobytu;



správních postupech; nebo



zárukách chránících právo pobytu.
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 Podmínky pobytu, které se musí splnit, aby se na pobyt
vztahovala dohoda o vystoupení
Jsem Čech a do Spojeného království jsem přijel před dvěma roky.
Pracuji v místní nemocnici. Můžu tu po odchodu Spojeného království
z EU zůstat?
Ano. Právní předpisy EU o volném pohybu zůstanou v platnosti až do konce přechodného
období. Dále se v dohodě o vystoupení stanoví, že budete moci ve Spojeném království zůstat,
pokud

tam

budete

stále

pracovat

(nebo

pokud

se

například

stanete

nedobrovolně

nezaměstnanou osobou v souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice o volném pohybu, samostatně
výdělečnou osobou, studentem nebo uchazečem o zaměstnání).
Po skončení přechodného období vám zůstanou práva pobytu: váš pobyt bude pokračovat v
zásadě za stejných hlavních podmínek, jaké stanoví právní předpisy EU o volném pohybu,
nicméně za tímto účelem budete muset orgány Spojeného království požádat o nový status
pobytu ve Spojeném království. Po pěti letech oprávněného pobytu ve Spojeném království
budete moci požádat o změnu statusu pobytu ve Spojeném království na trvalý pobyt, který
vám dává více práv a lepší ochranu.

Jsem Brit a bydlím a pracuji v Lucembursku. Musím tu i nadále
pracovat, abych nepřišel o svá práva?
Dohoda o vystoupení chrání ty občany EU a státní příslušníky Spojeného království, kteří
pobývali v jiném členském státě, než je stát, jehož jsou státními příslušníky, v souladu
s podmínkami, které pro právo pobytu stanoví právní předpisy EU o volném pohybu. Občané EU
a státní příslušníci Spojeného království tyto podmínky v zásadě splňují, jestliže:


jsou zaměstnanými osobami nebo osobami samostatně výdělečně činnými; nebo



mají dostatečné prostředky a zdravotní pojištění; nebo



jsou rodinnými příslušníky jiné osoby, která tyto podmínky splňuje; nebo



již nabyli právo trvalého pobytu (které již není spojeno s žádnými podmínkami).

Mezi těmito kategoriemi je možné přecházet (například pokud opustíte zaměstnání a začnete
studovat). Vaše práva vám zůstanou, dokud budete splňovat podmínky pro alespoň jednu
kategorii.

Budou nějak chráněni ti občané EU, kteří do Spojeného království
přijedou a budou tam hledat práci jen několik měsíců před skončením
přechodného období?
Ano. Občané EU, kteří budou před skončením přechodného období ve Spojeném království
hledat zaměstnání, tam budou moci pobývat stejně jako dnes po dobu šesti měsíců od příjezdu
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(nebo déle v případě, že mají skutečnou šanci získat zaměstnání). Po tomto období budou
muset Spojené království opustit, pokud si nenašli práci nebo nemají dostatečné finanční
prostředky na živobytí.

Jsem občanem Dánska. Přijel jsem do Spojeného království před dvěma
lety, ale nepovedlo se mi najít práci. V současné době už nemám
peníze. Budu moci zůstat po skončení přechodného období?
Dohoda o vystoupení chrání ty občany EU a státní příslušníky Spojeného království, kteří
pobývali v jiném členském státě, než je stát, jehož jsou státními příslušníky, v souladu
s podmínkami, které pro právo pobytu stanoví právní předpisy EU o volném pohybu. Občané EU
tyto podmínky v zásadě splňují, jestliže:


jsou zaměstnanými osobami nebo osobami samostatně výdělečně činnými; nebo



mají dostatečné prostředky a zdravotní pojištění; nebo



jsou rodinnými příslušníky jiného občana EU, který tyto podmínky splňuje; nebo



již nabyli právo trvalého pobytu (které již není spojeno s žádnými podmínkami).

Ti občané EU, kteří při skončení přechodného období tyto podmínky splňovat nebudou, již
nebudou mít podle dohody o vystoupení žádný právní nárok na pobyt ve Spojeném království
a jejich situace se bude odvíjet od toho, zda se s nimi orgány Spojeného království rozhodnou
zacházet příznivěji, než jak vyžaduje dohoda o vystoupení.

Závazek Spojeného království, že nebude požadovat zdravotní pojištění
kryjící všechna rizika, je jednostranný a nezávazný. Nakolik se na něj
dá spolehnout?
Dohoda o vystoupení usiluje o ochranu práv tak, jak jsou stanovena podle stávajícího práva
Unie.
Zdravotní

pojištění

kryjící

všechna

rizika

je

jasně

požadavkem

pro

oprávněný

pobyt

soběstačných osob podle čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o volném pohybu. Spojené království
uvedlo, že pokud jde o žádosti o nový status pobytu, nebude podmínku zdravotního pojištění
kryjícího všechna rizika ani „test skutečné pracovní činnosti“ uplatňovat2.

2

Viz bod 11 technické poznámky Spojeného království ze dne 8. listopadu o správních postupech, k dispozici
na adrese
https://www.gov.uk/government/publications/citizens-rights-administrative-procedures-in-theuk/technical-note-citizens-rights-administrative-procedures-in-the-uk.
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Jsem občanem Spojeného království a pobývám ve Španělsku. Budu po
skončení přechodného období muset mít zdravotní pojištění, abych
mohl zůstat?
V takovém případě je Španělsko v souladu s právem Unie oprávněno požadovat, aby soběstačné
osoby, které jsou státními příslušníky Spojeného království (včetně důchodců), a studenti, kteří
dosud nezískali právo trvalého pobytu, měli zdravotní pojištění.

Jsem britským občanem žijícím v Londýně a dojíždím za prací do Paříže.
Budu moci po skončení přechodného období i nadále pracovat ve
Francii?
Ano. Dohoda o vystoupení rovněž chrání tzv. příhraniční pracovníky. Příhraniční pracovník je
někdo, kdo pracuje nebo je samostatně výdělečně činný v jedné zemi a pobývá v jiné zemi.
Budete moci i nadále pracovat v Paříži a bydlet v Londýně. Můžete požádat francouzské orgány
o nový dokument, který potvrdí, že jste příhraničním pracovníkem chráněným dohodou o
vystoupení. Tento dokument usnadní cestování do Francie, pokračování práce ve Francii a
návrat do Spojeného království.

Jsem občanem jednoho z 27 členských států a od roku 2005 žiji ve
Spojeném

království.Získal

jsem

povolení

k

trvalému

pobytu

ve

Spojeném království. Změní se pro mě něco po skončení přechodného
období?
Budete muset požádat o nový status trvalého pobytu podle práva Spojeného království (tzv.
status usazené osoby). Avšak vzhledem k tomu, že již jste získal povolení k trvalému pobytu ve
Spojeném království na základě stávajících právních předpisů EU o volném pohybu, bude
správní řízení jednoduché. Budete pouze muset předložit svůj platný cestovní pas nebo průkaz
totožnosti, doložit, že budete i nadále pobývat ve Spojeném království, a deklarovat odsouzení
uvedená ve vašich záznamech. Řízení bude bezplatné.

Jsem občanem Spojeného království. Před dvěma lety jsem přijel
do Německa pracovat ve stavebnictví. Bohužel se mi nedávno stal
pracovní úraz a jsem v trvalé pracovní neschopnosti. Doufám, že po
skončení přechodného období nebudu muset odejít!
Nebudete. Osoby, které musely přestat pracovat v důsledku trvalé pracovní neschopnosti
způsobené pracovním úrazem, získávají podle právních předpisů EU o volném pohybu právo

trvalého pobytu. Toto právo vám bude zaručeno i po skončení přechodného období.
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Jsem Britka a od roku 1995 pracuji v Nizozemsku. V roce 2023 chci
odejít do důchodu. Potřebovala bych poradit, jestli tu budu moci zůstat
i jako důchodkyně.
Ano. Jakožto osoba, která V Nizozemsku pracovala po dobu alespoň pěti let, jste již
v Nizozemsku získala právo trvalého pobytu, které již není spojeno s žádnými podmínkami
(např. s nutností nadále pracovat).

 Zvláštní případy
Do Spojeného království jsem přijel za prací před mnoha lety se
slovenskou státní příslušností. Nedávno jsem získal britské občanství.
Jaké budu mít postavení jakožto občan s dvojí (slovenskou a britskou)
státní příslušností?
Vaše britská státní příslušnost vám dává bezpodmínečné právo pobytu ve Spojeném království.
Od udělení státního občanství se na váš pobyt ve Spojeném království již nevztahuje směrnice
o volném pohybu. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že váš pobyt je založen na vaší
slovenské státní příslušnosti v souladu s právními předpisy EU o volném pohybu, znamená to,
že se na vás bude i nadále vztahovat dohoda o vystoupení. Budete jí tak moci využít, například
pokud jde o právo na sloučení rodiny.

Jsem Brit a s rodinou žijeme v Itálii. Vím, že mé právo na pobyt v Itálii
bude chráněno, ale co mé právo vrátit se s rodinou do Spojeného
království na základě judikatury Soudního dvora ve věci Surinder
Singh?
Dohoda o vystoupení chrání práva těch, kteří využili možnost volného pohybu a žijí v jiné zemi,
než je stát, jehož jsou státními příslušníky.
Nechrání osoby, které pobývají v členském státě své státní příslušnosti, bez ohledu na to, zda
se tam navrátily ještě před skončením přechodného období, nebo až po něm. Zda s vámi vaši
rodinní příslušníci budou moci žít ve Spojeném království, stanoví příslušné právní předpisy
Spojeného království.
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Jsem Portugalec a do Spojeného království jsem přijel před mnoha lety
za svou britskou manželkou. Je zdravotně postižená a já o ni pečuji
a pomáhám jí. Domnívám se, že ve Spojeném království pobývám
oprávněně, ale nejsem si jistý, zda po skončení přechodného období
získám nějakou ochranu v rámci dohody o vystoupení.
Ochrana v rámci dohody o vystoupení je zaručena pouze pro ty občany EU, kteří na konci
přechodného období pobývali ve Spojeném království v souladu s podmínkami, které pro právo
pobytu stanoví právní předpisy EU o volném pohybu.
Pokud splníte všechny podmínky pobytu jako soběstačný občan EU, můžete po přechodném
období zůstat ve Spojeném království v souladu s pravidly dohody o vystoupení.
Pokud pobýváte ve Spojeném království podle vnitrostátních zákonů (výlučně jako rodinný
příslušník státního příslušníka Spojeného království), budete moci ve Spojeném království
zůstat v souladu s těmito vnitrostátními právními předpisy, které brexit neovlivňuje.

Jsem Mexičanka a ve Spojeném království žiji se svojí pětiletou
britskou dcerou jak hlavní osoba, která o ní skutečně pečuje, podle tzv.
pravidla Ruiz Zambrano. Budu moci zůstat po skončení přechodného
období?
Ochrana v rámci dohody o vystoupení je zaručena pouze pro ty, kteří na konci přechodného
období pobývali ve Spojeném království v souladu s podmínkami, které pro právo pobytu
stanoví právní předpisy EU o volném pohybu.
Ti, kteří pobývají ve Spojeném království výhradně na základě občanství EU svých britských
rodinných příslušníků, nespadají do působnosti dohody o vystoupení. Jejich status pobytu po
skončení přechodného období stanoví vnitrostátní právní předpisy Spojeného království.
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 Pravidla týkající se nepřítomností, na které se vztahuje dohoda
o vystoupení
Jsem z Řecka a do Spojeného království jsem přijel před dvěma lety
studovat. Vloni jsem strávil pět měsíců v Itálii na programu Erasmus+
a poté jsem se vrátil na svou univerzitu ve Spojeném království.
Doufám, že tento krok negativně neovlivní můj pobyt ve Spojeném
království!
Na vaše práva ve Spojeném království to nebude mít žádný vliv. Dnešní právní předpisy EU o
volném

pohybu uvádějí, že doby nepřítomnosti

kratší

než

šest

měsíců

v roce nemají

na nepřetržitost pobytu vliv. Tyto záruky obsahuje i dohoda o vystoupení.

Jako britský občan jsem v roce 2010 podle právních předpisů EU o
volném pohybu získal právo na trvalý pobyt ve Finsku. V březnu 2017
jsem opustil Finsko, abych studoval v Řecku. Musím se před skončením
přechodného období vrátit do Finska, abych o svá práva ve Finsku
nepřišel?
Ne. Jelikož jste měl trvalý pobyt ve Finsku před odjezdem, bude se na vás vztahovat dohoda
o vystoupení, pokud se vrátíte do pěti let od svého odjezdu (tedy do března 2022). Budete však
zřejmě muset podle dohody o vystoupení ve Finsku požádat o nový status trvalého pobytu. Tato
žádost by měla být podána nejpozději do 30. června 2021 (6 měsíců po skončení přechodného
období). Viz oddíl 7 o správních postupech níže.
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3. Rodinní příslušníci
Jsem Britka a můj otec, který je rovněž Brit, pracuje v Portugalsku.
Bydlím s ním a chodím tu do školy. Budu moci po brexitu zůstat v
Portugalsku?
Ano. Budete moci zůstat se svým otcem. Dohoda o vystoupení zaručuje, že všichni rodinní
příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost, kteří na konci přechodného období oprávněně
pobývali ve Spojeném království se státním příslušníkem EU nebo v EU se státním příslušníkem
Spojeného království, mohou zůstat za stejných podmínek, které existovaly před skončením
přechodného období, dokud splňují veškeré podmínky pro status pobytu v Portugalsku.

Jsem Korejka. Do Spojeného království jsem přijela za svým manželem,
který je občanem Lotyšska, ale poslední dobou nám to v manželství
neklape. Chtěla bych požádat o rozvod, ale bojím se, co to bude
znamenat pro mé právo pobytu po skončení přechodného období.
Dohoda o vystoupení kopíruje právní předpisy EU o volném pohybu, které již nyní za určitých
podmínek chrání manžela či manželku, kteří nejsou občany EU a rozvádějí se s občanem EU.
Pokud vaše manželství trvalo nejméně tři roky a nejméně po jeden rok manželství jste žila ve
Spojeném království, můžete po skončení přechodného období zůstat ve Spojeném království,
pokud požádáte o nový status pobytu ve Spojeném království. Až rozvod nabude právní moci,
musíte splnit podmínky pro právo pobytu podle právních předpisů EU o volném pohybu, jako

byste sama byla občanem EU. Po pěti letech nepřetržitého oprávněného pobytu budete moci ve Spojeném
království požádat o status trvalého pobytu.

S partnerem, který je státním příslušníkem Slovenské republiky, žijeme
a pracujeme ve Spojeném království. Brzy bychom chtěli mít dítě. Měli
bychom si raději pospíšit a dítě mít ještě před skončením přechodného
období?
Není třeba spěchat. Dohoda o vystoupení zaručuje, že děti narozené rodičům, kteří jsou občany
EU, žijícím ve Spojeném království před skončením přechodného období nebo po něm budou
moci zůstat, pokud požádají o nový status pobytu ve Spojeném království.

Bydlím ve Spojeném království spolu s manželkou, která je státním
příslušníkem Rumunska. Byla mi vydána pobytová karta EU. Budu moci
po skončení přechodného období zůstat?
Ano, pokud požádáte o nový status pobytu ve Spojeném království. Dohoda o vystoupení chrání
všechny rodinné příslušníky, kteří před skončením přechodného období ve Spojeném království
11

oprávněně pobývali s občanem EU. Budou v zemi moci zůstat, ale budou muset požádat o nový
status pobytu ve Spojeném království.

Jsem Němec a bydlím ve Spojeném království se svým adoptovaným
dítětem. Budeme tu moci spolu zůstat?
Ano, budete moci zůstat spolu. Dohoda o vystoupení chrání všechny rodinné příslušníky, kteří
před skončením přechodného období ve Spojeném království oprávněně pobývali s občanem
EU. S adoptovanými dětmi se zachází stejně jako s dětmi biologickými.

U

dětí

narozených

po

skončení

přechodného

období

dohoda

o

vystoupení vyžaduje, aby měl dítě v péči rodič, který má bydliště v
hostitelském státě. Chrání tedy pouze rozvedené páry?
Ne. Péče o dítě je v dohodě o vystoupení definována velmi široce. Zahrnuje práva péče o dítě
získaná ze zákona, rozsudkem soudu nebo dokonce na základě dohody mezi rodiči.

Před několika lety jsem požádala orgány Spojeného království o
povolení přistěhovat se ke své sestřenici, která je státním příslušníkem
Švédska a která žije v Edinburghu, protože jsem na ní byla finančně
závislá. Orgány Spojeného království mou žádost schválily a vydaly mi
pobytovou kartu EU. Co se mnou bude?
Můžete zůstat, pokud požádáte o nový status pobytu ve Spojeném království. Dohoda o
vystoupení chrání všechny rodinné příslušníky, kteří před skončením přechodného období
ve Spojeném království oprávněně pobývali s občanem EU. Budou v zemi moci zůstat, ale
budou muset požádat o nový status pobytu ve Spojeném království.

Získala jsem vstupní vízum, abych mohla žít se svojí britskou tetou,
která žije ve Švédsku. Teta mi poskytuje finanční podporu poté, co mi
zemřeli rodiče. Moje žádost o pobyt nebyla na konci přechodného
období stále vyřešena. Co se mnou bude?
V souladu s právními předpisy EU o volném pohybu bude vaše žádost rozhodnuta podle
švédských vnitrostátních právních předpisů a váš vstup a pobyt by měl být usnadněn. V
případě, že vám švédské orgány udělí pobyt, bude se na vás vztahovat dohoda o vystoupení.
Každé odmítnutí musí být zcela odůvodněné a je předmětem odvolání.

Jsem nesezdaný partner občana Bulharska pobývajícího ve Spojeném
království. Chci se za ním přestěhovat, ale můžu to udělat až za čtyři
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roky kvůli stávajícím pracovním závazkům v mé zemi, v Kanadě. Budu
se za ním moci přistěhovat i po skončení přechodného období?
Ano. Dohoda o vystoupení chrání partnery, kteří na konci přechodného období byli v trvalém
partnerství s občanem EU, ačkoli s ním nepobývali ve Spojeném království. Za partnerem se
do Spojeného království budete moci přestěhovat, pokud v době, kdy budete chtít do Spojeného
království přijet, stále budete s partnerem v trvalém partnerství a váš partner získá nový status
pobytu ve Spojeném království.

Jsem synovec občana České republiky žijícího ve Spojeném království.
Chci se za ním přestěhovat, ale můžu to udělat až za čtyři roky kvůli
stávajícím studijním povinnostem v mé zemi. Budu se za ním moci
přistěhovat i po skončení přechodného období?
Dohoda o vystoupení nechrání vzdálené rodinné příslušníky občanů EU (s výjimkou osob v
trvalém partnerství), kteří na konci přechodného období nepobývali se svým příbuzným. Pokud
se rozhodnete za svým příbuzným přestěhovat po skončení přechodného období, budou se na
vás vztahovat právní předpisy Spojeného království v oblasti přistěhovalectví.

Jsem

dánský

student

pobývající

v

Cardiffu.

Moje

manželka

žije

v zahraničí spolu s naším miminkem. Chtěli by se za mnou přistěhovat,
jakmile dokončím studia a najdu si práci. Budou to moci udělat i po
skončení přechodného období, nebo si mají pospíšit?
Budou se za vámi moci přistěhovat i po skončení přechodného období. Dohoda o vystoupení
chrání nejen blízké rodinné příslušníky, kteří před skončením přechodného období ve Spojeném
království oprávněně pobývali s občanem EU, ale i ty blízké rodinné příslušníky, kteří na konci
přechodného období byli příbuzní s občanem EU, ale nepobývali ve Spojeném království. Budou
se za vámi moci přistěhovat i po skončení přechodného období, pokud budete v době, kdy vaše
žena bude chtít přijet do Spojeného království, stále v manželství a vy získáte nový status
pobytu ve Spojeném království.

Bydlím a pracuji ve Spojeném království. Jsem svobodná/svobodný, ale
doufám, že se jednou vdám/ožením. To se však pravděpodobně stane
až po skončení přechodného období. Bude se můj/moje budoucí
manžel/manželka moci za mnou přistěhovat do Spojeného království?
Co když budeme mít dítě?
Váš budoucí manžel/manželka se za vámi nebude moci přistěhovat podle dohody o vystoupení,
protože dohoda nechrání ty, kdo vstoupí do manželství s občanem EU po skončení přechodného
období. Váš budoucí manžel/manželka bude muset dodržovat pravidla Spojeného království v
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oblasti přistěhovalectví. Vaše budoucí dítě se za vámi coby občanem EU pobývajícím ve
Spojeném království před skončením přechodného období bude moci přistěhovat, pokud máte
práva péče o dítě.

Jsem Argentinec pracující ve Spojeném království, kde žiji se svým
šestiletým

chorvatským synem

a

dvouletou argentinskou dcerou.

Budeme moci zůstat po skončení přechodného období?
Všichni můžete zůstat za předpokladu, že vy a váš chorvatský syn splníte zákonné podmínky
pro pobyt a vy získáte nový status pobytu ve Spojeném království. Dohoda o vystoupení
zaručuje, že po skončení přechodného období mohou ve Spojeném království zůstat nejen
občané EU (tj. váš syn), ale rovněž rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU (tj. vy a vaše
dcera), jejichž přítomnost je potřebná k tomu, aby váš syn nebyl zbaven práva pobytu, které
získá podle dohody o vystoupení.

Žiji ve Spojeném království jako hlavní osoba, která skutečně pečuje o
mého polského syna, který zde studuje. Můj polský partner, který
pracoval ve Spojeném království, nás opustil. Budeme tu moci zůstat?
Dohoda o vystoupení vám dává právo pobývat ve Spojeném království, dokud váš syn
nedokončí vzdělání. Toto právo vám zůstane nejméně do doby, než vás syn dosáhne zletilosti, a
možná i poté, pokud bude i nadále potřebovat vaši přítomnost a péči, aby mohl dále studovat.
Vezměte prosím na vědomí, že možná nebudete moci zůstat ve Spojeném království trvale.
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4. Práva pobytu
Jsem Kypřan a žiji v Londýně s maminkou, která tu pracuje jako
inženýrka. Chodím do školy, ale doufám, že si jednou zřídím vlastní
květinářství. Budu tu moci zůstat a začít pracovat, až dokončím školu?
Ano. Nejen že budete moci zůstat ve Spojeném království, ale zůstanou vám také všechny
možnosti, jež občanům EU dávají současné právní předpisy EU o volném pohybu. Budete moci
pracovat, studovat, podnikat nebo zůstat v domácnosti a pečovat o své rodinné příslušníky.
Jakmile začnete pracovat, vaše práva zůstanou nedotčena.

Jsem ze Slovinska. Přijel jsem do Spojeného království tři roky před
skončením

přechodného

období

a celou

dobu

zde

pracuji

jako

živnostník. Budu moci získat v zemi povolení k trvalému pobytu,
a pokud ano, za jakých podmínek?
Po uplynutí pěti let oprávněného pobytu ve Spojeném království (včetně období pobytu před a
po skončení přechodného období) budete moci požádat o nový status trvalého pobytu ve
Spojeném království.
Dohoda o vystoupení chrání ty občany EU, kteří pobývali v jiném členském státě, než je stát,
jehož jsou státními příslušníky, v souladu s podmínkami, které pro právo pobytu stanoví právní
předpisy EU o volném pohybu. V zásadě je pobyt občanů EU oprávněný, jestliže:


jsou zaměstnanými osobami nebo osobami samostatně výdělečně činnými; nebo



mají dostatečné prostředky a zdravotní pojištění (včetně studentů); nebo



jsou rodinnými příslušníky občana EU, který tyto podmínky splňuje.

Po pěti letech nepřetržitého oprávněného pobytu budete moci ve Spojeném království požádat
o nový status trvalého pobytu.

Jsem Brit a již devět let žiji s rodiči ve Finsku. Oba rodiče pracují. Budu
mít po skončení přechodného období nějaká práva pobytu ve Finsku?
Ano. Jakožto osoba, která po dobu alespoň pěti let pobývala v členském státě EU, jste již
získala právo trvalého pobytu, které již není spojeno s žádnými podmínkami (např. s nutností
nadále být rodinným příslušníkem). Toto právo vám podle dohody o vystoupení zůstane, dokud
budete splňovat veškeré požadavky platné pro status pobytu ve Finsku.
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Jsem Estonec a studuji na univerzitě ve Spojeném království. Pokud
všechno dobře dopadne, dokončím studia v roce 2022. Budu moci ve
Spojeném království zůstat a hledat si tu práci?
Ano. Po skončení přechodného období budete moci ve Spojeném království pobývat stejně jako
dosud jako student, pracovník nebo osoba samostatně výdělečně činná, pokud ve Spojeném
království požádáte o nový status pobytu. Po pěti letech pobytu budete moci zažádat o nový
status trvalého pobytu ve Spojeném království podle právních předpisů Spojeného království.
Občané EU i nadále budou moci změnit svůj stav: studenti budou moci začít pracovat (a stanou
se tak pracovníky), pracovníci budou moci odejít do důchodu (a stanou se tak soběstačnými
osobami), soběstačné osoby budou moci zahájit studium a tak dále.

Jsem státním příslušníkem Malty a mám trvalý pobyt ve Spojeném
království,

kde

jsem

se

narodila

a vyrostla.

Brzy

dokončím

vysokoškolské studium a už jsem dostala skvělou nabídku práce
na Slovensku. Nabízejí mi tříletou smlouvu, ale mám strach, že když
odjedu ze Spojeného království, nebudu se tam moci vrátit. Můžete mé
obavy rozptýlit?
Jakmile požádáte o nový status trvalého pobytu a orgány Spojeného království vám ho udělí,
budete moci Spojené království až na pět let opustit a poté se vrátit, aniž by status pozbyl
platnosti. Pravidlo pěti let rovněž chrání ty občany, kteří nejsou přítomni v hostitelském státě na
konci přechodného období, pokud požádali o nový status pobytu ve Spojeném království.

Pocházím z Maďarska a už 15 let bydlím a pracuji ve Spojeném
království. Doufám, že po skončení přechodného období budu moci
v zemi zůstat. Mohli byste mě ujistit, že mi má práva a nároky zůstanou
napořád?
Práva nemají žádnou dobu platnosti. Všem, kdo jsou v rámci dohody o vystoupení chráněni,
zůstanou jejich nabytá práva a nároky po celý život.
Některá práva však mohou za určitých okolností platnosti pozbýt. Například nový status
trvalého pobytu ve Spojeném království přestane platit, jestliže je daná osoba v hostitelském
státě nepřítomna nepřetržitě po dobu delší než pět let.

16

Jsem z Rakouska a ve Spojeném království již žiji 20 let. Jsem
příjemcem

dávek

sociální

pomoci.

Předpokládám,

že

budu

moci

ve Spojeném království po skončení přechodného období zůstat, ale
budu pořád dostávat dávky, které potřebuji?
Ano. Všichni občané EU, kteří pobývají ve Spojeném království a po skončení přechodného
období splňují podmínky pro nový status trvalého pobytu ve Spojeném království, budou mít i
nadále právo pobytu a rovného zacházení. To znamená, že pokud jim byl před skončením
přechodného období přiznán nárok na určitou dávku nebo výhodu, bude s nimi i nadále
zacházeno stejně.

Pocházím z Litvy a studuji na univerzitě ve Spojeném království. Budu
po skončení přechodného období platit vyšší školné? Budu mít přístup
ke studentským půjčkám?
Všichni občané EU, kteří pobývají ve Spojeném království a po skončení přechodného období
splňují podmínky pro nový status pobytu ve Spojeném království, budou mít i nadále právo
pobytu a rovného zacházení.
Osoby, které začaly ve Spojeném království studovat před skončením přechodného období,
budou i nadále platit stejné školné jako britští občané. Pokud jde o přístup k podpoře při studiu,
jako jsou stipendia nebo půjčky na studium, budou pro studenty z EU, na které se vztahuje
dohoda o vystoupení, i nadále platit stejná pravidla jako dnes. Na tyto nároky se budou
vztahovat veškeré případné budoucí změny domácí politiky, které se uplatní na státní
příslušníky Spojeného království.

Jsem občanem Spojeného království s bydlištěm v Portugalsku a jsem
chráněn dohodou o vystoupení. Budu po skončení přechodného období
dále požívat práv na volný pohyb v rámci EU?
Státní příslušníci Spojeného království chránění podle o dohody o vystoupení nebudou moci
dohodu uplatnit, aby získali právo volného pohybu v jiném členském státě, usadit se v jiném
členském státě nebo poskytovat služby nebo přeshraniční služby osobám usazeným v jiných
členských státech.
Tím však nejsou dotčena jiná práva, která státní příslušníci Spojeného království mohou mít
podle jiných nástrojů EU nebo vnitrostátních právních předpisů.
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Není spravedlivé, že práva státních příslušníků Spojeného království
jsou omezena na členský stát EU, ve kterém pobývali při skončení
přechodného období, jelikož dohoda o vystoupení neobsahuje právo na
mobilitu v rámci EU po skončení přechodného období.
Občané Spojeného království se budou v případě, že splňují právní předpisy EU o legální
migraci, které se vztahují na státní příslušníky třetích zemí, i nadále moci dočasně nebo trvale
přestěhovat do jiných členských států.
Například státní příslušníci Spojeného království, kterým členský stát uplatňující schengenské
acquis v plném rozsahu udělil povolení k pobytu podle dohody o vystoupení, se mohou
svobodně pohybovat v rámci schengenského prostoru po dobu až 90 dnů v rámci období 180
dnů. Schengenský prostor dnes zahrnuje většinu členských států EU, s výjimkou Bulharska,
Chorvatska, Kypru, Irska, Rumunska a Spojeného království (Bulharsko a Rumunsko jsou v
současnosti v procesu připojení se k schengenskému prostoru). Ze zemí, které nejsou členy EU,
se k schengenskému prostoru připojily Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko.
Podrobnější informace o pravidlech EU v oblasti legální migrace naleznete na adrese
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en

nebo

http://ec.europa.eu/immigration.

 Správa dohody o vystoupení
Co zabrání orgánům Spojeného království v tom, aby své právní
předpisy o novém statusu pobytu v budoucnu změnily?
Dohoda o vystoupení velice jasně stanoví, že jakmile bude nový status pobytu ve Spojeném
království udělen, nebude možné jej jednotlivým občanům EU odejmout z jiných důvodů, než
které jsou výslovně povoleny v dohodě o vystoupení (například z důvodu spáchání trestného
činu).
Práva podle dohody o vystoupení budou závazná podle mezinárodního práva a občané EU se
budou moci svých práv podle dohody o vystoupení ve Spojeném království přímo dovolávat.
Spojené království přijme právní předpisy, jimiž se práva občanů zakotvená v dohodě
o vystoupení začlení do vnitrostátních právních předpisů země.
Právní předpisy Spojeného království zavádějící práva občanů EU stanovená v dohodě
o vystoupení budou mít přednost před ostatními právními předpisy země. To znamená,
že právní předpisy Spojeného království nemohou práva chráněná dohodou o vystoupení
„omylem“ zrušit. Pokud by se parlament Spojeného království v budoucnu rozhodl právní
předpisy o právech občanů EU ve Spojeném království zrušit, jejich zrušením by porušil dohodu
o vystoupení, což by vedlo k důsledkům, jež takovéto porušení v souladu s pravidly dohody
o vystoupení a mezinárodním právem má.
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Bude zřízen nějaký nezávislý vnitrostátní orgán, který bude dohlížet na
uplatňování dohody o vystoupení?
Ve Spojeném království bude na provádění a uplatňování práv občanů v rámci dohody o
vystoupení dohlížet nezávislý vnitrostátní orgán.
Pravomoci a funkce tohoto orgánu, včetně pravomoci provádět šetření na základě stížností
občanů, jsou stanoveny v dohodě o vystoupení a jsou rovnocenné pravomocem Komise podle
Smluv. Tento orgán bude rovněž oprávněn podat žalobu u příslušných soudů Spojeného
království, pokud jde o stížnosti občanů, kteří se domáhají přiměřených nápravných opatření.
Orgán i Komise budou každoročně podávat zprávu specializovanému výboru pro občanská práva
zřízenému podle dohody o vystoupení, která uvede činnosti týkající se uplatňování práv občanů
podle dohody, včetně počtu a povahy obdržených stížností.

Pravomoc Soudního dvora Evropské unie vyprší za osm let. Znamená to,
že po skončení přechodného období vyprší i moje práva?
Vaše práva podle dohody o vystoupení získáváte na celý život (avšak za určitých okolností
mohou platnosti pozbýt, například dlouhodobou nepřítomností v hostitelském státě).
Ačkoli je možnost soudů Spojeného království žádat Soudní dvůr o výklad dohody o vystoupení
omezena na osm let, bude tato doba dostatečně dlouhá na to, aby Soudní dvůr mohl
rozhodnout o nejdůležitějších otázkách.
Jiné aspekty dohody o vystoupení nejsou časově omezené, jako například možnost jednotlivců
přímo spoléhat na dohodu o vystoupení, která má přednost před neslučitelnými vnitrostátními
právními předpisy nebo opatřeními, nebo povinnosti správních a soudních orgánů Spojeného
království sladit se s příslušnou judikaturou Soudního dvoru Evropské unie vydanou před
skončením přechodného období nebo náležitě zohlednit budoucí judikaturu vydanou po skončení
přechodného období.

Vím, že kritéria pro pobyt budou vycházet z pojmů právních předpisů
EU o volném pohybu, jak je vykládá Soudní dvůr Evropské unie, ale co
když Spojené království nepřijalo právní předpisy EU o volném pohybu
správně, takže používá nesprávný výklad?
Dohoda o vystoupení jasně stanoví, že: jestliže kritéria pro pobyt vycházejí z pojmů právních
předpisů EU o volném pohybu, musí být vykládána v souladu s rozhodnutími Soudního dvora
Evropské unie před skončením přechodného období.
V případech, kdy Spojené království vychází z nesprávného výkladu pojmů práva Unie, jenž je
s takovým rozhodnutím v rozporu, musí mít v konečném důsledku přednost výklad Soudního
dvora.
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Kromě toho musí soudy Spojeného království řádně zohledňovat výklady Soudního dvora
Evropské unie v judikatuře vydané po skončení přechodného období.
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5. Pravidla vstupu a výstupu
Budu moci po brexitu cestovat do Spojeného království?
Až do konce přechodného období budou moci občané EU a státní příslušníci Spojeného
království i nadále svobodně cestovat pouze s platným cestovním pasem nebo průkazem
totožnosti.
Po skončení přechodného období budou moci občané EU nebo státní příslušníci Spojeného
království, kteří před skončením přechodného období pobývali v hostitelském státě, opustit
hostitelský stát a vrátit se s platným pasem nebo průkazem totožnosti. Jejich rodinní příslušníci,
kteří nejsou občany EU, budou mít stejná práva s platným pasem.
Vezměte prosím na vědomí, že po pěti letech po skončení přechodného období bude hostitelský
stát oprávněn přestat přijímat průkazy totožnosti, které nejsou v souladu s platnými
mezinárodními normami týkajícími se biometrické identifikace.
Pravidla pro vstup do Spojeného království pro ostatní občany EU (ty, kteří před skončením
přechodného období nepobývali ve Spojeném království) a pro vstup do EU pro státní
příslušníky Spojeného království nespadají do působnosti dohody o vystoupení.

Budou se na mě jako na občana Litvy pobývajícího ve Spojeném
království vztahovat požadavky týkající se vstupního víza?
Ne, pokud vlastníte platný doklad Spojeného království, který prokazuje váš nový status pobytu
podle dohody o vystoupení.

Jsem z Lucemburska. Ve Spojeném království nebydlím, ale často tam
jezdím. Budu potřebovat vstupní vízum?
Zda budete po skončení přechodného období potřebovat vstupní vízum, bude záviset na
budoucích pravidlech, která budou zavedena ve Spojeném království.

Jsem Brit a žiji v Bulharsku. Moje čínská manželka právě začala
studovat na univerzitě v Melbourne. Jaká vízová pravidla se na ni budou
vztahovat v roce 2025, až za mnou přijede do Bulharska?
Za předpokladu, že státní příslušníci Číny budou v roce 2025 podléhat vízové povinnosti, bude
vaše manželka stále požívat záruky podle dohody o vystoupení, které zaručují, že její vstupní
vízum bude vydáno bezplatně a zrychleným postupem.
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6. Trestná činnost a zneužití práv
Už 11 let bydlím a pracuji ve Spojeném království. Před pár lety jsem
byl usvědčen z trestného činu a odsouzen k trestu odnětí svobody
v délce pěti měsíců. Ovlivní tento trest nějak má práva?
Trestné jednání může mít důsledky pro právo pobytu, a to jak podle dnešních právních předpisů
EU o volném pohybu, tak podle dohody o vystoupení. Pokud jde o trestné činy spáchané před
skončením přechodného období, použijí se stávající pravidla směrnice o volném pohybu (kapitola
VI).
To znamená, že veškerá rozhodnutí ovlivňující právo pobytu, jež by byla zdůvodněna trestnými
činy spáchanými před skončením přechodného období, se budou muset přijímat výhradně
na základě posouzení konkrétního případu a vyhoštěni mohou být pouze pachatelé, jejichž
chování představuje skutečné, aktuální a dostatečně závažné ohrožení některého ze základních
zájmů společnosti.

Co se stane s občany EU, kteří budou smět ve Spojeném království
zůstat na základě dohody o vystoupení, když se dopustí trestného činu?
Jakýkoli trestný čin spáchaný po skončení přechodného období bude předmětem vnitrostátních
právních předpisů.
Ve Spojeném království to v současnosti znamená, že u pachatelů trestné činnosti, kteří budou
odsouzeni k trestu odnětí svobody v trvání nejméně 12 měsíců, bude zvažováno vyhoštění. Tyto
osoby se proti takovému rozhodnutí budou moci odvolat a budou mít právo na nezávislý soudní
přezkum svého případu.

Mám obavy, že řada lidí se pokusí o podvod a budou předstírat, že se na
ně vztahuje dohoda o vystoupení. Jaká opatření budou mít státní
orgány k dispozici?
Dohoda o vystoupení převezme všechna stávající ochranná opatření, kterými v rámci právních
předpisů EU o volném pohybu disponují členské státy na ochranu před zneužitím a podvody.
Státy budou moci přijmout potřebná opatření k odepření, pozastavení nebo odnětí jakéhokoliv
práva přiznaného podle dohody o vystoupení v případě jeho zneužití nebo podvodu, jako je
účelový sňatek, padělání dokumentů nebo nepravdivé prohlášení, pokud jde o skutečnost, která
má zásadní vliv na právo pobytu. Veškerá taková opatření musí být přiměřená a bude se na ně
vztahovat soudní náprava.
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Budou mít rozhodnutí orgánů Spojeného království přijatá na základě
pravidel o zneužití práv za následek ztrátu práva na odvolání?
Zneužití či podvod mohou vést ke ztrátě práva pobytu, ale nikdy ke ztrátě práva na podání
opravného prostředku. Hostitelský členský stát může omezit právo volného pohybu těch občanů
EU, u nichž se prokáže zneužití práva Unie (např. účelový sňatek). Jakmile vnitrostátní orgány
prokáží zneužívání nebo podvod, mají dotčené osoby plné právo na podání opravného
prostředku proti rozhodnutí omezujícímu jejich právo pobytu z těchto důvodů, a to včetně práva
zůstat v zemi, dokud není o odvolání rozhodnuto, v mezích čl. 31 odst. 2 směrnice o volném
pohybu.

Dohoda o vystoupení uvádí, že orgány Spojeného království budou moci
u všech žadatelů o nový status pobytu ve Spojeném království provádět
systematické kontroly týkající se trestné činnosti a bezpečnostní
kontroly. Je to možné?
Ano. Kontext brexitu je jedinečný, jelikož orgány Spojeného království budou muset přijmout
zásadní rozhodnutí o tom, zda by dotčené osoby měly mít po zbytek života nový status pobytu
ve Spojeném království podle dohody o vystoupení.
V této souvislosti je případné, aby Spojené království zavedlo nový postup pro ty, kdo chtějí
tento nový status ve Spojeném království získat, než aby byli výlučně předmětem pravidel
Spojeného království v oblasti přistěhovalectví. To znamená, že po skončení přechodného
období bude Spojené království moci vyhostit pouze ty pachatele, kteří jsou občany EU, kteří
svůj trestný čin spáchali před skončením přechodného období, pouze v těch případech, kdy by
je mohli vyhostit již nyní.

Ve Spojeném království mi byly uděleny pokuty za překročení povolené
rychlosti a za parkování, které nejsou uvedeny v mém rejstříku trestů.
Musím je nahlásit orgánům Spojeného království?
Ne, orgánům Spojeného království musíte nahlásit pouze ta odsouzení ve Spojeném království,
která se objeví ve vašem trestním rejstříku ve Spojeném království.
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7. Správní postupy
Existuje nový status pobytu ve Spojeném království, který se nazývá
„status usazené osoby“. Bude se tento status vztahovat na občany EU
po skončení přechodného období a co to bude znamenat?
Všichni občané EU a jejich rodinní příslušníci pobývající ve Spojeném království budou muset do
šesti měsíců po skončení přechodného období požádat o nový status pobytu ve Spojeném
království, pokud chtějí v zemi zůstat.
Orgány Spojeného království občanům EU a jejich rodinným příslušníkům poskytují informace
na svých internetových stránkách https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families.

Jakožto občan EU pobývající ve Spojeném království dnes nemám
povinnost žádat o povolení k pobytu. Budu tak muset učinit po skončení
přechodného období? A proč?
Na rozdíl od dnešní situace budou mít všichni občané EU a jejich rodinní příslušníci, kteří
pobývají ve Spojeném království, povinnost získat nový status pobytu podle právních předpisů
Spojeného království jako právní předpoklad pro svůj další pobyt v zemi. Svůj status pobytu
budete moci prokázat nejen úřadům či policii Spojeného království, ale také zaměstnavateli,
bance, pronajímateli a všem ostatním.

Když občané EU získají nový status pobytu ve Spojeném království,
bude to znamenat, že přijdou o svá současná práva?
Hlavní podmínky, za kterých občané získají nový status pobytu ve Spojeném království, v
zásadě odpovídají podmínkám stanoveným v současných právních předpisech EU o volném
pohybu pro získání nebo ztrátu práva pobytu. Orgány Spojeného království nebudou mít
možnost na základě vlastního uvážení žádost zamítnout z důvodů, které nejsou podle
stávajících pravidel EU povoleny. Nikdo z těch, kdo mají nárok na ochranu, nebude opomenut.
Podmínky pro ztrátu nového statusu pobytu ve Spojeném království budou na jedné straně ve
srovnání s dnešními právními předpisy EU o volném pohybu výhodnější, neboť občané EU
a jejich rodinní příslušníci budou mít možnost opustit Spojené království na dobu pěti let, aniž
by o nový status trvalého pobytu přišli (stávající právní předpisy umožňují pouze dva roky).
Na druhé straně mohou občané EU stejně jako dnes o svůj nový status pobytu přijít v případě,
že se ve Spojeném království dopustí trestného činu. Pokud k trestnému činu dojde po skončení
přechodného období, bude se rozhodovat

v souladu

s vnitrostátními

právními

předpisy

Spojeného království a veškerými omezeními, jež plynou z vnitrostátních a mezinárodních
právních nástrojů platných ve Spojeném království.
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Není mi jasné, jaká kritéria budou orgány Spojeného království
používat pro rozhodnutí o novém statusu pobytu pro občany EU. Můžete
mi je objasnit?
Hlavní kritéria pro to, aby občané EU získali nový status pobytu ve Spojeném království, budou
v zásadě stejná jako ta, která dnes stanoví právní předpisy EU o volném pohybu. Tím se zajistí,
že všichni občané EU, kteří by splnili podmínky pro právo pobytu podle právních předpisů EU
o volném pohybu, budou mít nárok na získání nového statusu pobytu ve Spojeném království
a že ti občané EU, kteří by podle právních předpisů EU o volném pohybu splnili podmínky pro
právo trvalého pobytu, budou mít nárok na nový status trvalého pobytu ve Spojeném
království.

Do

jaké

doby

musím

požádat

o

„status

usazené

osoby“

nebo

„předběžný status usazené osoby“?
Ti, kteří oprávněně pobývali ve Spojeném království před koncem přechodného období, a blízcí
rodinní příslušníci, kteří v období od 1. ledna do 30. března 2021 přijeli za osobou usilující o
sloučení rodiny, která je občanem EU, musí požádat o nový status pobytu ve Spojeném
království do 30. června 2021 (šest měsíců po skončení přechodného období).
Rodinní příslušníci, na které se vztahuje dohoda o vystoupení a kteří do Spojeného království
přijeli žit se svými příbuznými po 31. březnu 2021, musí požádat o některý z nových statusů
pobytu do tří měsíců po příjezdu do Spojeného království.
Během tohoto období a až do doby, kdy bude o jejich žádosti rozhodnuto, pro ně bude platit
stávající právo pobytu.

Co se stane, pokud bude orgánům Spojeného království trvat dlouhou
dobu, než o rozhodnou o mém novém statusu pobytu?
Po podání žádostí a vystavení osvědčení o žádosti budete moci ve Spojeném království pobývat
a zachovat si veškerá současná práva, dokud nebude o vaší žádosti rozhodnuto. Pokud bude
vaše žádost zamítnuta, budete se moci proti rozhodnutí odvolat a v zemi zůstat, dokud nebude
ve věci odvolání s konečnou platností rozhodnuto.

Budou nějaké záruky pro ty, kdo lhůtu promeškají?
Orgány Spojeného království uplatní k těm, kdo lhůtu promeškají, přiměřený přístup. Žádosti
budou přijaty v případě, že budou pro promeškání lhůty existovat rozumné důvody. Osoby,
jejichž pozdní žádost orgány Spojeného království zamítnou, budou stále moci požádat
nezávislý soud Spojeného království, aby zamítnutí jejich žádosti prošetřil.
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Jaká je lhůta pro požádání žádosti o nový status pobytu pro rodinné
příslušníky, kteří přijedou po skončení přechodného období?
O nový status pobytu ve Spojeném království budou muset požádat do tří měsíců po příjezdu.
Ti, jejichž žádosti podané ze zahraničí obsahují společně se žádostí o vstupní vízum i žádost o
nový status pobytu ve Spojeném království, nemusí po příjezdu do Spojeného království
opětovně žádat o nový status pobytu, pokud bylo jejich žádostem vyhověno.

Existují nějaké záruky, které chrání osoby, které chtějí požádat o nový
status pobytu, ale nemohou tak učinit, protože systém ve Spojeném
království nefunguje?
Ano. Dohoda o vystoupení zaručuje, že šestiměsíční lhůta po skončení přechodného období
(během které musíte požádat o nový status pobytu) se automaticky prodlouží o jeden rok,
pokud Spojené království oznámí, že jí v registraci žádosti nebo vystavení osvědčení o žádosti
zabránily technické problémy. Během tohoto prodlouženého období budou všechna práva
pobytu plně zachována.

Již mám doklad osvědčující trvalý pobyt, který mi orgány Spojeného
království vydaly v loňském roce. Pevně věřím, že lidé jako já tu budou
moci zůstat bez zbytečných nepříjemností.
Věříte správně. Budete muset požádat o nový trvalý status pobytu ve Spojeném království, ale
jelikož jste již získal trvalý pobyt ve Spojeném království podle stávajících právních předpisů EU
o volném pohybu, nebude správní postup složitý a budete pouze muset předložit cestovní pas
nebo průkaz totožnosti, učinit prohlášení o případných nevykonaných odsouzeních, která jsou
uvedena ve vašem rejstříku trestů ve státě odsouzení, a prokázat, že ve Spojeném království i
nadále pobýváte. Nové povolení k pobytu ve Spojeném království získáte bezplatně.

Mám nárok na trvalý pobyt ve Spojeném království, ale nikdy jsem si
nepodal žádost o doklad osvědčující trvalý pobyt. Budu moci po
skončení přechodného období požádat o trvalý pobyt?
K tomu, abyste měl před skončením přechodného období právo trvalého pobytu ve Spojeném
království, tento doklad nepotřebujete. Nicméně v případě, že chcete jen potvrdit své právo
pobývat ve Spojeném království i po skončení přechodného období, orgány Spojeného
království doporučují počkat na zavedení systému pro vydávání nového statusu pobytu, k
němuž by mělo dojít před 29. březnem 2019.
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Mám velký strach, že nový správní postup, který orgány Spojeného
království pro občany EU připravují, bude noční můra. Jak EU při
jednáních chránila moje práva?
Spojené království se zavázalo vytvořit nový systém, v jehož rámci budou správní postupy
týkající se žádostí o nový status pobytu transparentní, bezproblémové a jednoduché, aby se
zabránilo zbytečné administrativní zátěži. Nebudou kopírovat stávající postupy pro trvalý pobyt.
Formuláře budou stručné, jednoduché, uživatelsky přístupné a přizpůsobené kontextu dohody o
vystoupení.
Dohoda o vystoupení stanoví, že Spojené království nemůže požadovat nic nad rámec toho, co
je nezbytné a přiměřené k určení, zda byla splněna kritéria pobytu. Dohoda obsahuje
ustanovení vypracovaná na základě podobného přístupu jako ustanovení o požadavcích na
důkazy obsažená v právních předpisech EU o volném pohybu.

S ohledem

na dnešní

uplatňování

právních

předpisů

EU

o volném

pohybu ve Spojeném království mám obavu, že nový systém nebude
v praxi fungovat.
Spojené království poskytlo podrobné informace o krocích, které za účelem realizace dohody o
vystoupení podnikne (viz https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families). Podrobnosti
jsou uvedeny v dohodě. Správní systém bude funkční, transparentní, jednoduchý a neměl by
vést ke zbytečné administrativní zátěži.
Aby občané získali konkrétní záruku, zajišťuje dohoda o vystoupení, že se uplatní veškeré
procesní záruky směrnice o volném pohybu. Z toho vyplývá právo na odvolání proti jakémukoli
rozhodnutí, jímž se omezuje právo pobytu. Znamená to také, že dotčenému občanu zůstanou
veškerá práva podle dohody o vystoupení až do doby, kdy bude přijato konečné rozhodnutí,
tj. až do vydání pravomocného soudního rozhodnutí po odvolacím řízení.

Před dvěma lety jsem ve Spojeném království žádala o osvědčení EU
o registraci. Dala jsem dohromady skoro sto stránek dokumentů, aby
orgány Spojeného království určitě viděly, že jsem splnila příslušné
podmínky. Nechci to absolvovat ještě jednou. Bude to tentokrát jiné?
Ano. Nový status pobytu nebude vyžadovat nic nad rámec toho, co je nezbytné a přiměřené k
určení, zda byla splněna kritéria pobytu. Dohoda o vystoupení obsahuje ustanovení, která se
řídí podobným přístupem jako ustanovení o požadavcích na důkazy obsažená v právních
předpisech EU o volném pohybu. Zároveň se orgány Spojeného království budou snažit použít
důkazy, které již mají k dispozici (např. záznamy o daních ze mzdy), aby se snížilo množství
dokladů, které musí žadatelé předkládat.
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Jinými slovy, žadatelé budou muset předložit pouze minimum důkazů nezbytné k prokázání,
že splňují podmínky pro nový status pobytu ve Spojeném království (u zaměstnanců to
znamená cestovní pas nebo průkaz totožnosti, doklad o tom, že dotyčná osoba v minulosti
pracovala ve Spojeném království po dobu pěti let, a doklad o tom, že ve Spojeném království
nadále pobývá), učinit prohlášení o nevykonaných odsouzeních, která jsou uvedena v rejstříku
trestů ve státě odsouzení a nic víc.

Myslím

si,

že správní

postupy

Spojeného

království

v oblasti

přistěhovalectví jsou příliš těžkopádné. Budou nějaká pravidla nebo
záruky, které mi podání žádosti usnadní?
Orgány Spojeného království budou s žadateli o nový status pobytu ve Spojeném království
spolupracovat, aby jim pomohly prokázat jejich nárok na něj a zabránily chybám či
opomenutím, které by mohly mít vliv na rozhodnutí o žádosti. Umožní žadatelům předložit
dodatečné důkazy a napravit případné nedostatky, pokud se bude zdát, že k nim došlo pouhým
opomenutím. Uplatní se zásada důkazní flexibility, jež dává orgánům Spojeného království
možnost ve vhodných případech volně rozhodnout ve prospěch žadatele.
Orgány Spojeného království budou s žadateli spolupracovat, aby jim pomohly prokázat jejich
nárok na nový status pobytu ve Spojeném království. Znevýhodnění žadatelé budou moci využít
asistenčních služeb, jaké v současnosti ve Spojeném království fungují, například v pobočkách
knihoven.

Hodně cestuji a opravdu nerad bych v rámci mé žádosti o nový status
pobytu ve Spojeném království předložil originál cestovního pasu, a
zůstal tak bez něj. Co mohu udělat?
Přestože dohoda o vystoupení zaručuje, že mnoho podpůrných dokladů lze předložit v podobě
kopií, vnitrostátní orgány budou stále moci společně se žádostí vyžadovat předložení platného
cestovního pasu nebo průkazu totožnosti. Avšak v případech, kdy orgány během vyřizování
žádosti zadržují průkaz totožnosti, máte právo požádat o jeho vrácení ještě předtím, než je o
žádosti rozhodnuto.

Mohu předložit kopie podpůrných dokladů, a nikoli jejich originály?
Ano. Podpůrné doklady jiné než cestovní pasy nebo průkazy totožnosti mohou být předloženy v
kopiích. Vnitrostátní orgány mohou ve zvláštních případech požadovat předložení originálů
určitých dokladů, pokud existují důvodné pochybnosti o jejich pravosti.

Některé žádosti o přistěhovalectví jsou ve Spojeném království velice
nákladné. Kolik budou muset občané EU a jejich rodinní příslušníci,
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kteří po skončení přechodného období podají žádost o nový status
pobytu, na úřadech zaplatit?
Nový status pobytu ve Spojeném království se bude vydávat bezplatně (v případě osob, které
mají platné povolení k trvalému pobytu vydané podle právních předpisů EU o volném pohybu
před skončením přechodného období) nebo za poplatek, který nepřevýší poplatek ukládaný za
vydání podobných dokumentů státním příslušníkům. Spojené království oznámilo, že žadatelům
o status usazené osoby, kteří dosáhnou věku 16 nebo více let, bude účtovat poplatek ve výši
65 GBP.

Žadatelům

mladším

16

let

bude

účtován

poplatek

ve výši

32,50 GBP.

(https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families).

Jsem ženatý a máme tři děti. Budou naše žádosti rozhodovány odděleně
nebo společně?
Dohoda o vystoupení zaručuje, že žádosti rodin podané současně budou posuzovány společně.

Zaslechl jsem, že Spojené království bude vydávat povolení k pobytu
podle dohody o vystoupení v digitální podobě. Je to pravda?
Povolení k pobytu podle dohody o vystoupení mohou být vydána jako fyzický dokument
(například jako plastová karta s bezpečnostními prvky) nebo v digitální podobě. Povolení k
pobytu v digitální podobě bude vycházet ze záznamů v digitální databázi, kterou spravují
orgány Spojeného království.

Občané

EU

království

se

dnes

odvolat.

mohou

Bude

proti

toto

rozhodnutí

právo

orgánů

chráněno

i

po

Spojeného
skončení

přechodného období?
Ano, toto právo je plně přeneseno do dohody o vystoupení.

Co se stane s občany EU, jejichž žádost o nový status pobytu orgány
Spojeného království zamítnou? Budou moci v zemi zůstat, zatímco se
bude rozhodovat o odvolání?
Občané EU, jejichž žádost o nový status pobytu ve Spojeném království bude po skončení
přechodného období zamítnuta, budou mít možnost domáhat se vůči rozhodnutí o zamítnutí
soudní nápravy. Jejich právo pobytu jim zůstane až do okamžiku, kdy se toto rozhodnutí – nebo
opravný prostředek – stane pravomocným. Jak je tomu i v současné době podle právních
předpisů EU o volném pohybu, mohou orgány Spojeného království ve výjimečných případech
(například v případech, kdy

je rozhodnutí založeno na naléhavých důvodech veřejné

bezpečnosti) vyhostit odmítnuté žadatele i před vydáním pravomocného rozhodnutí, avšak
nemohou dotčené osobě bránit v uplatnění práva obhajovat se osobně, kromě výjimečných
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okolností, kdy by přítomnost dané osoby ve Spojeném království mohla způsobit vážné
problémy, pokud jde o veřejnou politiku nebo veřejnou bezpečnost.

Budu muset počkat až do skončení přechodného období, abych mohla
požádat o nový status pobytu ve Spojeném království?
Ne. O nový status pobytu a o doklad, který jeho získání prokazuje, budete moci zažádat ještě
před skončením přechodného období. Orgány Spojeného království očekávají, že dobrovolný
systém pro podávání žádostí bude spuštěn před 29. březnem 2019. Žádosti budete moci podat
a nechat je zpracovat v souladu se všemi zárukami obsaženými v dohodě o vystoupení.

Jaký je rozdíl mezi dobrovolným a povinným systémem?
Povinný systém vstoupí oficiálně v platnost až po skončení přechodného období, kdy získání
nového statusu pobytu bude předpokladem práva pobytu podle dohody o vystoupení. Občané
EU a jejich rodinní příslušníci, kteří přijedou před koncem přechodného období, budou mít po
skončení přechodného období šest měsíců na to, aby požádali o nový status pobytu.
Dobrovolný systém bude k dispozici ještě před brexitem. Občané EU a jejich rodinní příslušníci
budou moci získat nový status pobytu, aniž by to mělo vliv na jejich práva volného pobytu
během přechodného období.

Co se stane, pokud bude mojí žádosti v rámci dobrovolného systému
vyhověno?
Zatímco z technického hlediska nebude mít rozhodnutí o vyhovění vaší žádosti žádné právní
účinky až do skončení přechodného období (můžete ho považovat za odložené rozhodnutí
přijaté v roce 2019, které vám zaručuje práva od roku 2021), získáte právní jistotu, že po
skončení přechodného období budete mít ve Spojeném království nový status pobytu. Během
přechodného období budou orgány Spojeného království moci váš status pobytu odvolat pouze
na základě důvodů veřejného pořádku.

Co se stane, pokud mojí žádosti v rámci dobrovolného systému
vyhověno nebude?
Stále budete moci zůstat ve Spojeném království až do konce přechodného období, pokud
splníte podmínky směrnice o volném pohybu. Budete moci znovu podat žádost v rámci
dobrovolného systému až do konce přechodného období nebo dokonce během šestiměsíčního
období po skončení přechodného období.

Mohu se v rámci dobrovolného systému odvolat proti zamítnutí mé
žádosti?
Ano, veškeré opravné prostředky budete mít k dispozici.
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Jsem britský státní příslušník pobývající v členském státě EU. Jaký
správní postup budu muset dodržet?
To bude záviset na tom, ve kterém členském státě pobýváte. Některé členské státy budou
uplatňovat „konstitutivní“ systém podobný systému uplatňovanému ve Spojeném království: tj.
podmínkou oprávněného pobytu podle dohody o vystoupení bude, že dotčené osoby budou
muset podat žádost o nový status pobytu. Jiné členské státy budou uplatňovat „deklaratorní“
systém podobný stávajícímu stavu podle směrnice o volném pohybu: tj. povinnost požádat o
nový status pobytu nebude podmínkou oprávněného pobytu podle dohody o vystoupení.
Doporučujeme vám obrátit se s dotazem ohledně příslušného postupu na orgány členského
státu, v němž pobýváte.
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8. Odborné kvalifikace
 Odborné kvalifikace podle stávajícího práva Unie
Co jsou odborné kvalifikace?
Odborné kvalifikace jsou specifické kvalifikační požadavky, které musí osoba podle zákona mít,
aby získala přístup k regulovanému povolání nebo vykonávala regulované povolání nebo aby se
zapojila do regulovaných činností v dané zemi.
Kvalifikační požadavky se liší pro jednotlivá povolání. Stejně tak se mohou kvalifikační
požadavky lišit pro stejná povolání v různých zemích.
Odborné kvalifikace mohou být konkrétní studium, školení a/nebo odborná praxe. Mohou být
doloženy

například

prostřednictvím

příslušných

diplomů,

osvědčení,

jakož

i

osvědčení

způsobilosti a/nebo o odborné praxi.

Jaká je dnešní situace, pokud jde o kvalifikace uznané v jednom
členském státě v případě usazení v jiném členském státě?
Občané EU mají právo vykonávat regulované povolání jako zaměstnanci nebo samostatně
výdělečně činné osoby v jiném členském státě než v tom, ve kterém získali svou kvalifikaci.
Odborníci (například fyzioterapeuti), kteří absolvovali odbornou přípravu a získali svou
kvalifikaci v jednom členském státě a kteří se rozhodli přemístit a pracovat v jiném členském
státě, který reguluje přístup k tomuto povolání a jeho výkon, musí v tomto jiném členském
státě získat uznání své kvalifikace dříve, než tam mohou začít pracovat.
V rámci režimu EU jsou členské státy, které regulují určitá povolání, povinny za přísných
podmínek posoudit kvalifikace získané v jiných členských státech, za účelem uznání kvalifikace
a umožnění přístupu k danému povolání.
U některých povolání (lékaři, zdravotní sestry a ošetřovatelé, zubní lékaři, veterinární lékaři,
porodní asistentky, farmaceuti a architekti) pak existuje systém automatického uznávání
na základě společných minimálních požadavků na odbornou přípravu. Navíc řada povolání, a to
zejména v odvětví řemesel, průmyslu a obchodu, může využívat automatického uznávání
založeného na zkušenostech, pokud jsou splněny určité podmínky.
U jiných povolání může přijímající členský stát ukládat přicházejícím odborníkům kompenzační
opatření, pokud existují objektivně podstatné rozdíly mezi kvalifikacemi přicházejícího odborníka
a kvalifikacemi požadovanými v přijímajícím členském státě.
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Členský stát, v němž je žádáno o uznání kvalifikace, musí vydat příslušné rozhodnutí ve
striktních lhůtách. Tato rozhodnutí podléhají odvolání podle vnitrostátního práva, nemohou být
svévolná a musí být plně v souladu s právem Unie.
Na povolání pokrytá dohodou o vystoupení, jako jsou advokáti, se mohou vztahovat určitá
zvláštní pravidla.
Tento režim EU se nevztahuje na žádosti o uznání ze strany státních příslušníků třetích zemí,
pokud takovouto asimilaci nestanoví zvláštní ujednání, např. opatření platná pro státní
příslušníky EHP a Švýcarska.
Kvalifikace získané občany EU v třetích zemích jsou zahrnuty do režimu EU pouze tehdy, jsou-li
přizpůsobeny kvalifikacím EU. To nastane po třech letech výkonu v členském státě, který je
poprvé uznal.

Jaká je dnešní situace, pokud jde kvalifikace uznané v jednom
členském státě, pokud dočasně nebo příležitostně poskytujete službu v
jiném členském státě?
U většiny povolání právo Unie umožňuje, aby vyžadoval předchozí prohlášení příslušných
odborníků pouze ten členský stát, ve kterém je služba poskytována. Prohlášení lze podávat
jednou ročně (nebo jednou za 18 měsíců v případě evropského profesního průkazu) a může je
doplňovat omezený počet osvědčení.
Členskému státu, ve kterém je služba poskytována, není dovoleno provádět jakékoli předběžné
kontroly kvalifikací, s výjimkou povolání, která zahrnují riziko vážného poškození zdraví nebo
narušení bezpečnosti příjemce služeb. Veškeré tyto kontroly se musí zaměřovat pouze na to, co
je pro tento konkrétní účel nezbytné.
Kromě toho u profesí, jako jsou lékaři, zdravotní sestry a ošetřovatelé, zubní lékaři, veterinární
lékaři,

porodní

asistentky,

farmaceuti

a architekti

atd.,

na

něž

se

vztahuje

systém

automatického uznávání, nemůžou být prováděny žádné předběžné kontroly. Lze požadovat
pouze předchozí roční prohlášení.

 Odborné kvalifikace v rámci dohody o vystoupení
Bude mít vystoupení Spojeného království z EU vliv na tuto situaci?
Státní příslušníci Spojeného království již nebudou občany EU a kvalifikace ve Spojeném
království již nebudou kvalifikacemi EU.
Právní režim EU vysvětlený výše se již nebude vztahovat na dotčené osoby a nebude se ve
Spojeném království uplatňovat.
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Veškeré otázky související s uznáváním kvalifikací a možností poskytovat odborné služby v
členských státech EU nebo Spojeném království se budou řešit podle vnitrostátních pravidel a
podmínek bez využití práv stanovených právem Unie.

Jaký je smysl dohody o vystoupení?
Hlavním účelem dohody o vystoupení pro občany EU a státní příslušníky Spojeného království,
kteří na konci přechodného období oprávněně pobývají v hostitelském státě a dříve získali
uznání svých kvalifikací v tomto státě na základě zvláštního seznamu nástrojů EU, je, že by
neměli být ovlivněni brexitem, pokud jde o platnost uznání jejich kvalifikací a jejich oprávnění k
výkonu praxe.
Stejné platí pro odborníky, kteří na konci přechodného období budou příhraničními pracovníky a
kteří získali uznání svých kvalifikací a oprávnění k výkonu praxe ve státě, ve kterém pracují
jako příhraniční pracovníci.
Dohoda o vystoupení se rovněž vztahuje na nevyřízené žádosti o uznání těchto osob.
Dohoda o vystoupení nezaručuje odborníkům ze Spojeného království usazeným v jakémkoli
členském státě EU právo spoléhat se na právo Unie, pokud jde o získání dodatečného uznání
jejich kvalifikací po skočení přechodného období, ať už v členském státě bydliště nebo jiném
členském státě EU, nebo dočasné nebo příležitostné poskytování služeb v některém z těchto
států.
Dohoda o vystoupení nezaručuje platnost oprávnění vydaných orgány Spojeného království ve
zbytku EU, pokud jde o určitá odvětví, zejména v odvětví dopravy, která mají celoevropskou
hodnotu v rámci vnitřního trhu, nebo platnost těchto typů oprávnění ve Spojeném království
vydaných orgány členských států EU.

Jsem Brit a bydlím a pracuji v Estonsku jako architekt. Budu zde moci
své povolání vykonávat i nadále?
Ano. Pokud byla vaše odborná kvalifikace uznána v zemi, kde v současnosti pobýváte nebo
(v případě příhraničních pracovníků) kde pracujete, budete moci za účelem výkonu své profesní
činnosti nadále využívat toto rozhodnutí o uznání.
To samé platí pro estonského architekta, který žije a pracuje ve Spojeném království.
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Jsem Brit, bydlím v Belgii a pracuji jako fyzioterapeut v Lucembursku,
kde mi byly uznány kvalifikace. Budu moci využívat práva Unie a i
nadále

poskytovat

své

služby

jako

příhraniční

pracovník

v

Lucembursku?
Ano. Pokud byla vaše odborná kvalifikace uznána v zemi, kde v současnosti pobýváte nebo
(v případě příhraničních pracovníků) kde pracujete, budete moci za účelem výkonu své profesní
činnosti nadále využívat toto rozhodnutí o uznání.
To samé platí pro belgického fyzioterapeuta, který žije v Irsku a pracuje jako fyzioterapeut ve
Spojeném království, kde mu byly uznány kvalifikace.

Jsem Brit a bydlím a pracuji v Belgii jako veterinář. Budu po skončení
přechodného období moci využívat práva Unie a i nadále dočasně a
příležitostně poskytovat služby v jiných členských státech EU?
Ne, nebudete moci využívat právo Unie k tomu, abyste poskytoval tyto služby nebo v jejich
poskytování pokračoval.
Možnost poskytovat tyto služby a konkrétní podmínky jejich poskytování budou stanovovat
právní předpisy a politiky příslušného členského státu EU.

Jsem

státním

příslušníkem

Irska.

Ve

Spojeném

království

jsem

požádala o uznání svých kvalifikací. Co se stane, pokud nezískám
rozhodnutí před skončením přechodného období?
Pokud jste před skončením přechodného období požádala o uznání u příslušného orgánu země,
kde v současnosti pobýváte nebo (v případě příhraničních pracovníků) kde pracujete, měl by být
postup pro uznání těchto kvalifikací proveden v souladu s pravidly Unie platnými před
skončením přechodného období. Tím by se mělo zajistit bezproblémové dokončení postupu
a pozitivní výsledek v případě, že vaše žádost byla oprávněná.
Totéž platí pro státního příslušníka Spojeného království, který požádal o uznání svých
kvalifikací v členském státě EU.

Jsem anglický advokát pobývající v Belgii, který se registroval u
advokátní komory v Bruselu před skončením přechodného období. Jaká
bude moje situace po skončení přechodného období?
Vaše situace bude záviset na typu registrace, kterou máte.
Pokud jste v současné době registrován jako právník EU, tj. na základě titulu získaného v zemi
původu (v Anglii a Walesu, Skotsku nebo Severním Irsku), nebudete moci nadále využívat
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právo Unie, pokud jde o poskytování služeb v EU, včetně Belgie. Vaše situace bude záviset na
pravidlech uplatňovaných členskými státy týkajících se usazování a poskytování služeb
advokáty, kteří nejsou občany EU, na území těchto států.
Naopak pokud jste zaregistrován jako belgický právník (buď jste získal uznání svých kvalifikací
v Belgii podle směrnice o odborných kvalifikacích, nebo podle zvláštních pravidel směrnice o
usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém
byla získána kvalifikace) a na konci přechodného období pobýváte v Belgii nebo pracujete jako
příhraniční pracovník, budou vaše práva na registraci, členství a výkon praxe v Belgii zaručena.
Nicméně již nadále nebudete moci využívat uvedené směrnice, pokud jde o vaši přítomnost a
poskytování služeb v jiném členském státě EU.
Stejné se vztahuje na belgického advokáta ve Spojeném království.

Jsem finský občan a pobývám ve Finsku. V současné době absolvuji
kurz v místní instituci, která má uzavřenou dohodu o franšíze s
univerzitou ve Spojeném království. Po zakončení studia získám diplom
Spojeného království. Jaký bude status mých kvalifikací, pokud diplom
získám až po skončení přechodného období?
Pokud bude váš diplom vydán institucí Spojeného království (univerzitou nebo odborným
institutem Spojeného království), nebude vaše kvalifikace kvalifikací EU a nebude využívat
režimu EU pro uznávání kvalifikací.
Podmínky pro případné uznání vašich kvalifikací budou záviset na vnitrostátních právních
předpisech členského státu EU, v němž budete žádat o uznání, ať už se jedná o Finsko jako v
tomto případě, nebo o jiný členský stát EU, kam přesídlíte.
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9. Sociální zabezpečení
Jsem státním příslušníkem Španělska a pracuji ve Spojeném království.
Co se stane s mým sociálním zabezpečením po skončení přechodného
období?
Pokud jde o pravidla sociálního zabezpečení, je cílem dohody o vystoupení zajistit, aby všechno
zůstalo, jako je tomu nyní. Stávající pravidla EU zůstanou v platnosti. To znamená například,
že:


Spojené království bude i nadále příslušné pro vaše dávky sociálního zabezpečení –
platíte příspěvky ve Spojeném království, a máte tak nárok na dávky ve Spojeném
království bez jakékoliv diskriminace;



máte přístup ke zdravotní péči ve Spojeném království za stejných podmínek jako
státní příslušníci Spojeného království;



pokud pojedete na dovolenou do Evropské unie, budete moci používat svůj britský
evropský průkaz zdravotního pojištění;



pokud vaše děti pobývají ve Španělsku a máte nárok na rodinné dávky ve Spojeném
království, budete je dostávat i nadále v plné výši, jako by s vámi vaše děti pobývaly ve
Spojeném království (viz http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=en pro
další podrobnosti);



pokud se vám narodí děti po skončení přechodného období a budete mít nárok na
rodinné dávky podle právních předpisů Spojeného království, budete je dostávat i v
případě, že by vaše děti pobývaly například v Španělsku (další podrobnosti viz
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=cs);



pokud se stanete nezaměstnaným po skončení přechodného období, budete mít
nárok na dávky v nezaměstnanosti ve Spojeném království a tyto dávky si převést po
povolenou dobu za účelem hledání zaměstnání do jiného členského státu EU (viz
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=862&langId=en pro další podrobnosti);



pokud odejdete do důchodu po skončení přechodného období, budete mít nárok na
důchod ve Spojeném království za podmínek stanovených ve vnitrostátních právních
předpisech:
o

pokud nemáte dostatečný počet dob pojištění pro získání nároku na důchod ve
Spojeném království, budou v potřebném rozsahu zohledněny i doby pojištění v
jiných členských státech EU;

o

pokud se rozhodnete vrátit do Španělska:
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budete i nadále pobírat důchod ze Spojeného království v plné výši;



váš důchod ve Spojeném království bude nadále valorizován;



odpovědnost za platbu za zdravotní pojištění bude stanovena v závislosti
na ostatních důchodech, které získáváte, a na vašem pobytu;

další podrobnosti viz http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=860&langId=cs;


pokud budou mít vaši pozůstalí nárok na pozůstalostní dávky ve Spojeném
království, budou o tyto dávky moci požádat a pobírat je v plné výši, i pokud pobývají
ve Španělsku.

Jak dlouho zůstanu chráněn dohodou o vystoupení?
Zůstanete chráněn tak dlouho, dokud zůstanete bez přerušení v situaci, která je spojena se
Spojeným královstvím a jakýmkoli členským státem.
Například: jako na polského občana pobývajícího a pracujícího na konci přechodného období ve
Spojeném království pro britského zaměstnavatele se na vás bude i nadále vztahovat dohoda o
vystoupení, pokud stále existuje „přeshraniční propojení“.
Toto „přeshraniční propojení“ mezi Spojeným královstvím a členským státem EU bude existovat
tak dlouho, dokud budete pokračovat ve svém pobytu ve Spojeném království a pracovat tam
pro britského zaměstnavatele.
Může existovat i nadále, pokud se vaše situace změní – zůstanete chráněni, pokud budete i
nadále mít „přeshraniční propojení“ se Spojeným královstvím. To znamená, že zůstanete
chráněn, pokud například:
o

budete pokračovat v práci pro britského zaměstnavatele a získáte druhé
zaměstnání v Irsku;

o

budete pokračovat v práci pro britského zaměstnavatele, ale začnete pobývat v
Irsku;

o

přestanete pracovat pro britského zaměstnavatele a začnete pracovat v Irsku,
zatímco budete stále pobývat ve Spojeném království;

o

vám skončí pracovní smlouva a uzavřete novou s irským zaměstnavatelem –
práci však budete i nadále vykonávat ve Spojeném království;

o

se stanete nezaměstnaným bez nároku na dávky v nezaměstnanosti a budete i
nadále pobývat ve Spojeném království;

o

se stanete nezaměstnaným, pobíráte dávky v nezaměstnanosti a tyto dávky si
převedete

po

povolenou

dobu

do

Polska

za

účelem

hledání

zaměstnání

(podrobnosti viz http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=862&langId=cs) ;
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o

po neúspěšném hledání práce v Polsku se vrátíte do Spojeného království a
budete pokračovat v hledání práce tam;

o

vám skončí pracovní smlouva a vy se stanete neaktivní, zatímco stále pobýváte
ve Spojeném království a čekáte na dosažení věku odchodu do důchodu;

o

odejdete do důchodu ve Spojeném království nebo se vrátíte do své domovské
země.

Nicméně pokud vám skončí pracovní smlouva a vy se přestěhujete do Polska (nebo jiného
členského státu), již se na vás nebudou plně vztahovat pravidla koordinace sociálního
zabezpečení. V takovém případě dohoda o vystoupení zajišťuje, že o své dřívější doby pojištění
nepřijdete. Pokud splníte podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy (například
dosáhnete věku odchodu do důchodu), budete moci požádat o dávky na základě těchto dob.
Upozorňujeme, že pokud získáte ve Spojeném království právo trvalého pobytu před tím, než se
přestěhujete zpět do Polska (nebo do jiného členského státu), a vrátíte se do Spojeného
království před tím, než uvedené právo ztratíte, budete tam nicméně stále moci v plné míře
využívat sociální zabezpečení stanovené v dohodě o vystoupení.

Jsem francouzský občan pobývající ve Francii a pracující ve Spojeném
království. Budou se na mě po skončení přechodného období stále
vztahovat pravidla koordinace sociálního zabezpečení?
Ano, dokud budete i nadále v situaci spojené se Spojeným královstvím (podrobnosti viz
odpověď na první otázku týkající se sociálního zabezpečení).
Spojené království bude i nadále příslušné pro vaše sociální zabezpečení, což znamená
například, že:


musíte platit příspěvky na sociální zabezpečení ve Spojeném království a máte nárok
na dávky ve Spojeném království bez jakékoliv diskriminace;



máte přístup ke zdravotní péči ve Francii, kde pobýváte, na náklady Spojeného
království;



pokud pojedete na dovolenou do Evropské unie, budete moci používat svůj britský
evropský průkaz zdravotního pojištění;



pokud vaše děti pobývají ve Francii a máte nárok na rodinné dávky, budete je
získávat i nadále v plné výši, jako by s vámi vaše děti pobývaly ve Spojeném království
(viz http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=cs pro další podrobnosti);



pokud se vám narodí děti po skončení přechodného období a budete mít nárok na
rodinné dávky podle právních předpisů Spojeného království, budete je dostávat i v
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případě, že by vaše děti pobývaly ve Francii; více podrobností o platných pravidlech
(další podrobnosti viz http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=cs);


pokud se stanete nezaměstnaným po skončení přechodného období, budete chráněn
pravidly

koordinace

sociálního

zabezpečení

(více

podrobností

viz

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=862&langId=cs);


pokud odejdete do důchodu po skončení přechodného období, budete mít nárok na
důchod ve Spojeném království za podmínek stanovených ve vnitrostátních právních
předpisech Spojeného království:
o

pokud nebudete mít dostatečný počet dob pojištění pro získání nároku na důchod
ve Spojeném království, budou v potřebném rozsahu zohledněny i doby pojištění
v jiných členských státech EU;

o

získáte důchod ve Spojeném království v plné výši, i pokud pobýváte ve Francii;

o

váš důchod ve Spojeném království bude nadále valorizován;

o

odpovědnost za platbu za zdravotní pojištění bude stanovena v závislosti na
ostatních důchodech, které pobíráte, a na vašem pobytu;

více podrobností viz http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=860&langId=cs;


pokud budou mít vaši pozůstalí nárok na pozůstalostní dávky ve Spojeném
království, budou o tyto dávky moci požádat a pobírat je v plné výši, i pokud pobývají
ve Francii.

Jsem občanem Bulharska pobývajícím v Bulharsku a pracujícím jak v
Bulharsku, tak ve Spojeném království. Budou se na mě po skončení
přechodného období stále vztahovat pravidla koordinace sociálního
zabezpečení?
Ano, dokud budete i nadále v situaci spojené se Spojeným královstvím (podrobnosti viz
odpověď na první otázku týkající se sociálního zabezpečení).
V jeden okamžik můžete podléhat pouze jedněm právním předpisům o sociálním zabezpečení.
Tyto právní předpisy se stanoví v závislosti na práci, kterou vykonáváte, a na vašem pobytu
(další podrobnosti viz http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=cs).

Jsem

italským

občanem,

který

pracuje

jako

italský

úředník

ve

Spojeném království. Budou se na mě po skončení přechodného období
stále vztahovat pravidla koordinace sociálního zabezpečení?
Ano, dokud budete i nadále v situaci spojené se Spojeným královstvím (podrobnosti viz
odpověď na první otázku týkající se sociálního zabezpečení).
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Itálie bude i nadále příslušná pro vaše sociální zabezpečení, se všemi důsledky, které z toho
vyplývají (další podrobnosti viz http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=cs).

Jsem českým občanem pracujícím a pobývajícím v České republice.
Jsem na dovolené ve Spojeném království na konci přechodného
období. Budu moci stále použít evropský průkaz zdravotního pojištění?
Ano, po celou dobu dovolené. Evropský průkaz zdravotního pojištění můžete použít ve
Spojeném království, pokud již čerpáte nezbytnou zdravotní péči během dovolené, ale i po
skončení přechodného období, pokud se potřeba zdravotní péče objeví.

Jsem britský občan pracující a pobývající ve Spojeném království. Jsem
na dovolené v Itálii na konci přechodného období. Budu moci stále
použít evropský průkaz zdravotního pojištění?
Ano, po celou dobu dovolené, ale pouze v Itálii. Evropský průkaz zdravotního pojištění můžete
použít v Itálii, pokud již čerpáte nezbytnou zdravotní péči během dovolené, ale i po skončení
přechodného období, pokud se potřeba zdravotní péče objeví. Pokud však budete pokračovat ve
své dovolené i v jiném členském státu, již svůj evropský průkaz zdravotního pojištění použít
nemůžete.

Jsem občanem Malty, který pracuje a pobývá na Maltě. Po skončení
přechodného období plánuji jet na dovolenou do Spojeného království.
Mohu zde použít evropský průkaz zdravotního pojištění?
Ne. Dohoda o vystoupení nestanoví použití evropského průkazu zdravotního pojištění pro
budoucí dovolenou ve Spojeném království.

Jsem italský občan, který již tři roky studuje ve Spojeném království.
Mohu použít evropský průkaz zdravotního pojištění, i pokud doba mého
studia překračuje konec přechodné období?
Ano, stále budete moci používat evropský průkaz zdravotního pojištění, dokud budete
nepřerušeně pobývat ve Spojeném království. Dočasné návštěvy Itálie (například dovolená)
nepřeruší váš pobyt coby studenta ve Spojeném království.
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Jsem chorvatský občan, který pracuje a pobývá v Chorvatsku. Před
skončením

přechodného

období

jsem

zahájil

speciální

léčbu

ve

Spojeném království. Budu se zde moci léčit i po skončení přechodného
období?
Ano. Dohoda o vystoupení zaručuje, že osoby, které již zahájily plánovanou zdravotní léčbu ve
Spojeném království před koncem přechodného období, na ni budou mít nárok i nadále.

Jsem Britka a pracuji ve Španělsku. Brzy dosáhnu věku pro odchod
do důchodu. Co se stane s mými důchodovými právy ve Spojeném
království a Španělsku po skončení přechodného období?
S vaším důchodem ve Spojeném království a Španělsku se nestane nic a všechno bude jako
dřív. Budete mít nárok na důchod za stejných podmínek, jaké dnes stanoví vnitrostátní právní
předpisy, jeho výše se vypočítá podle stejných pravidel, případně podle pravidel EU v závislosti
na vaší situaci, a dokonce si ho můžete nechat valorizovat a převést do jiného státu EU, pokud
se rozhodnete usadit jinde.

Jsem důchodce a pobírám důchod ze Spojeného království a také
ze Slovinska, kde jsem kdysi pracoval. Co se stane s mým důchodem po
skončení přechodného období?
S vaším důchodem se nic nestane. Budete nadále pobírat důchod ze Spojeného království i
ze Slovinska jako předtím.

V minulosti jsem 12 let pracoval ve Spojeném království. Přestěhoval
jsem se a nyní pracuji v Rakousku. Až budu odcházet do důchodu
(kolem

roku

2035),

jak

to

bude

s mými

dobami

zaměstnání

(a pojištění) ve Spojeném království a v Rakousku?
Vaše doby zaměstnání se stále budou započítávat a po odchodu do důchodu budete dostávat
důchod ze Spojeného království (respektive jeho část, která odpovídá 12 odpracovaným rokům)
i z Rakouska (část odpovídající počtu let odpracovaných v Rakousku) za stejných podmínek,
jaké v současné době platí v EU.

Celý život jsem pracovala ve Spojeném království a na důchod jsem se
odstěhovala

do Francie.

Bojím

se,

že můj

důchod

ze Spojeného

království se už po skončení přechodného období nebude valorizovat.
Dohoda o vystoupení jasně uvádí, že veškeré dávky sociálního zabezpečení, jako jsou starobní
důchody, budou nadále navyšovány v souladu s vnitrostátními předpisy.
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Pokud se v budoucnu rozhodnu ze Spojeného království odstěhovat,
budu si s sebou moci přenést své sociální dávky?
Pokud jste chráněni dohodou o vystoupení, budou veškeré příslušné dávky sociálního
zabezpečení i nadále převoditelné jak do členských států EU, tak do Spojeného království,
stejně jako podle stávajících pravidel EU.

Celý život

jsem

pracoval v Belgii a

jako

důchodce jsem

odešel

do Spojeného království. Dnes mi bez problémů poskytnou zdravotní
péči v místní nemocnici. Změní se to nějak?
Po skončení přechodného období nedojde k žádné změně. Belgie bude i nadále hradit náklady
na vaši budoucí zdravotní péči, jako je tomu dnes.
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10.

Užitečné odkazy

Tento dokument uvádí množství odkazů na právo Unie. Podrobnější informace naleznete na
těchto internetových stránkách, kde si můžete stáhnout konsolidovaná znění právních předpisů
EU v anglickém jazyce:
Dohoda o vystoupení
https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-greatbritain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreednegotiators-level-14-november-2018_en
Smlouvy EU
Smlouva o fungování Evropské unie
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS
Současná pravidla EU o formalitách týkajících se pobytu pro občany EU a jejich
rodinné příslušníky
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence
Směrnice 2004/38/ES („směrnice o volném pohybu“)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1523871765223&uri=CELEX:02004L003820110616
Nařízení (EU) č. 492/2011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0492-20180513
Současná pravidla EU o volném pohybu odborníků
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/index_cs.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals_cs
Směrnice 2005/36/ES („směrnice o odborných kvalifikacích“)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1524471207123&uri=CELEX:02005L003620171201
Současná pravidla EU o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
https://europa.eu/youreurope/citizens/health
https://europa.eu/youreurope/citizens/work
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=849
Nařízení (ES) č. 883/2004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1523864958846&uri=CELEX:02004R088320170411
Nařízení (ES) č. 987/2009
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1523865037085&uri=CELEX:02009R098720180101
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