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Otázky a odpovědi – práva občanů EU-27 a Spojeného království po
brexitu, uvedená ve&nbsp;společné zprávě vyjednavačů Evropské unie
a&nbsp;vlády Spojeného království
Tento dokument přináší informace o obecné shodě v otázce práv občanů EU-27
a Spojeného království po brexitu, jež popisuje společná zpráva vyjednavačů
Evropské unie a vlády Spojeného království o pokroku v první fázi jednání podle
článku 50 Smlouvy o EU. Pokud Evropská rada ve složení pro článek 50 dospěje
15. prosince k závěru, že v jednáních bylo dosaženo dostatečného pokroku,
měla by být na základě společné zprávy a výsledků jednání o dalších otázkách
souvisejících s odchodem z EU vypracována dohoda o vystoupení na základě
článku 50 Smlouvy o Evropské unii, na níž se pak budou zakládat práva občanů.
Tento dokument představuje pouze výklad společné zprávy pro informační účely
a neměl by být chápán jako konečné znění dohody o vystoupení [1].

Osobní působnost
Na koho se bude dohoda o vystoupení vztahovat?
Občané EU musí ke dni vystoupení Spojeného království z Unie oprávněně
pobývat v hostitelském státě v souladu s právními předpisy EU o volném
pohybu občanů EU.
Podmínky pobytu jsou stejné jako podle stávajících právních předpisů EU.
O udělení statusu 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).
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Dohoda o vystoupení nevyžaduje fyzickou přítomnost v hostitelském státě
ke dni vystoupení Spojeného království z Unie – dočasná nepřítomnost, která
nemá vliv na právo pobytu, je přijatelná.
Přijela jsem do Spojeného království před dvěma lety a pracuji v místní
nemocnici. Můžu tu po odchodu Spojeného království z EU zůstat?
Ano. V dohodě se stanoví, že budete moci ve Spojeném království zůstat, pokud
tam budete stále pracovat (nebo pokud se stanete nedobrovolně
nezaměstnanou v souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice o volném pohybu). Vaše
právo pobytu ve Spojeném království nebude brexitem dotčeno: budete tam
nadále pobývat za podmínek stanovených právními předpisy EU o volném
pohybu, jako by stále platily, i když budete muset podat orgánům Spojeného
království žádost o přiznání statusu. Po pěti letech oprávněného pobytu
ve Spojeném království budete moci požádat o změnu povolení k 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?
Společná zpráva 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. Občané EU tyto
podmínky v zásadě splňují, jestliže:





jsou zaměstnanými osobami nebo osobami samostatně výdělečně
činnými,
mají dostatečné prostředky a zdravotní pojištění,
jsou rodinnými příslušníky jiného občana EU, který tyto podmínky splňuje,
nebo
již nabyli právo trvalého pobytu (které již není spojeno s žádnými
podmínkami).

Mezi těmito kategoriemi je možné přecházet. Vaše práva vám zůstanou, dokud
budete splňovat podmínky pro alespoň jednu kategorii.
Ve Spojeném království pobývám od roku 2005 a získala jsem zde
povolení k trvalému pobytu. Změní se pro mě po brexitu něco?
Budete muset požádat o nový trvalý status podle právních předpisů Spojeného
království (tzv. zvláštní status), ale jelikož jste již získala povolení k trvalému
pobytu ve Spojeném království podle stávajících právních předpisů EU o volném
pohybu, nebude administrativní postup nijak náročný – budete muset pouze
2

předložit průkaz totožnosti, učinit prohlášení o případných odsouzeních v
trestních věcech a prokázat, že ve Spojeném království i nadále pobýváte. Nové
povolení k pobytu ve Spojeném království získáte bezplatně.
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 se po
brexitu nebudu muset odstěhovat!
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 zůstane i po
brexitu.
Budou nějak chráněni ti občané EU, kteří do Spojeného království
přijedou a budou tam hledat práci jen několik měsíců před brexitem?
Ano. Občané EU, kteří budou v době brexitu ve Spojeném království hledat
zaměstnání, tam budou moci pobývat stejně jako dnes po dobu šesti měsíců od
příjezdu (možná o něco déle v případě, že mají skutečnou šanci být
v brzké době zaměstnáni). Když období povolené pro hledání zaměstnání
skončí, budou muset Spojené království opustit, pokud si skutečně nenašli práci
nebo nemají dostatečné finanční prostředky na živobytí.
Bydlím v Londýně, ale dojíždím za prací do Paříže. Budu moci ve Francii
pracovat i po brexitu?
Ano. Dohoda chrání rovněž příhraniční pracovníky. Budete moci i nadále
pracovat v Paříži a bydlet v Londýně.
Přijel jsem do Spojeného království před dvěma lety, ale nepovedlo se
mi najít práci. V současné době už nemám peníze. Budu tu moci po
brexitu zůstat?
Společná zpráva 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. Občané EU tyto
podmínky v zásadě splňují, jestliže:




jsou zaměstnanými osobami nebo osobami samostatně výdělečně
činnými,
mají dostatečné prostředky a zdravotní pojištění,
jsou rodinnými příslušníky jiného občana EU, který tyto podmínky splňuje,
nebo
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již nabyli právo trvalého pobytu (které již není spojeno s žádnými
podmínkami).

Ti občané EU, kteří při brexitu tyto podmínky splňovat nebudou, již nebudou mít
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. Orgány Spojeného království například
uvedly, že nebudou požadovat od osob, které disponují dostatečnými
prostředky, včetně studentů, doklad o zdravotním pojištění kryjícím všechna
rizika.
Do Spojeného království jsem přijel před mnoha lety za svou britskou
manželkou. Je zdravotně postižená a já se o ni starám a pomáhám jí.
Domnívám se, že ve Spojeném království pobývám oprávněně, ale
nejsem si jistý, zda po brexitu získám nějakou ochranu v rámci dohody
o vystoupení.
Ochrana v rámci dohody o vystoupení je zaručena pouze pro ty občany EU, kteří
v době brexitu pobývali ve Spojeném království v souladu s podmínkami, které
pro právo pobytu stanoví právní předpisy EU o volném pohybu.
Občané EU, kteří ve Spojeném království pobývají podle vnitrostátních právních
předpisů (rodinní příslušníci britských státních příslušníků…), avšak
nesplňují podmínky právních předpisů EU o volném pohybu, tam budou moci
zůstat na základě těchto vnitrostátních právních předpisů, které brexit nijak
neovlivní.
Souhlas Spojeného království s tím, že nebude požadovat zdravotní
pojištění kryjící všechna rizika, je jednostranný a nezávazný. Nakolik se
na něj dá spolehnout?
Usilujeme o ochranu práv zakotvených v existujícím právu Unie – o nic více a o
nic méně.
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 status, nebude
podmínku zdravotního pojištění kryjícího všechna rizika ani „test skutečné
pracovní činnosti“ uplatňovat [2].
27 členských států EU může učinit totéž, stejně jako tomu je podle stávajícího
práva EU (článek 37 směrnice 2004/38/ES).
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Jsem Britka a můj otec pracuje v Portugalsku. Bydlím s ním a chodím tu
do školy. Budu moci po brexitu zůstat v Portugalsku?
Ano, budete tam moci zůstat. Dohoda zajišťuje, že všichni členové rodiny (ať už
jsou občany EU, či nikoliv), kteří k datu vystoupení Spojeného království z EU
oprávněně pobývali s občanem EU ve Spojeném království nebo v EU-27,
mohou v dané zemi pobývat i nadále za stejných podmínek, které platily před
brexitem.
Jsem Korejka a vdala jsem se do Evropy. Do Spojeného království jsem
přijela před čtyřmi lety za svým manželem, který je občanem EU, 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
brexitu.
Společná zpráva 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. Vy tyto podmínky splňujete. Až rozvod nabude
právní moci, budete však muset orgánům Spojeného království doložit,
že splňujete 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 požádat ve Spojeném království o trvalý
status.
Do Spojeného království jsem přijel za prací před mnoha lety s českou
státní příslušností. Nedávno jsem zde získal britské občanství. Jaké
budu mít postavení jakožto občan s dvojí (českou a britskou) státní
příslušnosti?
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. Vaše české
státní občanství na druhou stranu zajišťuje, že budete i nadále spadat
do působnosti dohody 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?
Dohoda 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
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navrátily ještě před brexitem, nebo až po něm. Na jejich práva se vztahují
příslušná vnitrostátní pravidla.

Rodinní příslušníci
S partnerem žijeme a pracujeme ve Spojeném království. Brzy bychom
chtěli mít dítě. Měli bychom si raději pospíšit a dítě mít ještě před
brexitem?
Není třeba spěchat. Dohoda zajišťuje, že děti narozené před brexitem i po něm
rodičům, kteří jsou občany EU a pobývají ve Spojeném království, tam budou
moci zůstat. V některých případech je těmto dětem podle právních předpisů
Spojeného království vedle státní příslušnosti po rodičích uděleno též britské
občanství.
Bydlím ve Spojeném království spolu s manželkou, která je občanem
EU. Byla mi vydána pobytová karta EU. Můžu tu po brexitu zůstat?
Ano, můžete. Dohoda chrání všechny rodinné příslušníky, kteří před brexitem
oprávněně pobývali ve Spojeném království s občanem EU. Budou v zemi moci
zůstat, ale budou muset požádat o nový status (zvláštní status) a nové povolení
k pobytu ve Spojeném království.
Bydlím ve Spojeném království se svým adoptovaným dítětem. Budeme
tu moci spolu zůstat?
Ano, budete moci zůstat spolu. Společná zpráva chrání všechny rodinné
příslušníky, kteří před brexitem ve Spojeném království oprávněně pobývali
s občanem EU. S adoptovanými dětmi se zachází stejně jako s dětmi
biologickými.
Před několika lety jsem požádala orgány Spojeného království o
povolení přistěhovat se ke své sestřenici z EU, která žije v Edinburghu,
protože jsem na ní byla materiálně závislá. Orgány Spojeného
království mou žádost schválily a vydaly mi pobytovou kartu EU. Co se
mnou bude?
Můžete zůstat. Společná zpráva chrání všechny rodinné příslušníky, kteří před
brexitem ve Spojeném království oprávněně pobývali s občanem EU. Budou v
zemi moci zůstat, ale budou muset požádat o nový status (zvláštní status)
a nové povolení k pobytu ve Spojeném království.
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Jsem registrovaný partner občana EU pobývajícího ve Spojeném
království. Chci se za ním přestěhovat, ale můžu to udělat až za čtyři
roky kvůli stávajícím pracovním závazkům v mé zemi. Budu se moci
přistěhovat i po brexitu?
Ano. Dohoda chrání partnery a partnerky, kteří v den brexitu byli v takovémto
partnerství s občanem EU, ale nepobývali s tímto partnerem ve Spojeném
království, úplně stejně jako manžele a manželky. Za partnerem z EU se
do Spojeného království budete moci přestěhovat, pokud v době, kdy budete
chtít do Spojeného království přijet, stále budete jeho registrovaným
partnerem.
Jsem synovec občana EU pobývajícího 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 moci přistěhovat i po
brexitu?
Ne. Dohoda nechrání členy širší rodiny občanů EU (s výjimkou osob žijících
v dlouhodobém partnerství), kteří k datu vystoupení Spojeného království
z Unie byli příbuzní s občanem EU, avšak nepobývali s ním. Pokud se
rozhodnete za svým příbuzným přestěhovat po brexitu, budou se na vás
vztahovat právní předpisy Spojeného království v oblasti přistěhovalectví.
Bydlím a studuji 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 brexitu, nebo si mají
pospíšit?
Budou se moci přistěhovat i po brexitu. Dohoda chrání nejen blízké rodinné
příslušníky, kteří před brexitem ve Spojeném království oprávněně pobývali
s občanem EU, ale i ty blízké rodinné příslušníky, kteří v době brexitu byli
příbuzní s občanem EU, ale nepobývali ve Spojeném království. Budou se moci
za vámi přestěhovat i po brexitu, pokud v době, kdy vaše manželka bude chtít
do Spojeného království přijet, budete stále manželé.
Bydlím a pracuji ve Spojeném království. Jsem svobodná, ale doufám,
že se jednou vdám. Pravděpodobně to ale bude až po brexitu. Bude se
můj manžel moci za mnou přistěhovat do Spojeného království? Co
když budeme mít dítě?
Ne. Dohoda nechrání ty, kteří uzavřou manželství s občanem EU až po brexitu.
Takový budoucí manžel či manželka budou muset dodržet pravidla Spojeného
království v oblasti přistěhovalectví [3]. Případné budoucí děti se budou moci za
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občanem EU pobývajícím před brexitem ve Spojeném království přistěhovat,
jestliže má tento rodič dítě ve své péči.

Právo pobytu
Studuji ve Spojeném království na vysoké škole. Pokud všechno dobře
dopadne, dokončím studia v roce 2020. Budu moci ve Spojeném
království zůstat a hledat si tu práci?
Ano. Po brexitu budete moci ve Spojeném království zůstat, stejně jako nyní,
coby student nebo například jako uchazeč o zaměstnání či zaměstnanec. Po pěti
letech pobytu budete moci zažádat o nový stálý status podle právních předpisů
Spojeného království (tzv. zvláštní status). Občané EU pobývající
ve Spojeném království ještě před brexitem budou moci i nadále „přecházet“
mezi různými druhy činnosti. Jinými slovy, 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 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 tam po dobu alespoň pěti let pracovala, jste již
v Nizozemsku získala právo trvalého pobytu, který již není spojeno s žádnými
podmínkami (např. s nutností nadále pracovat).
Bydlím ve Spojeném království s maminkou, která tu pracuje jako
inženýrka. Já chodím do školy, ale doufám, že si jednou zařídím 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.
Do Spojeného království jsem přijel před dvěma lety studovat. Vloni
jsem strávil pět měsíců v Itálii na programu Erasmus+ a pak jsem se
vrátil na svou univerzitu ve Spojeném království. Doufám, že tento krok
negativně neovlivní můj pobyt ve Spojeném království.
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Na vaše práva ve Spojeném království to nebude mít žádný vliv. Po pěti letech
nepřetržitého pobytu ve Spojeném království (což zahrnuje období pobytu
před brexitem i po něm) budete moci požádat ve Spojeném království
o nový trvalý status (zvláštní status). 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 společná zpráva.
Přijel jsem do Spojeného království před třemi lety a celou dobu zde
pracuji jako živnostník. Budu moci získat v zemi povolení k trvalému
pobytu, a pokud ano, za jakých podmínek?
Po pěti letech oprávněného pobytu ve Spojeném království (což zahrnuje
období pobytu před brexitem i po něm) budete moci požádat
ve Spojeném království o nový trvalý status.
Dohoda 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,
mají dostatečné prostředky a zdravotní pojištění, nebo
jsou rodinnými příslušníky občana EU, který tyto podmínky splňuje.

Po pěti letech nepřetržitého a oprávněného pobytu budete moci ve Spojeném
království požádat o nový trvalý status (zvláštní status) a bude vám vydáno
nové povolení k pobytu ve Spojeném království. Orgány Spojeného království
uvedly, že nebudou požadovat od osob, které disponují dostatečnými
prostředky, včetně studentů, doklad o zdravotním pojištění kryjícím všechna
rizika.
Jsem Britka a už devět let žiju s rodiči v Rakousku. Oba rodiče pracují.
Budu mít po brexitu v Rakousku právo pobytu?
Ano. Jakožto osoba, která po dobu alespoň pěti let pobývala v členském státě
EU, jste již získala právo trvalého pobytu, který již není spojeno s žádnými
podmínkami (např. s nutností nadále být rodinným příslušníkem).
Toto právo bude podle společné zprávy zachováno.
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
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já mám strach, že když odjedu ze Spojeného království, nebudu se tam
moci vrátit. Můžete mé obavy rozptýlit?
Vzhledem k výjimečným okolnostem brexitu brání dohoda tomu, aby nový
status trvalého pobytu ve Spojeném království (zvláštní status) pozbyl
platnosti v případě nepřítomnosti kratší než pět po sobě následujících let.
Jakmile o tento status požádáte 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.
Už 15 let bydlím a pracuji ve Spojeném království. Doufám, že po
brexitu budu moci v zemi zůstat. Mohli byste mě ujistit, že mi má práva
a nároky zůstanou napořád?
Dohoda jasně uvádí, že neexistuje žádné datum „konce platnosti“, po němž by
práva zanikla. Všem, kdo jsou v rámci dohody o vystoupení chráněni, zůstanou
jejich práva a nároky po celý život.
Dohoda však také stanoví, že některá práva mohou za určitých okolností
platnosti pozbýt. Například nový status trvalého pobytu ve Spojeném království
(zvláštní status) přestane platit, jestliže je daná osoba v hostitelském státě
nepřítomna nepřetržitě po dobu delší než pět let.
Je nespravedlivé, že občané Spojeného království budou zablokováni
v té zemi EU, kde pobývali ke dni vystoupení Spojeného království z
Unie, protože společná zpráva nezahrnuje právo na mobilitu v rámci EU
po brexitu.
Je třeba říci, že je nepravděpodobné, že by občané Spojeného království byli
někde „zablokováni“, třebaže o rozsahu, v němž budou moci pracovat,
podnikat, studovat, mít nárok na dávky nebo obdržet zdravotní péči mimo svůj
hostitelský stát, nebylo dosud rozhodnuto. I když konečná dohoda o vystoupení
nezahrnuje právo na volný pohyb v celé EU-27 pro občany Spojeného království
v Unii, EU má podrobné právní předpisy týkající se práv státních příslušníků
třetích zemí na pohyb v rámci EU.
Mám trvalý pobyt ve Spojeném království. Pobírám dávky sociální
podpory. Předpokládám, že budu moci ve Spojeném království po
brexitu zůstat, ale budu pořád dostávat dávky, které potřebuji?
Ano. Všichni občané EU, kteří pobývají ve Spojeném království a po brexitu
splní podmínky pro nový status ve Spojeném království, budou mít nadále
právo pobytu a rovného zacházení. To znamená, že pokud jim byl před
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brexitem přiznán nárok na určitou dávku nebo výhodu, bude s nimi i nadále
zacházeno stejně.
Jsem občan EU a studuji na univerzitě ve Spojeném království. Budu
muset po brexitu platit vyšší školné? Budu mít přístup ke studentským
půjčkám?
Všichni občané EU, kteří pobývají ve Spojeném království a po brexitu splní
podmínky pro nový status ve Spojeném království, budou mít nadále právo
pobytu a rovného zacházení.
Pro studenty, kteří zahájili studium ve Spojeném království ještě před brexitem,
to znamená, že budou nadále platit stejné školné jako britští občané a budou na
ně moci získat úvěr. Pokud jde o přístup k podpoře při studiu, jako jsou
stipendia nebo půjčky na studium, budou pro studenty z EU podle dohody 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.
Pravomoc Soudního dvora Evropské unie vyprší za osm let. Znamená to,
že po brexitu vyprší i moje práva?
Vaše práva nemají žádné datum konce platnosti (avšak za určitých
okolností
mohou
platnosti
pozbýt,
například
dlouhodobou
nepřítomností v hostitelském státě).
Ačkoli se plánuje, že možnost soudů Spojeného království žádat Soudní dvůr
o výklad dohody o vystoupení bude omezena na osm let, bude tato doba
dostatečně dlouhá na to, aby Soudní dvůr mohl rozhodnout o nejdůležitějších
otázkách.
Další aspekty dohody o vystoupení nejsou v čase omezeny, například pokud jde
o přímé účinky dohody o vystoupení, která by měla mít přednost před
neslučitelnými vnitrostátními právními předpisy či opatřeními, a skutečnost,
že soudy Spojeného království musejí zohledňovat judikaturu Soudního dvora.
Vím, že kritéria pro pobyt budou vycházet z pojmů právních předpisů
EU o volném pohybu, jak je vykládá Soudní dvůr Evropské unie. Mám
ale za to, že Spojené království neprovedlo právní předpisy EU o volném
pohybu správně, takže používá nesprávný výklad.
Společná zpráva hovoří jasně: jestliže kritéria pro pobyt vycházejí z pojmů
právních předpisů EU o volném pohybu, musí být vykládána v souladu
s rozhodnutími Soudního dvora Evropské unie v okamžiku vystoupení z Unie.
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V případech, kdy Spojené království vychází z nesprávného výkladu pojmů
unijního práva, jenž je s takovým rozhodnutím v rozporu, musí mít v konečném
důsledku přednost výklad Soudního dvora. Kromě toho musí soudy Spojeného
království i po vystoupení z Unie řádně zohledňovat výklady Soudního dvora
Evropské unie.

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 brexitem, použijí se stávající pravidla směrnice
o volném pohybu (kapitola VI).
Veškerá rozhodnutí ovlivňující právo pobytu, jež by byla zdůvodněna trestnou
činností spáchanou před brexitem, 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 závažného
trestného činu?
Veškerá trestná činnost spáchaná po brexitu bude podléhat vnitrostátním
právním předpisům. Ve Spojeném království to 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
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opatření k odepření, pozastavení nebo odnětí jakéhokoliv práva přiznaného
podle dohody o vystoupení v případě jeho zneužití nebo podvodu, jako je
účelový sňatek. Veškerá taková opatření musí být přiměřená a budou
umožňovat soudní nápravu.
Budou rozhodnutí orgánů Spojeného království přijatá na základě
pravidel o zneužití práv mít za následek ztrátu práva na odvolání?
Zneužití či podvod mohou vést ke ztrátě práva pobytu, ale nikdy ke ztrátě práva
na podání opravného prostředku. Dnes může hostitelský členský stát omezit
právo volného pohybu těch občanů EU, u nichž se prokáže zneužití práva EU
(např. účelový sňatek). Když vnitrostátní orgány prokáží zneužití nebo
podvod, má dotčená osoba plné právo na podání opravného prostředku, včetně
práva pobytu po dobu konání odvolacího řízení.
Ve společné zprávě se uvádí, že orgány Spojeného království budou
moci u všech žadatelů o nový status 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 osoby, které z pohledu
Spojeného království přestanou být privilegovanými občany, měly mít po zbytek
života chráněný status pobytu ve Spojeném království.
V této souvislosti je případné, aby Spojené království zavedlo nový postup pro
ty, kdo chtějí tento nový status ve Spojeném království získat. Tento nový
postup bude nicméně odrážet stávající pravidla právních předpisů EU o volném
pohybu. To znamená, že Spojené království bude moci po brexitu vyhostit
pachatele trestných činů spáchaných před brexitem, kteří jsou občany EU,
pouze pokud by je mohlo vyhostit i nyní.

Správní postupy
Hodně se píše o zvláštním statusu ve Spojeném království. Bude se
vztahovat na občany EU po brexitu a co to bude znamenat?
O zvláštní status ve Spojeném království budou muset po brexitu požádat
všichni občané EU a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají ve Spojeném
království. Ačkoli tento zvláštní status budou upravovat právní předpisy
Spojeného království, podmínky, za nichž jej občané budou moci získat
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či ztratit, nebudou přísnější než pravidla, jež pro získání a ztrátu práva trvalého
pobytu stanoví současné právní předpisy EU o volném pohybu. Z toho vyplývá,
že:
a)
všechny osoby, které by měly nárok na trvalý pobyt podle právních
předpisů EU o volném pohybu, budou moci získat zvláštní status ve Spojeném
království;
b)
orgány Spojeného království mohou zvláštní status udělit i těm osobám,
které by nárok na trvalý pobyt podle právních předpisů EU o volném pohybu
neměly;
c)
zvláštní status ve Spojeném království neztratí nikdo, kdo by nenaplnil
podmínky pro ztrátu trvalého pobytu podle právních předpisů EU o volném
pohybu;
d)
občané EU a jejich rodinní příslušníci budou mít právo být ve Spojeném
království nepřítomni po dobu až pěti let, aniž by svůj zvláštní status ve
Spojeném království ztratili, a
e)
orgány Spojeného království mohou rozhodnout, že osobám, které
budou nepřítomny po dobu více než pěti let, zvláštní status neodeberou.
Na rozdíl od stávajících právních předpisů EU o volném pohybu budou mít
všichni občané EU a jejich rodinní příslušníci pobývající ve Spojeném království
povinnost získat zvláštní status (nebo dočasné povolení, dokud nedosáhnou pěti
let pobytu, jež jsou podmínkou jeho získání) jakožto právní základ pro svůj další
pobyt ve Spojeném království. Tento status (a povolení k pobytu
ve Spojeném království, které jej potvrzuje) bude zakládat jejich právo
pobytu.
Když občané EU získají zvláštní status ve Spojeném království, bude to
znamenat, že přijdou o svá současná práva?
Všechny podmínky pro získání zvláštního statusu ve Spojeném království budou
přinejmenším tak velkorysé, jako jsou pravidla stanovená pro získání práva
trvalého pobytu v dnešních právních předpisech EU o volném pohybu. 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 zvláštního statusu 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
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opustit Spojené království na dobu pěti let, aniž by o zvláštní status přišli
(stávající právní předpisy umožňují pouze dva roky). Na druhé straně
mohou občané EU stejně jako dnes o svůj zvláštní status přijít v případě, že se
ve Spojeném království dopustí trestného činu. Pokud k trestnému činu dojde
po vystoupení z Unie, bude se o ztrátě statusu rozhodovat v souladu
s vnitrostátními
právními
předpisy
Spojeného
království
a veškerými
omezeními,
jež
plynou
z mezinárodních
právních
nástrojů
platných
ve Spojeném království.
Co zabrání orgánům Spojeného království v tom, aby své zákony
o zvláštním statusu v budoucnu změnily?
Dohoda o vystoupení velice jasně stanoví, že jakmile bude zvláštní status ve
Spojeném království udělen, nebude možné jej jednotlivým občanům EU
odejmout z jiných důvodů, než které jsou výslovně povoleny v dohodě
o vystoupení. 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 vnitrostátního práva 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 zákony Spojeného království nemohou práva chráněná
dohodou o vystoupení „omylem“ vymazat. 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.
Jaká bude funkce nezávislého vnitrostátního orgánu ve Spojeném
království?
Ve Spojeném království bude na provádění a uplatňování práv občanů v rámci
dohody o vystoupení dohlížet nezávislý vnitrostátní orgán; jeho oblast
působnosti a funkce, včetně jeho úlohy při reakci na stížnosti občanů, budou
předmětem jednání mezi stranami v příští fázi vyjednávání a budou zohledněny
v dohodě o vystoupení. Mezi vládou Spojeného království a Komisí by měla
probíhat pravidelná výměna informací. Aby občané získali skutečnou přidanou
hodnotu, má Komise za to, že tento nezávislý orgán by měl zejména mít
možnost přijímat stížnosti občanů, kteří se domnívají, že byla porušena jejich
práva podle dohody o vystoupení, a provádět vyšetřování, aby veřejné orgány
nesly za své jednání odpovědnost.
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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 podnikne. Vše bude upřesněno v dohodě o vystoupení.
Aby občané získali konkrétní záruku, zajistili jsme, 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.
Mám nárok na trvalý pobyt ve Spojeném království, ale nikdy jsem si
nepodal žádost o doklad osvědčující trvalý pobyt. Měl bych to před
brexitem udělat?
K tomu, abyste měl před brexitem právo trvalého pobytu ve Spojeném
království, tento doklad nepotřebujete. Může však být vhodné ještě si o něj
požádat, pokud byste se chtěl ucházet o britské občanství dříve, než bude
zaveden nový systém zvláštního statusu, nebo pokud byste chtěl být uveden v
žádosti o vízum pro vašeho partnera, který není občanem EU, podle
vnitrostátních pravidel Spojeného království v oblasti přistěhovalectví.
V případě, že chcete jen potvrdit své právo pobývat ve Spojeném království i po
odchodu z Unie, orgány Spojeného království doporučují počkat na zavedení
nového systému zvláštního statusu, k němuž by mělo dojít do konce roku 2018.
Jakožto občan EU pobývající ve Spojeném království dnes nemám
povinnost žádat o povolení k pobytu. Budu to muset po brexitu udělat?
A proč?
Na rozdíl od dnešní situace budou mít všichni občané EU a jejich rodinní
příslušníci, kteří pobývají ve Spojeném království, povinnost získat zvláštní
status podle právních předpisů Spojeného království jako právní základ pro svůj
další pobyt v zemi. Tento status (a povolení k pobytu ve Spojeném
království, které jej potvrzuje) bude zakládat jejich právo pobytu. S tímto
novým dokladem budete moci prokázat svůj přistěhovalecký status nejen
úřadům či policii Spojeného království, ale také zaměstnavateli, bance,
pronajímateli a všem ostatním.
Mám velký strach, že nový administrativní postup, který orgány
Spojeného království pro občany EU vytvářejí, bude katastrofa. Jak EU
při jednáních chránila moje práva?
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Spojené království vytváří nový systém, v jehož rámci budou správní postupy
týkající se žádostí o zvláštní status 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.
V dohodě bude upřesněno, že Spojené království nemůže požadovat nic nad
rámec toho, co je nezbytné a přiměřené k určení, zda byla splněna kritéria
pobytu. Ustanovení dohody budou vypracována na základě podobného přístupu
jako ustanovení o požadavcích na důkazy obsažená v právních předpisech EU o
volném pohybu.
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 zvláštní status 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 zvláštní status ve Spojeném království. Znevýhodnění
žadatelé budou moci využít asistenčních služeb, jaké v současnosti
ve Spojeném království fungují, například v pobočkách knihoven.
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 systém Spojeného království pro zvláštní status nebude požadovat
nic nad rámec toho, co je nezbytné a přiměřené k určení, zda byla splněna
kritéria pobytu. Ustanovení dohody o vystoupení budou vypracována na základě
podobného přístupu 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 zvláštní status ve Spojeném
království (u zaměstnanců to znamená 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), a nic víc.
Není mi jasné, jaká kritéria budou orgány Spojeného království
používat pro rozhodnutí o novém statusu pro občany EU, kteří v této
zemi pobývají. Můžete mi je objasnit?
Kritéria pro to, aby občané EU získali nový status ve Spojeném království,
nebudou o nic přísnější než kritéria, 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 statusu 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 trvalý status ve Spojeném království.
V jaké lhůtě musí občané EU o nový status ve Spojeném království
požádat?
Občané EU a jejich rodinní příslušníci budou mít na podání žádosti o nový status
ve Spojeném království nejméně dva roky. Během tohoto období a až do doby,
kdy bude o jejich žádosti rozhodnuto, pro ně bude platit stávající právo pobytu.
Budou nějaké záruky pro ty, kdo lhůtu promeškají?
Orgány Spojeného království zaujmou k občanům EU a jejich rodinným
příslušníkům, kteří nedodrží lhůtu pro podání žádosti a mají pro to řádný důvod,
přiměřený přístup. Osoby, jejichž pozdní žádost orgány Spojeného království
nepřijmou, budou ještě moci požádat nezávislý soud Spojeného království, aby
zamítnutí žádosti prošetřil.
Některé žádosti o přistěhovalectví jsou ve Spojeném království velice
nákladné. Kolik budou muset občané EU a jejich rodinní příslušníci,
kteří po brexitu podají žádost o nový status, na úřadech zaplatit?
Nové povolení k 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 brexitem) nebo
za poplatek, který nepřevýší poplatek ukládaný za vydání podobných
dokumentů státním příslušníkům (počítejte
s
tím,
že zaplatíte
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maximálně částku, kterou platí britští občané za cestovní pas: v
současnosti je to přibližně 70 liber).
Občané EU se dnes mohou proti rozhodnutí orgánů
království odvolat. Bude toto právo chráněno i po brexitu?

Spojeného

Ano, společná zpráva toto právo v plné míře přebírá.
Co se stane s občany EU, jejichž žádost o nový status orgány Spojeného
království zamítnou? Budou moci v zemi zůstat, zatímco se bude
rozhodovat o odvolání?
Občané EU, jejichž žádost o nový status ve Spojeném království bude po
brexitu 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. Stejně jako
v současnosti podle právních předpisů EU o volném pohybu budou mít orgány
Spojeného království ve výjimečných případech možnost odmítnuté žadatele
vyhostit ještě před vydáním pravomocného rozsudku, nesmí však dotyčnému
jedinci bránit osobně vystoupit na svou obhajobu, s výjimkou mimořádných
okolností.
Již mám doklad osvědčující trvalý pobyt, který mi orgány Spojeného
království vydaly v loňském roce. Vážně doufám, že lidé jako já tu
budou moci zůstat bez nějakých nepříjemností.
Ano. Budete muset požádat o nový trvalý status ve Spojeném království
(zvláštní status), ale jelikož jste již získal trvalý pobyt ve Spojeném
království podle stávajících právních předpisů EU o volném pohybu, nebude
administrativní postup nijak náročný – budete muset pouze předložit průkaz
totožnosti, učinit prohlášení o případných odsouzeních v trestních věcech
a prokázat, že ve Spojeném království i nadále pobýváte. Nové povolení
k pobytu ve Spojeném království získáte bezplatně.

Sociální zabezpečení
Jsem Britka a pracuji ve Španělsku. Brzy dosáhnu věku pro odchod
do důchodu. Co bude po brexitu s mými nároky na státní důchod?
S vaším státním důchodem se nic nestane, všechno bude jako dřív. Budete mít
nárok na důchod za stejných podmínek jako dnes, jeho výše se vypočítá podle
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stejných pravidel a můžete si jej dokonce nechat přepočíst a převést do jiného
státu EU, pokud se rozhodnete usadit jinde.
Jsem důchodce a pobírám státní důchod ze Spojeného království a také
ze Slovinska, kde jsem kdysi pracoval. Co se stane s mým důchodem po
brexitu?
S vaším důchodem se nic nestane. Budete nadále pobírat státní 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 státní důchod ze Spojeného
království už se po brexitu nebude valorizovat.
Společná zpráva jasně uvádí, že veškeré dávky sociálního zabezpečení, jako
jsou starobní důchody, budou nadále navyšovány v souladu s vnitrostátními
předpisy.
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.
Bydlím a pracuji ve Spojeném království. Dnes mi bez problémů
poskytnou zdravotní péči v místní nemocnici. Změní se to nějak?
Po brexitu se na tom nic nezmění.
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?
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Po brexitu se na tom nic nezmění. Belgie bude i nadále hradit náklady na vaši
budoucí zdravotní péči, jako je tomu dnes.
V současné době můžu v zahraničí využívat svůj evropský průkaz
zdravotního pojištění, který mi zajišťuje přístup ke zdravotní péči. Bude
to fungovat i nadále?
Pokud budete v době brexitu v zahraničí, ať už krátkodobě, nebo protože tam
pobýváte, bude se na vás stále vztahovat systém evropského průkazu
zdravotního pojištění, dokud budete v přeshraniční situaci.

Odborné kvalifikace
Co je to odborná kvalifikace?
Odborná kvalifikace je kvalifikace, kterou daná osoba musí mít na základě
právních či správních předpisů, aby mohla zahájit a vykonávat odbornou činnost
nebo skupinu odborných činností. Například používání profesního označení
(jako lékař, architekt, advokát) je právními či správními předpisy
omezeno na držitele určité odborné kvalifikace a vymezuje způsob výkonu
činnosti. Mezi odborné kvalifikace patří diplomy, osvědčení a jiné doklady
o dosažené kvalifikaci, jakož i osvědčení o způsobilosti a/nebo odborné praxi.
Když se dnes někdo přestěhuje z jednoho členského státu do jiného, co
se stane s jeho kvalifikací?
Občané EU mají právo vykonávat své povolání, jako zaměstnanci nebo
samostatně výdělečně činné osoby, v jiném členském státě než v tom,
ve kterém získali svou kvalifikaci. Členské státy jsou povinny kvalifikace získané
v jiných členských státech zohlednit; 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.
Členský stát, v němž se o uznání žádá, musí vydat rozhodnutí o uznání
příslušné kvalifikace nebo o zamítnutí žádosti – a proti tomuto rozhodnutí se lze
odvolat podle vnitrostátního práva.
Tento unijní systém se nevztahuje na žádosti podané státními příslušníky třetích
zemí. Na kvalifikace získané v zemích mimo EU se unijní systém vztahuje pouze
v případě, že byly postaveny na roveň kvalifikacím Unie, a to po třech letech
výkonu činnosti v členském státě, kde byla kvalifikace poprvé uznána.
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Jsem Brit a bydlím a pracuji v Estonsku jako architekt. Budu zde moci
svou profesi 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.
Požádala jsem o uznání své kvalifikace. Co se stane, pokud rozhodnutí
nepadne ještě před brexitem?
Pokud jste před stanoveným datem podala žádost o uznání příslušnému orgánu
členského státu, kde v současnosti pobýváte nebo (v případě příhraničních
pracovníků) kde pracujete, měl by být postup pro uznání těchto kvalifikací
dokončen v souladu s pravidly Unie platnými před uvedeným datem. Tím by se
mělo zajistit bezproblémové dokončení postupu a pozitivní výsledek v případě,
že vaše žádost byla oprávněná.

[1]
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiatorseuropean-union-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawaleuropean-union_en
[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-administrativeprocedures-in-the-uk/technical-note-citizens-rights-administrative-proceduresin-the-uk.
[3] Tato významná otázka by měla být projednána během druhé fáze jednání.
Viz: https://ec.europa.eu/commission/publications/communication-commissioneuropean-council-article-50-state-progress-negotiations-united-kingdom-underarticle-50-treaty-european-union_en
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