PRÁVA OBČANŮ EU ŽIJÍCÍCH
VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ
V PŘÍPADĚ NEEXISTENCE DOHODY

březen 2019
V případě neexistence dohody se práva občanů EU1 ve Spojeném království po datu vystoupení budou řídit právem
Spojeného království, které bude muset být vykládáno s ohledem na závazky Spojeného království vyplývající
z Evropské úmluvy o lidských právech. Většina informací uvedených v tomto přehledu vychází z oznámení Spojeného
království.

Jsem občan EU žijící ve Spojeném království.
Budu mít i po vystoupení Spojeného království
z EU právo žít ve Spojeném království?
Vláda Spojeného království uvedla, že „chce občany EU a jejich rodinné příslušníky, kteří žijí ve Spojeném království,
ujistit, že v případě scénáře „bez dohody“ mohou ve Spojeném království zůstat“.
Viz politický dokument vlády Spojeného království o právech občanů v případě brexitu bez dohody2.

Co mám dělat jako občan EU, pokud chci
i nadále žít ve Spojeném království?
Pokud jste občan EU, který do Spojeného království přicestoval před datem vystoupení, a hodláte
ve Spojeném království pobývat i po 31. prosinci 2020, budete v této zemi muset požádat o nový imigrační status,
který se nazývá status usazené osoby nebo předběžný status usazené osoby. O tento nový imigrační status budete
muset požádat i v případě, že jste již dříve získal status trvalého pobytu na základě tehdy platných pravidel. Další
informace o novém imigračním statusu naleznete na internetových stránkách vlády Spojeného království3.
Jste-li občan EU, který přicestuje po datu vystoupení, budete vpuštěni podle imigračních pravidel Spojeného
království a budete muset požádat o povolení pro vstup do Spojeného království či pobyt ve Spojeném království.
Další informace naleznete v dokumentu vlády Spojeného království o imigraci po 30. březnu 2019 v případě
neexistence dohody4.
Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste irským občanem, nemusíte žádat o nový imigrační status, pokud se
na vás vztahuje režim společného prostoru cestování.
V tomto přehledu se zkratkou „EU“ rozumí 27 členských států EU po odchodu Spojeného království z EU.
https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit
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https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
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https://www.gov.uk/government/publications/eu-immigration-after-free-movement-ends-if-theres-no-deal/immigrationfrom-30-march-2019-if-there-is-no-deal
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Jsem občan EU. Jaký bude status mých rodinných
příslušníků (jež nejsou státními příslušníky Spojeného
království), kteří žijí ve Spojeném království?
Jste-li občan EU, na vaše rodinné příslušníky (s výjimkou státních příslušníků Spojeného království), kteří se k vám
připojí ve Spojeném království, se bude vztahovat určité časové omezení. Blízcí rodinní příslušníci musí požádat
o to, aby se k vám připojili, do 29. března 2022. Noví manželé a registrovaní partneři (tj. takto příbuzní po dni
vystoupení) a jiní závislí příbuzní musí podat žádost do 31. prosince 2020. Pokud vaši rodinní příslušníci nepodají
žádost do těchto dat, budou muset žádat o povolení podle restriktivnějších právních předpisů Spojeného království
v oblasti přistěhovalectví, které budou platné v době podání žádosti.

Jaká práva budu mít jako občan EU v oblasti
práce a sociálního zabezpečení?
Od data vystoupení bude vaše právo na práci záviset na právu Spojeného království. Doporučuje se, abyste
si u příslušných orgánů ve Spojeném království ověřili, jaká práva budete mít po datu vystoupení, pokud jde
o dávky sociálního zabezpečení, jako jsou dávky v nemoci, rodinné dávky, důchodové dávky, dávky v invaliditě
a v nezaměstnanosti.
Vláda Spojeného království oznámila5, že občané EU a jejich rodinní příslušníci ve Spojeném království budou mít
i nadále možnost žít, pracovat a mít přístup k dávkám sociálního zabezpečení ve Spojeném království ve víceméně
stejné míře jako doposud. Komise očekává, že tato ujištění dostanou brzy formální podobu.
Doporučujeme vám učinit tyto kroky:

> ověřte si, jaké jsou podmínky pro další práci ve Spojeném království. Můžete například potřebovat pracovní
povolení. Pokud pracujete ve Spojeném království a žijete v EU, můžete také potřebovat zvláštní doklad pro
vstup na území Spojeného království,

> ověřte si podmínky, za nichž budou vaši rodinní příslušníci moci nadále žít a pracovat ve Spojeném království,
> ověřte si podmínky, za nichž budou vaše děti pokračovat ve vzdělávání ve Spojeném království,
> informujte se u instituce, u které jste pojištěni, o svých právech v oblasti sociálního zabezpečení.
Pokud jste v minulosti ve Spojeném království pracovali, žili nebo jste byli pojištěni, doporučujeme vám:

> získat doklad o délce zaměstnání, pobytu nebo pojištění od institucí sociálního zabezpečení ve Spojeném
království, jako je národní pojišťovna (National Insurance),

> okamžitě požádat o dočasný nebo trvalý imigrační status podle imigračních pravidel Spojeného království.
> Další informace naleznete v dokumentu s otázkami a odpověďmi o důsledcích vystoupení Spojeného
království z EU v případě neexistence dohody6.
> S dotazy ohledně dalších informací a pomoci se obracejte na velvyslanectví své země ve Spojeném království7.

Jaký budu mít status, pokud jsem občan EU
i státní příslušník Spojeného království?
Jako občan EU, který má také britské občanství, budete moci žít ve Spojeném království na základě své britské
státní příslušnosti.

https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
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Jaký status budu mít jako občan EU žijící ve Spojeném
království a blízký rodinný příslušník (tj. manžel/manželka,
dítě) státního příslušníka Spojeného království?
Jako občan EU, který je též rodinným příslušníkem občana Spojeného království, budete muset požádat o nový
imigrační status ve Spojeném království, který se nazývá status usazené osoby nebo předběžný status usazené
osoby, pokud v této zemi hodláte žít i nadále.

Budu jako občan EU žijící ve Spojeném království
i nadále moci volit a kandidovat v místních volbách?
Od data vystoupení bude vaše právo volit nebo kandidovat v místních volbách ve Spojeném království záviset
na právu Spojeného království.
Vláda Spojeného království oznámila8, že občané EU ve Spojeném království budou i nadále moci volit a kandidovat
v místních volbách v Anglii a Severním Irsku v květnu 2019. Skotský parlament a velšské shromáždění rozhodují
v otázce udělování volebních práv samostatně. Všichni občané EU zvolení do místní samosprávy v těchto volbách
budou moci vykonávat činnost po celé funkční období.

Budu jako občan EU žijící ve Spojeném království i nadále moci
volit a kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu?
Od data vystoupení budete jako mobilní občan EU, který je zaregistrován k volbám do Evropského parlamentu
ve Spojeném království, v případě, že chcete i nadále volit ve volbách do Evropského parlamentu, muset volit na
základě seznamu voličů ve vašem členském státě původu. Zda budete mít právo volit jako občan žijící v zahraničí,
závisí na vnitrostátním právu vašeho členského státu původu.
Jako občan EU žijící ve Spojeném království byste si měl ve svém členském státě původu ověřit, zda máte právo
volit nebo kandidovat v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční od 23. do 26. května
2019. Evropský parlament vypracoval pro voliče soubor přehledů o jednotlivých zemích, které obsahují přehled
volebních podmínek a národních kontaktních míst9.
Další informace o tom, zda a jak můžete ze Spojeného království volit ve svém členském státě původu, naleznete
na internetových stránkách „Jak volit v zahraničí“10.

https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit
http://www.europarl.europa.eu/unitedkingdom/en/your-meps/european_elections.html#shadowbox/1/
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