Velvyslanectví České republiky


Budou občané ČR/EU potřebovat na krátkodobou cestu do UK víza (turistika, návštěva rodiny a
přátel, obchodní jednání apod.)?
Během implementačního období (tj. do 31.12.2020) víza potřeba nebudou pro cesty do 90 dnů
pobytu. Předpokládá se, že nebudou potřeba ani potom. Vše bude záviset na výsledcích jednání
UK – EU.



Co když bude občan ČR/EU v UK potřebovat být déle než 90 dnů, ale nebude mít záměr se v UK
usadit dlouhodobě?
Po odchodu UK z EU dne 29.3.2019 se bude muset občan ČR/EU při pobytu delším než 90 dnů
u britských úřadů zaregistrovat. Dle informací od britských úřadů ale bude nutná registrace v jiném
režimu než EU Settlement Scheme. Zda tak bude možno učinit on-line, ještě není známo.

v Londýně

26-30 Kensington Palace Gardens
London, W8 4QY
Tel: +44 207 243 7900
www.mzv.cz/london

Užitečné odkazy:


Vzhledem k tomu, že stále ještě může v souvislosti s výsledky vyjednávání docházet k různým
změnám, doporučujeme sledovat následující internetovou stránku britské vlády, jejímž
prostřednictvím je možné průběžně získávat aktuální informace (lze se přihlásit i k odběru
novinek emailem):
https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know

Občané ČR ve Velké Británii po brexitu
- co Vás může zajímat

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


Doporučujeme sledovat i tematicky zaměřené stránky Zastoupení Evropské komise v UK:
https://ec.europa.eu/unitedkingdom/services/your-rights/Brexit_en
Evropská komise rovněž publikovala v lednu 2018 ve všech jazycích příručku Otázky a aktuální
odpovědi týkající se práv občanů EU-27 a Velké Británie. Česká verze příručky je k dispozici zde:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2017-12-12_qa_citizens_rights_cs.pdf



Místní komunity, spolky a charity si mohou organizovat informativní schůzky i samy. Na schůzky
lze pozvat i odborníky, kteří poskytnou informace v oblasti práv občanů EU:
https://www.youtube.com/watch?v=61Y6B765p4M
http://www.lawcentres.org.uk/lcn-s-work/eu-citizens-rights-information-service/before-youbook-a-session
https://www.freemovement.org.uk/about/
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Občané ČR ve Velké Británii po brexitu - co Vás může zajímat



Kolik občanů ČR žije v UK?
Přesný počet znám není. Odhad konzulárního úseku Velvyslanectví ČR v Londýně je přes 100 000
občanů ČR. Britský statistický úřad (ONS, Office for National Statistics) provádí rovněž odhady, o
kterých však sám uvádí, že jsou velmi hrubé a nemusí odpovídat realitě. Mezi 60 publikovanými
zeměmi celého světa s nejvyšším počtem občanů žijících v UK v r. 2017 je ČR s odhadem ONS 49
tis. +/- 10 tis. na 27. místě (z 20 publikovaných zemí EU je ČR na 15. místě). Země EU27, jejichž
občané podléhají v zahraničí registrační povinnosti, evidují cca dvojnásobek svých občanů v UK
oproti odhadu ONS. Ostatní publikované země EU27 rovněž shodně odhadují dvojnásobný počet
svých občanů v UK oproti údajům ONS. Výše uvedený odhad tedy považujeme za velmi reálný.



Co se pro občany ČR a jejich rodiny změní po vystoupení UK z EU?
Během přechodného období 30.3.2019 - 31.12.2020 budou moci cestovat do UK, pobývat
a pracovat v UK stejně jako nyní. Pokud však budou chtít v UK zůstat dlouhodobě i po 31.12.2020,
budou muset požádat o registraci v tzv. EU Settlement Scheme. Žádost bude možno podat on-line
pomocí aplikace, která je od 28.8.2018 testována z hlediska technologie a funkčnosti systému
v uzavřeném testovacím režimu pro vybrané skupiny osob. Aplikace má pak být zpřístupněna
veřejnosti do 30.3.2019. Občané EU (tedy i ČR) a jejich rodinní příslušníci, kteří přijedou do UK do
31.12.2020 s cílem v UK dlouhodobě žít a pracovat, si budou muset požádat o registraci v EU
Settlement Scheme nejpozději do 30.6.2021.
Pokud splní občan EU/ČR požadované podmínky, bude mu udělen nový imigrační status, a to buď
pre-settled status (při prokázání pobytu v UK kratším než 5 let), anebo rovnou settled status (pokud
prokáže občan pobyt 5 a více let). Po vyřízení žádosti obdrží elektronický identifikační doklad, který
mu umožní nepřerušený přístup k veřejným službám (zdravotní péče, školy apod.), dále k sociálním
dávkám a důchodům, případně k získání britského občanství, pokud splní požadavky a bude mít
zájem o ně požádat. (Pozn: Získáním britského či jiného občanství naši občané o české občanství
nepřijdou – platí obecně od 1.1.2014.).









Jak mají postupovat občané, kteří nemohou z různých důvodů podat žádost o registraci on-line,
nemají dostatek podpůrných dokumentů pro prokázání pobytu, neumí dostatečně dobře
anglicky apod.?
Britské Ministerstvo vnitra v rámci probíhajících jednání zástupce členských států EU (EU27)
ujistilo, že tuto otázku ještě intenzívně řeší. Připravuje jednak svá vlastní opatření (např. aplikace
bude pouze v angličtině, ale návod by měl být ve všech jazycích EU27, zvýšení počtu pracovníků,
zřízení řešících a operačních týmů, mobilních týmů pro žadatele z odlehlých lokalit, příprava
specializovaných pracovníků pro řešení komplikovaných případů, technická podpora apod.). Dále
britské Ministerstvo vnitra uvádí, že pracuje na vytvoření sítě organizací v UK (charity, místní
komunity, knihovny apod.), které se budou na procesu podílet, zajišťovat prostory a pomoc po
technické stránce. Informace by se také měli zaměstnanci dozvědět od svých zaměstnavatelů. Ještě
nejsou dořešeny některé otázky (např. dostatečná kapacita sítě, jazyková podpora při telefonickém
kontaktu apod.). Občanům EU/ČR by se mělo dostat pomoci po technické stránce, nebude však
poskytováno právní poradenství.



Kdo může poskytovat právní poradenství?
Právní rady (legal advice) však mohou poskytovat pouze proškolení pracovníci organizací
registrovaných Úřadem komisaře imigračních služeb (OISC, Office of the Immigration Services
Commissioner), anebo imigrační právníci (solicitor/barister). Pracovníci velvyslanectví právní rady
poskytovat nemohou.



Bude se možno odvolat, když bude žádost občana EU (ČR) o registraci v EU Settlement Scheme
zamítnuta?
Ano, odvolat se proti negativnímu rozhodnutí bude možné. Britská strana nás ujišťuje, že cílem
není žádostem nevyhovět a že předpokládá, že zamítnutých žádostí bude velmi málo.



Kde najdou naši občané podrobné informace a jak jim může pomoci naše ambasáda?
Základní informace a užitečné odkazy jsou zveřejněny na webu našeho velvyslanectví
www.mzv.cz/london, kde je v pravé části umístěn banner s názvem BREXIT. Kliknutím na něj se lze
dostat přímo k příslušným obecným informacím. Pro podrobné aktuální informace jsou uvedeny
odkazy na zdrojové britské vládní stránky. Britské vládní stránky jsou přehledné a informativní a
navíc uvádějí poslední stav. Navíc je na britských vládních stránkách možno zadat emailovou
adresu k odebírání novinek.

Jak bude možno podat žádost o registraci?
Aplikace pro podání žádosti on-line bude dostupná pro smartphony, tablety, laptopy a počítače.
Všechna tato zařízení budou sloužit pouze jako vstupní zařízení, tj. vložené údaje se v nich nebudou
uchovávat, takže jedno zařízení může sloužit pro podání žádosti libovolnému počtu žadatelů.

Britská strana od poloviny června 2018 začala zveřejňovat postupně značné množství dokumentů
a informací a plánuje publikovat další. Doporučujeme proto všem občanům, kteří budou chtít v UK
pobývat, aby britské vládní stránky sledovali. Svůj imigrační status v UK budou muset řešit
s britskými úřady. Britská strana uvádí, že na podzim chystá masívní informační kampaň, jejích
cílovou skupinou budou nejen občané EU, ale i sami Britové. Bližší podrobnosti o začátku
informační kampaně však zatím nebyly britskou stranou poskytnuty.

Jaké podmínky bude muset občan EU/ČR splnit?
Bude muset prokázat
 svoji identitu a státní občanství, tj. občan ČR bude potřebovat platný cestovní pas
s biometrickými prvky (e-Pas) nebo občanský průkaz,
 délku pobytu v UK (záznamy u daňového úřadu - Her Majesty´s Revenue & Customs budou
ověřovány automaticky při uvedení čísla národního pojištění – national insurance number,
anebo bude moci pobyt prokázat např. bankovními výpisy, doklady o placení daní, elektřiny,
plynu, apod.).
Dále bude muset žadatel
 uhradit poplatek (pro žadatele od 16 let £65, do 16 let polovina, tj. £32,50),
 žadatel starší 10 let bude muset zodpovědět otázky týkající se trestné činnosti. (Pozn.:
Závažná trestná činnost nebo i opakovaná méně závažná trestná činnost mohou být důvodem
k zamítnutí žádosti.)
Jak mají postupovat ti občané EU/ČR, kteří již mají v UK trvalý pobyt?
Tito občané se musí rovněž zaregistrovat v EU Settlement Scheme. Registrace však bude pro
současné držitele trvalého pobytu zdarma.

Cca od října 2017 se pravidelně scházejí zástupci ČS EU, tedy i naší ambasády, spolu se zástupci EU
Komise v Londýně a zástupci britského Ministerstva vnitra a dalších britských subjektů. Na
schůzkách projednávají, často i opakovaně, různé problémy, se kterými se občané EU mohou při
registraci v EU Settlement Scheme setkat. Připomínky a požadavky vznášené zástupci zemí EU
bezesporu přispěly k vývoji aplikace i k upozornění na skutečnost, že existují i občané EU/ČR, kteří
z různých důvodů nebudou moci podat žádost on-line. Konečné řešení tohoto problému ještě
britská strana na schůzkách neuvedla, nicméně na něm pracuje.
Rozhodujícím fórem pro jednání mezi UK a EU je však samozřejmě Brusel, tedy negociace, které
s UK jménem EU vede Evropská komise.


Jak dlouho budou moci občané ČR při cestovat do UK s občanským průkazem?
To bude možné do konce implementačního období, tj. do 31.12.2020. Z dlouhodobého hlediska
však bude ale výhodnější vyřídit si cestovní pas.

