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Právo zotrvať vo Veľkej Británii po Brexite 

Ak ste občanom EHPi, ktorý v súčasnosti žije vo Veľkej Británii, budete pochopiteľne 
znepokojený či budete mať právo zostať vo Veľkej Británii po Brexite. 

V rámci rokovaní o vystúpení z EÚ sa vláda Veľkej Británie dohodla na ochrane práv 
občanov EHP a ich rodinných príslušníkov s bydliskom vo Veľkej Británii. 

Na tento účel vláda Veľkej Británie vyvinula “Pobytový Systém” (EU Settlement Scheme), na 
základe ktorého sa občania EHP a ich rodinní príslušníci môžu uchádzať o štatút „trvalého“ 
(neobmedzené povolenie na pobyt) alebo „prechodného“ (dočasné povolenie na pobyt) 
pobytu. 

Tento Pobytový Systém bude platiť bez ohľadu na to, či Veľká Británia opustí EÚ s dohodou 
alebo bez nej. 

Aké práva mám bezprostredne po Brexitovom dni? 

Kým Britská vláda nezruší právo na voľný pohyb občanov EHP a neprijme nový imigračný 
zákon, súčasný režim zostane v platnosti pre tých občanov EHP, ktorí už vo Veľkej Británii 
žijú. 

To znamená, že prinajmenšom do decembra 2020 (alebo dlhšie, ak Veľkej Británia a EÚ 
dosiahnu dohodu o vystúpení z EÚ alebo sa Brexit odloží), EHP občania a ich rodinní 
príslušníci budú mať rovnaké práva na pobyt a prácu, štúdium atď. vo Veľkej Británii ako 
podľa súčasných právnych predpisov. 

Ako možno ochrániť svoje právo na pobyt vo Veľkej Británii? 

Občania EHP a ich rodinní príslušníci ktorí chcú zotrvať vo Veľkej Británii po decembri 2020 
by sa mali prihlásiť cez Pobytový Systém a požiadať o “trvalý” (settled) alebo “prechodný” 
(pre-settled) štatút. Potvrdenie o trvalom alebo prechodnom štatúte pomôže 
občanom EHP a ich rodinným príslušníkom preukázať povolenie a nárok na pobyt, prácu a 
štúdium vo Veľkej Británii pred aj po dátume Brexitu. 

Občania EHP a ich rodinní príslušníci s trvalým a prechodným štatútom budú mať právo: 

a) pracovať vo Veľkej Británii;

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_edn1


 

 

Advice Line: +44 20 7831 4276          Fax: +44 20 7862 5765 

       e-mail: info@airecentre.org 

Institute of Advanced Legal Studies, Room 505 

Charles Clore House, 17 Russell Square, London WC1B 5DR 

    Company Limited by Guarantee, Reg. No. 2824400 Charity Registered No. 1090336 

 

 
 

 
Participatory Status 

Organisation No. 
N200600055 

b) používať zdravotné služby NHS;                

c) prihlásiť sa alebo pokračovať v štúdiu;                 

d) obdržať verejné finančné prostriedky (pri splnení všetkých podmienok), ako sú 
prídavky a dôchodky (hoci osoby s prechodným štatútom budú mať nárok na 
tieto prostriedky, iba ak preukážu, že majú Európske právo na pobyt vo Veľkej 
Británii, napríklad sú zamestnaní); a                

e) cestovať do Veľkej Británie a späť.           

Osoby s trvalým štatútom sa budú môcť po uplynutí jedného roka uchádzať o Britské 
občianstvo (pri splnení všetkých ostatných podmienok). 

Trvalý štatút cez Pobytový Systém v podstate nahradí súčasný trvalý pobyt (permanent 
residence) a každý kto nemá nárok na trvalý štatút z dôvodu nedostatočnej dĺžky pobytu vo 
Veľkej Británii, získa prechodný štatút. Ani trvalý ani prechodný štatút nebude udelený 
automaticky; je preto potrebné o neho požiadať prostredníctvom prihlášky cez Pobytový 
Systém. 

Ako môžem požiadať o trvalý alebo prechodný štatút? 

Občania EHP a ich rodinní príslušníci, ktorí spadajú do jednej z oprávnených kategórií pre 
trvalý alebo prechodný štatút, sa môžu prihlásiť na internete. Ďalšie informácie o kritériách 
a postupe pri podávaní žiadosti nájdete v našich ďaľších informačných letákoch na [Kto môže 
podať žiadosť o trvalý alebo prechodný pobyt v rámci Pobytového Systému?] 
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 Pre účely tohto informačného letáku a Pobytového Systému, k občanom EHP (Európskeho Obchodného 
Priestoru) patria občania 28 členských štátov EÚ a Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko. 


