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Čo sa stane, ak Veľká Británia opustí EÚ bez dohody? 

Európsky voľný pohyb občanov bude platiť až do dňa keď Britská vláda neschváli nový 
imigračný zákon, a dovtedy budú môcť občania EHP voľne vstúpiť a žiť vo Veľkej Británii na 
základe práv, ktoré sú založené na Európskych zmluvách, smerníc a Britských zákonov. 
Občania EHP budú môcť dokázať svoje právo na pobyt preukázaním svojho pasu alebo 
občianskeho preukazu. Britská vláda potvrdila, že takéto preukázanie bude možné až do 1. 
Januára 2021 a to aj pre občanov prítomných vo Veľkej Británii pred Brexitom aj po Brexite. 

Britská vláda vyvinula “Pobytový Systém” (EU Settlement Scheme), ktorý bude chrániť práva 
občanov EHP a ich rodinných príslušníkov na pobyt, prácu, štúdium atď. vo Veľkej Británii po 
Brexite.Stručný opis tohto systému je uvedený v našom informačnom letáku na [Právo 
zotrvať vo Veľkej Británii po Brexite] 

Ak sa Veľká Británia nedohodne s EÚ, Pobytový Systém sa bude vzťahovať len na občanov 
EHP a ich rodinných príslušníkov, ktorí žili vo Veľkej Británii pred dátumom Brexitu. Občania 
EHP, ktorí prídu do Veľkej Británie po Brexite, budú preto musieť požiadať o povolenie zotrvať 
vo Veľkej Británii (v prípade pobytu dlhšom ako 3 mesiace) – viac informácii o tejto scheme 
nájdete v našom ďaľšom informačnom letáku na [Právo zotrvať vo Veľkej Británii po Brexite]. 

Bude sa Pobytový Systém naďalej uplatňovať, aj keď sa Veľká Británia nedohodne s EÚ? 

Áno, aj ak sa Veľká Británia nedohodne s EÚ, Pobytový Systém sa bude vzťahovať na občanov 
EHP a ich rodinných príslušníkov, ktorí sú prítomní vo Veľkej Británii ešte pred dátumom 
Brexitu. 

Pokiaľ ide o občanov EHP a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa nenachádzajú vo Veľkej Británii 
pred dátumom Brexitu, pozrite si náš informačný leták na [Momentálne nebývam vo Veľkej 
Británii - môžem spolu s mojou rodinou prísť a zotrvať vo Veľkej Británii po Brexite?] 

Budú v Pobytovom Systéme nejaké zmeny ak sa Veľká Británia nedohodne s EÚ? 

Áno, v prípade, že sa nedosiahne žiadna dohoda s EÚ, dôjde k malým zmenám v Pobytovom 
Systéme. 

(A) Nebude žiadne implementačné obdobie, čo znamená, že Pobytový Systém sa bude
vzťahovať iba na občanov EHP a ich rodinných príslušníkov žijúcich vo Veľkej Británii



 

 

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 

do dátumu Brexitu (čiže nie až do 31. decembra 2020) a process na podanie žiadosti 
bude otvorený len do 31. decembra 2020 (nie až do 30. júna 2021). 

(B) Pravidlá týkajúce sa vyhostenia sa budú uplatňovať odlišne, pričom na trestné činy 
spáchané po dátume Brexitu sa budú uplatňovať pravidlá deportácie Veľkej Británie 
(namiesto pravidiel deportácie EÚ, ktoré povoľujú vyhostenie len v limitovaných 
prípadoch). 

(C) Blízki rodinní príslušníci občanov EHP s trvalým štatútom sa budú môcť pridať k 
občanom EHP vo Veľkej Británii do 29. marca 2022 za predpokladu, že vzťah existoval 
v deň Brexitu a naďalej existuje keď sa v rámci Pobytového Systému prihlási daný 
rodinný príslušník. Po 29. marci 2022 sa budú uplatňovať bežné imigračné pravidlá 
Veľkej Británie. 

(D) Manželka / manžel alebo partner a ostatní nezaopatrení príbuzní sa budú môcť 
pridať k občanom EHP do 31. decembra 2020 (v prípade keď bol roddinný vzťah 
nadviazaný po dátume Brexitu). Po tomto dátume sa budú uplatňovať bežné 
imigračné pravidlá Veľkej Británie. 

 (E) Proti rozhodnutiu o zamietnutí trvalého alebo prechodného štatútu sa nebude 
možné odvolať na imigračný súd prvého stupňa (First Tier Immigration 
Tribunal). Občania EHP budú môcť začať súdne preskúmanie (judicial review), ktoré je 
obmedzené na preskúmanie nesprávneho právneho posúdenia. 

(F) Môžu sa vyskytnúť aj ďalšie zmeny u cezhraničných pracovníkov (t.j. ľudí, ktorí 
pravidelne cestujú do Veľkej Británie a z Veľkej Británie za prácou), ktorí 
pravdepodobne budú musieť požiadať o samostatný štatút, a občanov EHP, ktorí 
cestujú do Veľkej Británie iba so svojimi občianskymi preukazmi, ktoré 
pravdepodobne nebudú akceptované po 1. januári 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 




