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Momentálne nebývam vo Veľkej Británii - môžem spolu s mojou rodinou prísť a zotrvať vo 
Veľkej Británii po Brexite? 

Pobytový Systém bude chrániť práva občanov EHP, ktorí žili vo Veľkej Británii pred Brexitom 
(v prípade že sa Veľká Británia nedohodne s EÚ), a občanov EHP, ktorí žijú vo Veľkej Británii 
pred Brexitom alebo počas prechodného obdobia do 31. decembra 2020 (v prípade dohody 
s EÚ). 

Pobytový Systém sa preto nebude vzťahovať na občanov EHP, ktorí chcú prísť a zotrvať vo 
Veľkej Británii po dátume Brexitu (alebo po 31. decembri 2020, v prípade dohody Veľkej 
Británie s EÚ). 

Budem mať právo prísť a zostať vo Veľkej Británii ihneď po Brexite? 

Súčasný imigračný režim pre občanov EHP sa bude naďalej uplatňovať, až kým Britská vláda 
nezruší voľný pohyb a neprijme nový imigračný zákon. 

V súčasnosti nie je jasné, kedy vláda zruší voľný pohyb a zdá sa, že existujú dve možnosti: 

1) Voľný pohyb bude zrušený okamžite po dátume Brexitu - toto je nový návrh vlády
zverejnený 19. augusta 2019. Ak k tomu dôjde, nie je jasné, aké pravidlá sa budú
vzťahovať na občanov EHP, ktorí sa chcú presťahovať do Veľkej Británie za prácou
alebo štúdiom. Turisti by však mali byť schopní cestovať do Veľkej Británie
normálne; alebo

2) Budú dočasné prechodné opatrenia - predchádzajúcim zámerom vlády bolo zaviesť
dočasné prechodné opatrenia predtým, ako začne nový imigračný režim. Tieto
prechodné opatrenia by malo platiť od dátumu Brexitu do 31. decembra 2020 a
počas tohto prechodného obdobia:

a) Občania EHP budú môcť prísť do Veľkej Británie a zotrvať (bez ohľadu na
svoju činnosť vo Veľkej Británii) až 3 mesiace od každého vstupu.

b) Občania EHP, ktorí chcú zostať dlhšie ako 3 mesiace, budú musieť požiadať o
Dočasný Európsky Pobyt. Pod podmienkou kontroly totožnosti, kriminality a
bezpečnosti sa toto povolenie udelí na 36 mesiacov a umožní žiadateľovi
pracovať alebo študovať vo Veľkej Británii. Toto povolenie nebude možné
predĺžiť a na to, aby zostal dlhšie, sa bude musieť občan EHP prihlásiť v rámci
nového režimu založeného na zručnostiach.

c) Občanov EHP môžu sprevádzať ich rodinní príslušníci. Ak sú rodinní príslušníci
občanmi krajín mimo EÚ, musia požiadať o rodinné povolenie pred
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príchodom – toto povolenie bude poskytnuté iba manželským partnerom / 
partnerom a nezaopatreným deťom mladším ako 18 rokov. 

Budem mať právo prísť a zostať vo Veľkej Británii po skončení dočasného prechodného 
obdobia? 

Britská vláda má v pláne uskutočniť významné zmeny v imigračnom režime pre občanov EÚ 
po uplynutí prechodného obdobia. Tieto plány sú zhrnuté v dokumente o budúcom režime 
založenom na zručnostiach: 

(A) Občania EÚ, ktorí sú turistami, budú môcť vo Veľkej Británii stráviť až 6 mesiacov 
bez víz a bez víz budú povolené aj krátkodobé obchodné činnosti. 

(B) Na všetkých kvalifikovaných pracovníkov sa bude uplatňovať jednotný systém 
založený na zručnostiach. Počet kvalifikovaných pracovníkov z EÚ nebude obmedzený, 
ale bude potrebné mať zamestnávateľa ako sponzora. Je pravdepodobné, že 
kvalifikovaní pracovníci budú môcť so sebou priniesť nezaopatrené osoby, predĺžiť si 
pobyt a natrvalo sa usadiť. 

(C) Pre pracovníkov s nízkou kvalifikáciou nebolo uvedené žiadne konkrétne 
odporúčanie, navrhuje sa však, aby im bolo umožnené zdržiavať sa vo Veľkej Británii 
najviac 12 mesiacov (bez možnosti vstupu na ďalších 12 mesiacov a bez prístupu k 
verejným prostriedkom alebo predĺženie pobytu). 

(D) Študenti z EÚ budú musieť pred príchodom do Veľkej Británie získať povolenie na 
štúdium, ale počet zahraničných študentov z EÚ nebude nijako obmedzený. Po 
ukončení štúdia dostanú vysokoškolskí študenti možnosť zotrvať vo Veľkej Británii 
ďaľších 6 mesiacov (pričom doktorandi až 12 mesiacov), aby si mohli nájsť trvalú 
kvalifikovanú prácu. 
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