UE SETTLEMENT SCHEME (EUSS)
Povolení k Trvalému Pobytu
(EU SETTLEMENT SCHEME)

Následný návod
Návod jak získat přístup k Vašemu Povolení k Trvalému Pobytu
online z důvodů nahlednutí, k použití jako důkaz, že Povolení k
Trvalému Pobytu máte a nebo ke změně Vašich osobních údajů.

Možná že bude pro Vás lepší si projít tento návod s někým kdo
umí ovládat počítač nebo chytrý telefon. Člen rodiny a nebo
přítel Vám může pomoci si tento návod projít.
Pamatujte, že nemáte sdělovat své důvěrné a soukromé
informace pokud to není nutné.
Pokud bude pro Vás těžké použít tento návod, podívejte se na
zadní stranu tohoto návodu, kde najdete kontaktní informace na
organizace, které Vám mohou poskytnout pomoc.

VYHLEDEJTE A DOKAŽTE
SVŮJ STATUS
Tento návod Vám poradí jak vyhledat Váš
online status abyste ho mohli vidět a
prokázat se jím, a nebo doplnit Vaše osobní
údaje.
Obsahuje krátký úvod a podrobný návod k
použití.
Co mám podniknout po podání žádosti?
Pokud je Vaše žádost úspěšná, Home Office
Vám pošle emailem dopis. Tento dopis
potvrdí Váš settled nebo pre-settled status.
Pravidelně
kontrolujte
Váš
email
a
nezapomeňte také zkontrolovat „spam“ složku,
dopis v ní může být. Nicméně,
Nemůžete použít tento dopis pro
prokázání Vašeho statusu.
Obvykle nedostanete vytistěný dokument
protože Váš status je digitální.

Musíte doplnit Vaše osobní údaje jako je číslo
pasu, emailová adresa nebo telefoní číslo.
Pokud tak neučiníte můžete mít vážné
problémy při vyhledávání nebo prokázování
Vašeho statusu. Do 30 června 2021 jste mohli
prokázat svůj status v UK Vaším pasem nebo
občanským průkazem (pokud jste občan EU,
EEA nebo Švýcarský občan) nebo Vaším
biometrickým povolením k pobytu.
Ke zpřístupnění Vašeho online statusu
potřebujete:

Průkaz totožnosti, který jste použili při podání
žádosti (pas nebo občanský průkaz,
biometrický průkaz). Poznamenejte si číslo
průkazu a bezpečně ho uložte, pro případ
ztráty průkazu nebo pokud k němu nebudete
mít přístup.

Proč musím vidět nebo prokázat můj
status?
Budete muset vyhledat Váš online status
abyste:
Zjistili Váš settled nebo pre-settled status.
Požádali o změnu statusu z pre-settled na
settled status.
Zkontrolovali jaká práva máte v UK.
Získali „share code“ kod na prokázání
Vašeho statusu.

Emailovou adresu nebo číslo telefonu, které
jste použili při podání žádosti.

Vaše datum narození.

JAK SE DOSTANU NA MŮJ
ONLINE STATUS?
NÁVOD KROK-ZA-KROKEM
1. Otevrete váš webovy prohlížeč
Abyste zjistili Váš online status,
otevřete Váš prohlížeč (na telefonu,
laptopu…) and zvolte:
www.gov.uk/view-proveimmigration-status.
Kliknete na Start now.

2. Zvolte si Váš doklad
Zvolte doklad,který jste použili při
podání žádosti.

3. Vyplňte Vaše údaje
Vyplňte udaje Vašeho dokumentu
(např. číslo pasu).

4. Vyplňte datum vašeho
narození
Tak jak je uvedeno ve Vašem
dokladu.
5. Vyplňte číslo Vašeho telefonu
nebo emailovou adresu
Vyplňte číslo telefonu nebo
emailovou adresu, kterou jste
použili když jste podali žádost
(vyberte to co můžete nejsnadněji
použít).
Obdržíte šesti místný digitální kod.
6. Vyplňte bezpečnostní kod
Podívejte se do Vášeho telefonu
nebo emailu and vyplňte
bezpečnostní kod. Kod platí po
krátkou dobu a nemusíte si ho
uložit.
Nyní jste získali přístup k
Vašemu statusu!
Podívejte se na zobrazení na příští
stránce. Uvidíte Vaši fotografii, Vaše
jméno a Váš status (settled nebo
pre-settled).

7. Zkontrolujte Váš status
Tato stránka Vám ukáže, jaký status
jste obdrželi and ukáže Vám některé
údaje ale neprokáže Váš status. Na
této stránce můžete buď "prokázat
Váš status" (levý spodní roh) nebo
"změnit Vaše data" (pravý spodní
roh).

Prokažte Váš status
8. Klikněte na “Prove your Status"
Prokažte Váš status
Zvolte důvod pro který ho
prokazujete (např. Kvůli zaměstnámí
v UK).
9. Klikněte na "pokračujte”
Dostanete se na stránku, která Vás
bude informovat o Vaších právech v
UK. Abyste někomu prokázali Vaše
práva (např. zaměstnavateli)
klikněte na “Continue“ - Pokračujte.

10. Získejte share kod
Obdržíte share kod.
Kod můžete poslat emailem.
Upravte Vaše údaje
11. Jděte zpátky na stránku „Your
Status" - Váš Status
Abyste mohli upravit Vaše údaje
musíte jít zpátky na stránku „váš
status“ (bod 7). Klikněte na tlačítko
„upravte Vaše údaje“ and vyberte,
které údaje chcete upravit (např.
číslo telefonu).
12. Upravte vaše údaje
Přidejte vaše nové číslo telefonu a
pokračujte podle instrukcí.

Vše Uděláno! Odlogujte se
Až dokončíte vše potřebné,
nezapomeňte se odlogovat,
zejména, pokud počítač nebo mobil
používají jiní lidé.

Při jakémkoliv problému a nebo pokud se chcete na něco zeptat
kontaktujte:
EU Settlement Scheme Resolution Centre
Telefone: 0300 123 7379
Pro hovory mimo UK: +44 203 080 0100
Pondělí až pátek, 8:00 až 20:00
Sobota a neděle, 9:30 až 16:30
We Are Digital
visa@we-are-digital.co.uk
Telefone: 03333 445 675
Pondělí až pátek 9:00 až 18:00

