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Jsem státní příslušník Spojeného království žijící
v členském státě EU. Budu mít i po vystoupení
Spojeného království z EU právo žít v EU?
Všechny členské státy EU připravují opatření, která mají zajistit, aby státní příslušníci Spojeného království, kteří
legálně pobývají na jejich území v den vystoupení, byli i nadále považováni za oprávněně pobývající osoby.
Jakmile však Spojené království opustí EU, státní příslušníci Spojeného království již nebudou občany EU a stanou
se státními příslušníky třetí země. V zásadě se tedy na vás předpisy EU týkající se volného pohybu již nebudou
vztahovat.
To například znamená, že i když jste v některém členském státě získali trvalý pobyt, nedává vám to právo
přestěhovat se do jiného členského státu a žít tam.
Vaše práva pobytu jako státního příslušníka třetí země budou určovat vnitrostátní právní předpisy a směrnice EU
týkající se legálního přistěhovalectví. (Viz také další otázka.)

Co mám jako státní příslušník Spojeného království
udělat, pokud chci i nadále žít v EU?
Všechny členské státy by měly být připraveny vydávat povolení k pobytu jako doklad o vašem právu pobytu v tomto
členském státě a o právu pracovat. Tato povolení mohou být během počátečního přechodného období dočasná, ale
postupně by měla být nahrazena konečnými povoleními podle jednotného vzoru EU. K získání takového povolení
k pobytu však bude možná nutné, abyste v závislosti na postupu zvoleném členským státem, ve kterém žijete,
učinili určité administrativní kroky. Podívejte se na průběžně aktualizovaný přehled konkrétních opatření členských
států na internetových stránkách Evropské komise věnovaných připravenosti na brexit1.
Pokud jste již v členském státě pobývali legálně a nepřetržitě pět let nebo déle a splňujete ostatní příslušné
podmínky, můžete požádat o právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta2. Pokud v členském státě EU
žijete méně než pět let, započítá většina členských států období legálního pobytu v daném členském státě do
požadovaných pěti let. Některé členské státy již mohou přijímat žádosti o taková povolení k pobytu před datem
vystoupení.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/residence-rights-uk-nationals-eu-member-states_en
Směrnice Rady 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími
rezidenty. Upozorňujeme, že se tato směrnice nepoužije v Irsku a Dánsku.

Jsem státní příslušník Spojeného království. Jaký bude
status mých rodinných příslušníků, jež nejsou občany
EU3, ale žijí v některém z členských států EU?
Vaši rodinní příslušníci ze zemí mimo EU již nebudou moci požívat práv, která měli na základě pravidel EU o volném
pohybu4. Nebudou moci využívat práva na volný pohyb v EU, a to ani v případě, že ještě před datem vystoupení
získali trvalý pobyt v souladu se směrnicí EU o volném pohybu. Jejich status bude určován vnitrostátními právními
předpisy a pravidly EU pro slučování rodin5.
Kontrolní seznam pro státní příslušníky Spojeného království a jejich rodinné příslušníky ze zemí
mimo EU:

> Pokud jste tak dosud neučinili, měli byste se zaregistrovat u vnitrostátních orgánů6 členského státu, ve
kterém žijete, abyste získali osvědčení o registraci (pro státní příslušníky Spojeného království, v příslušném
případě) nebo pobytovou kartu (pro rodinné příslušníky ze třetích zemí).

> Informujte se o opatřeních, která váš členský stát pobytu zavádí, aby zajistil zachování práv

pobytu legálně pobývajících státních příslušníků Spojeného království (a jejich rodinných příslušníků),
a o harmonogramu pro jejich provádění. Přehled probíhajících příprav členských států EU naleznete na
internetových stránkách Evropské komise týkajících se připravenosti na brexit7. Další informace můžete
obdržet od vnitrostátních orgánů vašeho členského státu pobytu

> Vyřiďte si povolení k pobytu, jakmile budou u vnitrostátních orgánů k dispozici. Tyto dokumenty musíte
mít u sebe při cestách do zahraničí.

Jsem státní příslušník Spojeného království.
Jaká budou moje práva, pokud jde o práci
a sociální zabezpečení v členském státě EU?
V případě neexistence dohody vy ani vaši rodinní příslušníci již nebudete moci využívat práv, která vám byla
přiznána na základě pravidel EU pro volný pohyb, když bylo Spojené království členským státem EU. Vaše situace
se bude řídit pravidly EU pro státní příslušníky třetích zemí a vnitrostátními předpisy v dotčeném členském státě EU.
Třebaže se situace v jednotlivých členských státech liší, řada členských států se na určitou dobu chystá udělovat
státním příslušníkům Spojeného království na základě vnitrostátních právních předpisů preferenční status. Tam, kde
k tomu nedojde, budete muset splňovat konkrétní podmínky stanovené právními předpisy EU a právními předpisy
jednotlivých členských států týkajícími se státních příslušníků třetích zemí, abyste mohli v členském státě EU
nadále žít a pracovat. Mohou se také změnit vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení.
Více informací o pravidlech EU a vnitrostátních pravidlech v oblasti legální migrace použitelných pro státní příslušníky
třetích zemí v členských státech EU naleznete na internetových stránkách Evropské komise8 a na portálu EU
o přistěhovalectví9.
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Rodinní příslušníci, kteří jsou buď státními příslušníky Spojeného království, nebo kteří mají státní příslušnost jiné třetí země.
Rodinní příslušníci státních příslušníků Spojeného království ze zemí mimo EU mohou mít po datu vystoupení i nadále právo
pobytu v hostitelském členském státě podle pravidel EU týkajících se volného pohybu v jedné situaci: pokud je jejich právo
pobytu odděleno od práva státního příslušníka Spojeného království (bývalého občana EU) před datem vystoupení a je
nyní nezávislým právem pobytu. To je možné v případě úmrtí člena rodiny státního příslušníka Spojeného království nebo
v případě rozvodu.
Směrnice Rady 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny.
https://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_cs.htm?topic=living-abroad
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/residence-rights-uk-nationals-eu-member-states_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en
https://ec.europa.eu/immigration

Jako státnímu příslušníku Spojeného království v EU se vám doporučuje, abyste:

> si u úřadů členského státu, ve kterém žijete, vyžádal informace o pravidlech a postupech pro další život
a práci v tomto státě,

> si vyřídil doklad o délce zaměstnání, pobytu, studiu a placení daní v členském státě, ve kterém žijete,
> okamžitě požádal o dočasný nebo trvalý imigrační status podle vnitrostátních pravidel pro přistěhovalectví.
Další informace naleznete v dokumentu s otázkami a odpověďmi o důsledcích vystoupení Spojeného království
z Evropské unie v případě neexistence ratifikované dohody o vystoupení10.

Jaký budu mít status, pokud jsem státní příslušník
Spojeného království i členského státu EU?
Máte-li dvojí občanství Spojeného království / členského státu EU, budete na základě své státní příslušnosti
k členskému státu EU i nadále občanem EU. Plně si zachováte své právo svobodně se pohybovat a pobývat na
základě pravidel volného pohybu v EU.
Příklad: Pokud máte dvojí občanství (Spojeného království a Španělska) a studujete ve Francii, budete i nadále požívat
svého práva žít a studovat ve Francii na základě pravidel volného pohybu v EU, protože jste stále občanem EU.

Jsem státní příslušník Spojeného království žijící v členském
státě EU. Jaký budu mít status jako rodinný příslušník občana EU?
To závisí na tom, zda má občan EU, jehož jste rodinným příslušníkem (např. váš manžel či manželka), bydliště
v členském státě, jehož je státním příslušníkem.
Občan EU pobývající v jiném členském státě, než je ten, jehož je státním příslušníkem, je „mobilní občan EU“. Jste-li
rodinným příslušníkem „mobilního občana EU“, požíváte práv na základě pravidel volného pohybu v EU, která jsou
odvozena z práv uvedeného mobilního občana EU11.
Příklad: Státní příslušník Spojeného království je manželem/manželkou občana České republiky. Oba před datem
vystoupením pracovali v Německu a každý z nich měl právo pobytu podle směrnice EU o volném pohybu. Po datu
vystoupení tam může občan Spojeného království nadále pobývat a pokračovat v práci jako kterýkoli jiný rodinný
příslušník mobilního občana EU z nečlenské země EU.

To může za určitých okolností platit i v členském státě, jehož je občan EU státním příslušníkem, za předpokladu,
že se do něj občan EU vrátil z jiného členského státu, v němž bydlel.
Pokud jste však rodinný příslušník občana EU, který je státním příslušníkem členského státu, v němž žijete, a nikdy
nevykonával práva na volný pohyb (tj. nemobilní občan EU), potom nepožíváte práv podle pravidel volného pohybu
v EU. Vaše práva budou určována právními předpisy EU a členských států v oblasti přistěhovalectví.
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
Rodinný vztah se státním příslušníkem Spojeného království již musel být navázán již v době, kdy občan EU žil v jiném
členském státě.

Budu jako státní příslušník Spojeného království
žijící v některém členském státě EU stále moci
volit a kandidovat v místních volbách?
Po datu vystoupení již nebudete mít hlasovací práva v místních volbách v členském státě, kde na základě práva
EU žijete.
Je na každém členském státě EU, aby určil, zda a za jakých podmínek se jako státní příslušníci třetí země můžete
účastnit místních voleb. Členský stát, v němž žijete, se tak může rozhodnout, že vám udělí volební práva jako
jakémukoli jinému státnímu příslušníkovi třetí země nebo na základě vzájemnosti. Měli byste si ověřit, zda
v členském státě, ve kterém žijete, máte volební práva v místních volbách.
Pokud jste byli zvoleni do určité funkce místní samosprávy v členském státě, v němž žijete, měli byste si
u příslušných orgánů uvedeného členského státu ověřit, zda jste na základě práva uvedeného členského státu
oprávněni pokračovat ve výkonu funkce až do konce mandátu.

Budu jako státní příslušník Spojeného království žijící
v členském státě EU stále moci volit a kandidovat
ve volbách do Evropského parlamentu?
Jako státní příslušník Spojeného království již podle právních předpisů EU nebudete mít právo volit či kandidovat
ve volbách do Evropského parlamentu, a to od data vystoupení, ale stejně jako v případě místních voleb vám toto
právo může být ponecháno, stanoví-li tak vnitrostátní právní předpisy.
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