
Základní informace o systému registrace „EU Settlement Scheme“ 

 
Spojené království opustilo EU 31. ledna 2020 a pro vztahy s členskými zeměmi EU včetně 

České republiky trvá do konce roku 2020 tzv. přechodné období. Konec přechodného období 

přinese řadu podstatných změn, a to i v případě, že bude přijata nová dohoda o partnerství mezi 

EU a UK pro období po roce 2020.  

 

Českým občanům žijícím a pracujícím v UK, kteří chtějí v zemi dlouhodobě setrvat i po 

konci přechodného období, tedy po 31. prosinci 2020, se proto důrazně doporučuje 

provést co nejdříve registraci v systému registrace „EU Settlement Scheme“.  

 

V tomto systému lze požádat o status usazené osoby („Settled Status“ v případě dosavadního 

prokázaného pobytu v UK po nepřetržitou dobu 5 let a více) nebo předběžný status usazené 

osoby („Pre-Settled Status“ při pobytu do 5 let, přičemž je nutno prokázat pobyt v UK někdy 

během posledních 6 měsíců).  

 

Registrovat v systému se mohou i rodinní příslušníci českých občanů žijících v UK bez ohledu 

na jejich občanství (kromě britského). Registrace, kterou spravuje britské Ministerstvo vnitra 

(Home Office), je bezplatná, a je dostupná ZDE.  

 

Podání žádostí v systému registrace k pobytu pro občany EU žijících v UK je možné do 30. 

června 2021. Předpokladem pro registraci je skutečnost, že daný občan EU prokazatelně 

pobýval ve Spojeném království nejpozději k 31. 12. 2020. Doporučujeme proto registraci 

provést co nejdříve. 

 

Registrace se doporučuje českým občanům provést mj. i v případech, že: 

1. se narodili v UK, ale nemají britské občanství, 

2. jsou držiteli potvrzení o trvalém pobytu v UK – Permanent Residence 

Certificate/Permanent Residence Document - takové potvrzení 31. prosince 2020 pozbyde 

platnosti, 

3. členem jejich rodiny je britský občan. 

 

Při registraci je třeba doložit: 

1. totožnost (potřebujete platný pas s biometrickým čipem nebo občanský průkaz s 

biometrickým čipem a digitální fotografii obličeje); 

2. pobyt v UK, pokud nemáte platné potvrzení o trvalém pobytu (tzv. PR Document / 

Certificate) nebo platné neomezené povolení k pobytu nebo vstupu (Indefinite  Imigration 

Status – Indefinite Leave to Enter/Remain) na území UK; pobyt v UK prokazuje číslo 

britského národního pojištění (National Insurance Number – „NiNo“), případně jej lze 

doložit dalšími dokumenty - např. účty (utility bills), roční bankovní výpisy (annual bank 

statements), výpisy plateb za veřejné služby (council tax bills) nebo doklady vzdělávacích 

institucí (school/ university letters and certificates), potvrzení zaměstnavatele (employer 

letter) a další (více informací ZDE). 

  

Osoby starší 18 let musí rovněž uvést informaci o záznamu v rejstříku trestů v UK nebo 

v zahraničí (i v případě odsouzení za méně závažný trestný čin může být občan způsobilý 

k udělení statusu usazené osoby nebo předběžného statusu usazené osoby).  

 

Doporučujeme v této souvislosti provést kontrolu platnosti příslušných požadovaných dokladů. 

Žádost o nový biometrický pas potvrzující občanství ČR je možno podat osobně na 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence


Velvyslanectví ČR v Londýně a na Generálním konzulátu ČR v Manchesteru, příp. během 

pobytu v ČR. Bližší informace k podání a způsobu vyřízení žádosti najdete ZDE. 

  

Pro pomoc s podáním žádosti v systému registrace k pobytu pro občany EU v UK se lze 

obrátit na organizace uvedené ZDE, dále na asistenční službu Ministerstva vnitra „We Are 

Digital“, email: info@we-are-digital.co.uk, tel. 03333 445 675, více informací ZDE (týká se 

zejména zdravotně a technicky znevýhodněných osob) a na EU Settlement Resolution Centre, 

tel. 0300 123 7379, další informace ZDE. Poskytovaná pomoc je bezplatná. 

 

Další informace naleznete na webových stránkách Velvyslanectví ČR v Londýně ZDE.  

Kompletní informace britské vlády k systému registrace v českém jazyce naleznete ZDE. 

Příslušné informace v anglickém jazyce poskytuje rovněž Delegace EU v UK ZDE.  

 

Registrace v uvedeném systému není třeba v případě, že občan: 

1. má neomezené povolení k pobytu v UK (Indefinite Leave to Remain) (nicméně i 

v případě, že občan má neomezené povolení k pobytu v UK, doporučujeme se 

v systému registrovat pro případ, že občan hodlá trávit čas mimo území UK, a to 

vzhledem k širšímu rozsahu práv spojených se statusem usazené osoby) 

2. má dvojí občanství (české a britské, nebo české a irské) 

3. v UK pracuje, ale v zemi nežije (tzv. přeshraniční pracovník / frontier worker) 

  

Do konce přechodného období, tj. do 31. prosince 2020, budou moci občané EU a jejich 

rodinní příslušníci do UK přijet, žít zde, pracovat či studovat jako doposud. Budou-li od 1. ledna 

2021 nově příchozí občané EU chtít pobývat v UK po dobu delší než 6 měsíců (tj. nebude se 

jednat o krátkodobý turistický pobyt), budou se na ně vztahovat nová migrační pravidla tzv. 

bodového migračního systému. 

Obecnou informaci o novém bodovém migračním systému, který bude platit od 1. ledna 2021 

naleznete ZDE.  

https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/cestovni_doklady_cr/cestovni_pas_obsahujici_strojove_citelne.html
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-community-support-for-vulnerable-citizens/list-of-organisations
https://www.gov.uk/assisted-digital-help-online-applications
https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status
https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status
https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/brexit/pobyt_ceskych_obcanu_v_uk.html
https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.cs#what-youll-get
https://eeas.europa.eu/delegations/united-kingdom/69562/residing-uk-and-eu_en?fbclid=IwAR3m5Pkd3iApjisXmTxbH--WmFa6o7XBO5Lp9hX5FIw1Rd-cJJDqJVUxFC8
https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.cs#pr-ilr
https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know#global-talent-scheme

