BREXIT a konec přechodného období 31. 12. 2020 …
Dne 31. ledna 2020 opustilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska ("UK") Evropskou
unii („EU“) na základě podmínek sjednaných v tzv. Výstupové dohodě, která vstoupila v účinnost
1. 2. 2020. Tato dohoda zajišťuje, že osobám, které jsou vymezeny v osobním rozsahu Výstupové
dohody, budou zachována až do konce života (při splnění určitých podmínek) práva v oblasti
pobytu, přístupu na pracovní trh a sociálního zabezpečení.
Výstupová dohoda rozlišuje období do konce přechodného období, tj. do 31. 12. 2020, kdy obě
strany Výstupové dohody (EU a UK) plně aplikují unijní právo, a období od 1. 1. 2021, kdy mezi
UK a EU nebude existovat volný pohyb osob (pracovníků), ale jsou zachována pobytová a pracovní
práva a práva v sociálním zabezpečení, která byla založena před koncem přechodného období.
Rozhodující pro to, zda si jako britský občan zachováte právo pobytu či zaměstnání v ČR i nadále,
je, zda můžete Vy nebo Vaši rodinní příslušníci doložit svůj pobyt nebo zaměstnání v ČR před
koncem roku 2020 (tedy před koncem přechodného období).
Více informací nejen o otázkách pobytu a zaměstnání, ale i o zachování nároků v oblasti
sociálního zabezpečení občanů ČR při návratu z UK, naleznete v dokumentu s nejčastěji
pokládanými otázkami. Podrobný výklad k implementaci Výstupové dohody naleznete ZDE
(528.07kB).
Osobám, které se vracejí z UK do ČR, velmi doporučujeme požádat u příslušných britských institucí
o potvrzení o dobách pojištění, které v UK získaly (vystavuje se na k tomu určených předepsaných
formulářích – např. S041 pro dávky v nemoci a mateřství (peněžité i pro zdravotní péči) nebo tamním
národním tiskopisem s výčtem dob důchodového pojištění) a do ČR přijet již s tímto potvrzením.
Předejde se tak zbytečným komunikačním prodlevám při zpracovávání žádostí o dávku (zejména dávku
v nezaměstnanosti).
Rovněž doporučujeme, uchovat všechny dokumenty související s pobytem a výdělečnou činností v UK
(doklad o sociálním pojištění, pracovní smlouvy, rozhodnutí tamních orgánů sociálního zabezpečení,
zdravotnickou dokumentaci, doklady o pobytu atd.).
Užitečné informační zdroje v České republice:
Obecně: https://www.brexitinfo.cz/cs_cz/
Sociální zabezpečení: https://www.mpsv.cz/web/cz/brexit1
UK zveřejnilo informaci o tom, jak bude postupovat od 1. 1. 2021 v oblasti sociálního zabezpečení:
gov.uk/government/publications/social-security-arrangements-between-the-uk-and-the-eu-from-1january-2021-staff-guide
Dotazy mohou občané v UK zaslat na tyto e-maily:
-

Důchody (Department for Work and Pensions): EU.Agreements@dwp.gov.uk
Doby pojištění, nemocenské, formulář A1 (HM Revenue et Customs): nicky.potts@hmrc.gov.uk
Zdravotní
pojištění a sociální dávky (Department of Health and Social Care):
CCMT@dhsc.gov.uk

