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Jak si zažádat o status usedlíka: 
 

1. krok:  Stáhněte si zdarma online aplikaci EU Exit pro ověřování dokumentů.  
Vypadá takto: 
 
 

 
 
K čemu aplikaci EU Exit použít: Jako aplikaci pro ověření identifikačních 
dokumentů („ID Document Check“), které jsou nutné pro identifikační fázi žádosti 
v rámci programu pro usedlíky z EU. 

Co aplikace provede: 

 Ověří pravost dokumentu. 

 Ověří, zda dokument patří vám. 

 

Abyste mohli získat status usedlíka, budete muset: 

 

Zkontrolovat, zda můžete aplikaci použít na svém telefonu. 

Uživatelé systému Android 

Budete potřebovat: 

 verzi Android 6.0 nebo vyšší – informaci o verzi naleznete v nastavení 

 alespoň 135 MB volného místa pro instalaci aplikace 

 připojení k síti 3G, 4G nebo WiFi 
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 technologii NFC (Near-Field Communication), aby mohla aplikace váš 
dokument naskenovat – více naleznete v nastavení. Pokud můžete telefon 
používat k bezkontaktním platbám, znamená to, že má NFC a vy můžete 
aplikaci použít 

Pro uživatele iPhonů 

K dispozici je nyní beta verze aplikace „ID Document Check“ pro telefony 
iPhone 7 a novější modely. 

Budete potřebovat: 

 telefon iPhone 7 nebo 7 Plus nebo novější model 

 iOS 13.2 nebo novější – informaci o nainstalované verzi softwaru naleznete 
v Nastavení > Obecné, Informace 

 alespoň 120 MB volného místa pro instalaci aplikace 

 připojení k síti 3G, 4G nebo WiFi 

Bude nutné, aby aplikace měla přístup k fotoaparátu telefonu. Pokud vás aplikace 
o přístup nepožádá, povolte přístup v nastavení telefonu. 

Jak aplikaci použít 
 

Otázka č. 1: Jste občanem EHP nebo Švýcarska?   
 

EHP zahrnuje státy EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko. 
 

Pokud nejste občanem státu EU, ale váš partner ano, je možné, že budete žádost 
také moci podat. 

Jaký identifikační dokument použít? 

Nejlepším identifikačním dokumentem je biometrický cestovní pas, pokud jej 
máte. Můžete ale použít i národní identifikační (občanský) průkaz, ať už je či není 
biometrický.  Tento průvodce nejprve uvádí, jak použít cestovní pas (strana 2), 
a poté i informace o tom, jak použít národní identifikační průkaz (strana 6). 
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Použití cestovního pasu: 

Naskenujte pas s biometrickým čipem 

Podle níže uvedeného symbolu poznáte, že váš dokument má biometrický čip 

a aplikace jej dokáže přečíst.  

Pomocí fotoaparátu na telefonu vyfoťte stránku s fotografií v cestovním pase. 
V rámečku musí být celá stránka včetně 2 číselných řádků ve spodní části stránky. 
Dbejte na to, aby byl fotoaparát telefonu zaostřený na text na stránce. 

Aplikace vás vyzve k nastavení pozice telefonu tak, aby byl dokument 
vyfotografován správně. Tyto pokyny se objeví v textovém rámečku na horní 
straně displeje telefonu. 

Přesvědčte se, že na snímku je celá stránka pasu s fotografií. 
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Pokud budete mít při focení potíže, pokuste se fotografii pořídit tak, že pas od 
telefonu vzdálíte na délku natažené paže. 
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Zkontrolujte informace v dokumentu 

Z dokumentu i telefonu sejměte všechny obaly a kryty. 

Až budete ke kontrole dokumentu připraveni, v aplikaci klikněte na tlačítko 
„Check now“ (Zkontrolovat). 

Až vás aplikace vyzve ke kontrole informací v dokumentu („Check your 
document’s information“), položte telefon na dokument. Pokud máte na 
telefonu nastavenou vyšší hlasitost, ve chvíli, kdy aplikace dokument rozpozná, 
uslyšíte pípnutí. 

Pohybujte telefonem po dokumentu tak dlouho, dokud ho aplikace nerozpozná. 
Čip může být v různých dokumentech umístěn na různých místech. 

 

Až aplikace čip v dokumentu úspěšně načte, na displeji se objeví nápis 
„Information checked“ (Informace zkontrolovány). Dokud se kontrola nedokončí 
a neobjeví se tato zpráva, telefonem nehýbejte. 
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Pokud aplikace váš dokument nerozpozná, čas určený pro kontrolu vyprší a na 
displeji se objeví nápis „Information not found“ (Informace nenalezeny). Pokud 
k tomu dojde, pohybujte pomalu telefonem po dokumentu tak dlouho, dokud ho 
aplikace nerozpozná. 

Pokud používáte pas a problémy přetrvávají, položte telefon na zadní stranu 
přebalu nebo na stránku s fotografií. 

Jestliže používáte národní identifikační (občanský) 
průkaz bez biometrických prvků: 

Má váš průkaz strojově čitelnou zónu (MRZ)?  

Strojově čitelná zóna vypadá takto: 
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Budete muset naskenovat přední i zadní stranu identifikačního průkazu.  Při 
fotografování přední části průkazu je nutné, abyste na fotografii zachytili i strojově 
čitelnou zónu. 

Za normálních okolností byste museli identifikační průkaz poslat do Centra pro 
řešení záležitostí usedlíků z EU k ověření.  Vzhledem k pandemii Covid‑ 19 jsou 
ale tyto služby pozastaveny.   

Pokud váš identifikační průkaz nemá strojově čitelnou zónu, nebudete moci 
aplikaci použít. 

Naskenujte svůj obličej 

Při skenování obličeje displej bliká. Podržte fotoaparát telefonu před obličejem, 
dokud se skenování nedokončí. 

Pokud vám blikající světlo způsobuje obtíže, můžete tento krok vynechat 
a poskytnout jiný důkaz totožnosti. Krok vynecháte tak, že přejdete do nabídky 
„Find out more“ (Zjistit více) a zvolíte možnost „Skip this step“ (Vynechat tento 
krok). 

Pokud je vám 10 let nebo méně, nebudete muset sken obličeje provést. 

Vyfotografujte se 

Při fotografování: 

1. Dívejte se přímo do fotoaparátu. 

2. Musíte mít neutrální výraz – neusmívejte se, nemračte se. 

3. Musíte si sejmout brýle se ztmavenými skly, například sluneční brýle. 

Je nutné, aby fotografie: 

 byla dobře osvětlena neutrálním světlem 

 neměla na pozadí jiné obličeje 
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Dokončení žádosti o status usedlíka v rámci 
programu EU Settlement 

Po dokončení kontroly identifikačního dokladu se zbytek žádosti provádí na 
webových stránkách GOV.UK.  Aplikace vás na stránku přesměruje pomocí 
odkazu GOV.UK.   

Žádost můžete také dokončit po přihlášení pomocí chytrého telefonu, laptopu 
nebo počítače: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-
for-settled-status Na stránce sjeďte dolů na část „Continuing Your Application“ 
(Pokračování žádosti), kde budete potřebovat číslo svého cestovního pasu a datum 
narození. Ty vám umožní přístup k vaší žádosti. 

Informace o podání žádosti ve svém jazyce naleznete na tomto odkazu: 
https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-
translations 

Požádáme vás o zodpovězení několika otázek: 

1. Máte dvojí státní občanství? 

Jste občanem dvou zemí zároveň? 

2. Měli jste dříve jiné státní občanství?  

Měli jste před získáním tohoto státního občanství jiné?  Mohli jste například 
mít bangladéšské občanství, ale vzdali jste se ho, abyste se mohli stát 
občanem státu Evropské unie. 

3. Používali jste v minulosti jiné jméno? 

Například pokud jste uzavřeli manželství nebo změnili příjmení. 

4. Máte platný dokument o trvalém pobytu („Permanent residency“) ve 
Spojeném království? 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations
https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations
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Pokud máte platný dokument o trvalém pobytu ve Spojeném království, 
budete mít jeden z následujících dokladů: 

 certifikát uvnitř modré (u švýcarských občanů růžové) knížky 
„dokumentu o pobytu“ 

 certifikát uvnitř cestovního pasu 

 biometrický průkaz o trvalém pobytu potvrzující trvalý pobyt (pouze 
pokud nejste občanem EU, EHP nebo Švýcarska) 

5. Máte neomezené povolení ke vstupu nebo k pobytu? 

Neomezené povolení ke vstupu nebo k pobytu (Indefinite leave to enter or 
remain, ILR) jsou typy imigračního statusu. 

Obvykle se získávají podáním žádosti o neomezené povolení ke vstupu nebo 
pobytu. Máte je buď ve formě razítka v cestovním pase nebo ve formě dopisu 
z ministerstva vnitra (Home Office). Můžete také mít etiketu (samolepku) nebo 
biometrické povolení k pobytu. 

6. Byli jste odsouzeni za trestný čin? 

Vaše žádost by měla být přijata, pokud jste ve Spojeném království byli 
odsouzeni k méně než 12měsíčnímu trestu odnětí svobody za jeden trestný 
čin. 

Žádost může být zamítnuta v těchto případech: 

 V uplynulých 5 letech jste byli ve Spojeném království odsouzeni k trestu 
odnětí svobody. 

 Ve Spojeném království jste byli odsouzeni k trestu odnětí svobody na 12 
nebo více měsíců za jeden trestný čin. 

 Ve Spojeném království jste byli v uplynulých 3 letech odsouzeni 3krát 
nebo vícekrát (včetně odsouzení, kdy vám nebyl uložen trest odnětí 
svobody) a nepřetržitě zde pobýváte méně než 5 let. 

 Ze Spojeného království jste byli vydáni do jiné země. 
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 Byl na vás vydán Evropský zatýkací rozkaz. 
 Byli jste odsouzeni za trestný čin v jiné zemi. 

Pokud jste byli odsouzeni, sdělte nám to, abychom vám mohli pomoci.  Můžeme 
vás odkázat na specializované poradenství, které vám pomůže tento problém 
vyřešit. 

Pokud zatajíte, že jste byli odsouzeni, nebo jakékoli vámi sdělené informace 
nebudou pravdivé, vaše žádost se může opozdit nebo být zamítnuta. Může být 
shledáno, že jste vůči veřejnému orgánu (GOV.UK) jednali klamavým způsobem, 
což může mít na váš pobyt ve Spojeném království zásadní a trvalý dopad.  Je 
lepší jednat čestně a využít pomoci, kterou vám nabízíme. 

7. Podíleli jste se na terorismu nebo zločinech proti lidskosti? 

 

Nastavení zabezpečení pro podání žádosti: 

Nyní je třeba, abyste u žádosti nastavili zabezpečení: 

K dispozici máte 3 skupiny otázek.  Z každé skupiny si musíte vybrat 1 otázku.   

Odpovědi se týkají vás – například kde se poznali vaši rodiče?  Jaké bylo vaše 
první zaměstnání?   

Na tyto otázky budete muset odpovědět, pokud budete potřebovat hovořit 
s Centrem pro řešení záležitostí usedlíků z EU. Odpovědi si proto zapamatujte 
nebo poznamenejte. 

Při podávání žádosti: 

Budete muset uvést, jak dlouho už ve Spojeném království žijete, a je možné, že 
budete muset předložit další důkazy. 

Sdělíme vám, za které roky musíte tyto důkazy předložit. Tyto důkazy budete 
moci nahrát prostřednictvím fotoaparátu na svém telefonu.  S tím vám můžeme 
pomoci.   
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Po podání žádosti: 

V den podání žádosti byste měli od GOV.UK obdržet e‑mail potvrzující podání 
žádosti.  Tento e‑mail bude obsahovat vaše jméno a 16místné číslo žádosti.  Je 
třeba, abyste tento e‑mail bezpečně uložili, protože 16místné číslo žádosti 
budete potřebovat, pokud budete chtít hovořit s Centrem pro řešení záležitostí 
usedlíků z EU a zkontrolovat stav vyřizování žádosti. 

Každou žádost vyřizujeme individuálně. Vzhledem k pandemii Covid‑ 19 vám nyní 
ale nemůžeme sdělit, jak dlouho vyřizování v současné době potrvá. 

Nakonec obdržíte od GOV.UK e‑mail s výsledkem své žádosti.  Tento e‑mail bude 
mít přílohu, kterou pravděpodobně najdete v jeho spodní části.  Tato příloha 
potvrzuje výsledek vaší žádosti a sdělí vám, jak lze váš status ověřit online.    

Jak kontaktovat Centrum pro řešení záležitostí usedlíků z EU, které se vaší žádostí 
zabývá? 

Centrum pro řešení záležitostí usedlíků z EU nepřijímá vzhledem k pandemii 
Covid‑ 19 telefonické hovory. Můžete je kontaktovat prostřednictvím 
internetového kontaktního formuláře. Můžeme vám s tím pomoci nebo můžete 
použít tento odkaz a kontaktní formulář vyplnit sami. Budete k tomu potřebovat 
e‑mailovou adresu, kterou jste použili při podání žádosti, a číslo žádosti: 
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/start 

 

 

 

https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/start

