
Stay in Scotland after Brexit

• Following decisions by the UK Government the UK has now left 
the EU.

• EU citizens* who are resident in the UK by 31 December 2020 will 
have to apply to the UK Government’s EU Settlement Scheme by 30 
June 2021 to continue living in the UK after that date.

• Their family members who are not UK citizens must also apply.
• Those with permanent residence documents must apply.
• EU citizens with indefinite leave to remain in the UK (ILR) do not 

need to apply, but can apply if they wish to do so.
• Irish citizens do not need to apply, but can if they wish to do so. 

• EU citizens who have been resident in the UK for five continuous 
years can apply for settled status. 

• EU citizens who have been resident in the UK for less than five 
years can apply for pre-settled status.

The Scottish Government is part funding Citizens Advice Scotland to 
operate an advice service to support people applying to the EU Settle-
ment Scheme. If you are experiencing difficulties with your EU Settle-
ment Scheme application and want additional support, advice or infor-
mation, you can phone Citizens Advice Scotland free on 0800 916 9847 
or check the opening hours of your local Citizens Advice Bureau. Find 
your local Citizens Advice Bureau at www.cas.org.uk/bureaux.
You can also find more information on how Brexit may affect you at  
www.mygov.scot/brexit.  

* EU citizens is used throughout this document to also refer to EEA and Swiss nationals who are 
eligible to apply to the EU Settlement Scheme.

Even if you have been resident in the UK for a long time you 
will still need to apply to the EU Settlement Scheme to continue 

living in the UK after Brexit.

What can I apply for?

Where can I get help?



Pobyt ve Skotsku po Brexitu

• Na základě rozhodnutí vlády Spojeného království nyní Spojené království opustilo EU.
• Občané EU*, kteří budou mít po 31. prosinci 2020 trvalé bydliště ve Spojeném 

království a budou zde chtít nadále žít i po tomto datu, se budou muset do 30. 
června 2021 zaregistrovat v systému vlády Spojeného království pro registraci 
dlouhodobého pobytu (EU Settlement Scheme).

• Budou se muset zaregistrovat i jejich rodinní příslušníci, kteří nejsou občany 
Spojeného království.

• Budou se muset zaregistrovat i občané s dokladem o trvalém pobytu.
• Občané EU s časově neomezeným povolením k pobytu ve Spojeném království 

(ILR) se nemusí registrovat, ale mohou, pokud si to přejí.
• Irští občané se nemusí registrovat, ale mohou, pokud si to přejí. 

• Občané EU, kteří mají trvalé bydliště ve Spojeném království nepřetržitě 
po dobu pěti let, mohou požádat o status usedlíka.

• Občané EU, kteří mají trvalé bydliště ve Spojeném království po dobu 
méně než pět let, mohou požádat o předběžný status usedlíka.

Skotská vláda spolufinancuje organizaci Skotská občanská poradna (Citizens Advice 
Scotland), která poskytuje poradenskou službu lidem, kteří se chtějí zaregistrovat v 
systému pro registraci dlouhodobého pobytu (EU Settlement Scheme). Máte-li potíže s 
registrací v systému pro registraci dlouhodobého pobytu a potřebujete další pomoc, 
radu nebo informace, můžete organizaci Skotská občanská poradna bezplatně 
kontaktovat telefonicky na čísle 0800 916 9847 nebo si zjistit otevírací dobu její místní 
poradny a navštívit ji osobně. Místní občanskou poradnu naleznete na webové adrese 
https://www.cas.org.uk/bureaux.
Další informace o tom, jak se vás může Brexit týkat, také naleznete na webové 
adrese www.mygov.scot/brexit. 

* Občany EU se v celém tomto dokumentu rozumí také občané EHP a Švýcarska, kteří mají nárok se 
zaregistrovat v systému pro registraci dlouhodobého pobytu.

Chcete-li po Brexitu i nadále žít ve Spojeném království, budete se muset 
zaregistrovat v systému pro registraci dlouhodobého pobytu i v případě, 

že máte trvalé bydliště ve Spojeném království už dlouhou dobu.

O co registrací žádáte?

Kde mohu získat pomoc?


