
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Výsledek se statusem 

vyhotovený ministerstvem 

vnitra 

• Uložte svůj dopis s výsledkem statusu na bezpečném místě.  

• Doporučujeme, abyste si dopis vytiskli a uložili do e-mailového adresáře, abyste jej později mohli snadno stáhnout. 

• Upozorňujeme, že dopis s výsledkem statusu nepředstavuje doklad průkaznosti vašeho statusu. K dokladu 

průkaznosti vašeho statusu získáte přístup po přihlášení na svůj online portál.  

 

Přihlášení na portál 
Svůj status můžete prokázat prostřednictvím online služby 
ministerstva vnitra, která zobrazuje status „Zobrazit a 
prokázat status usedlíka a předběžný status usedlíka“: 
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status.  
Níže jsou uvedeny informace, které budete potřebovat k 
přihlášení na svůj portál: 
 
Číslo dokladu totožnosti (cestovní pas / průkaz totožnosti) 
  
Datum narození 
 
Číslo mobilního telefonu / e-mail 
 

• Bude vám zaslán kód pro přístup na váš portál 
 
Pokud změníte kontaktní e-mail, telefonní číslo nebo doklad 
totožnosti, jste povinni sdělit tuto informaci ministerstvu 
vnitra. Chcete-li tak učinit, přihlaste se na svůj portál. 
Případně se telefonicky obraťte na Centrum pro řešení 
problémů EU na čísle 0300 123 7379. 

Podmínky pro status 

usedlíka 

Prokázání vašeho 

statusu 

prostřednictvím 

portálu 

Pokud potřebujete prokázat svůj status vašemu 
zaměstnavateli, pronajímateli nebo jiné 
organizaci/agentuře, můžete použít online službu 
ministerstva vnitra zobrazující status „Zobrazit a 
prokázat status usedlíka a předběžný status 
usedlíka“.  
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status  
 
• Na tomto webu lze vygenerovat kód pro sdílení, 
který můžete použít k prokázání svého statusu.  
 

Kontaktujt

e nás Adresa >> 35 Park Place, Cardiff, CF10 3RL  

E-mail >> info@newfieldslaw.com   

Telefon >> 44 (0) 2921690049  

Webové stránky >> www.newfieldslaw.com  

 

Naše doporučení jsou regulována regulačním 

orgánem právních zástupců, referenční číslo 

633022. 

EU Settlement Scheme: Další kroky 

Jakmile získáte status usedlíka, můžete strávit až 5 po sobě 
následujících let mimo území Spojeného království, aniž byste 
svůj status ztratili.  
 
Pokud však ve Spojeném království nebude žít déle než 5 let, 
svůj status usedlíka ztratíte. 

  
*Závažné trestné činy, které spácháte po udělení statusu 

usedlíka, mohou vést ke zrušení vašeho statusu. 

Britské občanství 
O britské občanství můžete zažádat 12 měsíců od 

data, kdy jste získali status usedlíka. 

Datum udělení statusu usedlíka:  

 

*V případě, že budete nově odsouzeni za 

trestný čin, může mít tato skutečnost vliv na 

získání britského občanství. 

Další informace vám poskytne společnost 

Newfields Law. 

https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
mailto:info@newfieldslaw.com

