Informa!ní list: Romové ze !lenských stát" EU a p#ístup k dávkám ve Velké Británii
Romové jsou nejv!tší etnickou minoritou v Evrop! a jsou považováni za nejohrožen!jší a nejvíce
marginalizovanou skupinu. První Romové ze st"ední a východní Evropy p"išli do Británie 90. letech
20. století jako žadatelé o azyl, kte"í utíkali p"ed rasovým pronásledováním. Od rozší"ení Evropské
unie v letech 2004 a 2007 do Británie legáln! odešli za prací, rovnými p"íležitostmi a kvalitním
vzd!láním pro své d!ti další Romové, kte"í zde uplat#ují ekonomická a sociální práva, jež jsou jim
upírána v zemích p$vodu, odkud rovn!ž odcházejí kv$li rasismu a diskriminaci. Ve Velké Británii
založili po%etné komunity, zejména v severní Anglii, v East Midlands, Kentu a na severu a východ!
Londýna. Není známo, kolik Rom$ žije ve Spojeném království1. Nejlepší odhad se pohybuje
kolem 500 tisíc. Mnoho Rom$ neuvádí svou etnicitu.
Právo pobytu ve Spojeném království a ov$#ení obvyklého sídla
Britská vláda užívá ʻpráva pobytuʼ a ov!"ení ʻobvyklého sídlaʼ komezení p"ístupu ob%an$ n!kterých
zemí EHS 2, žijících ve Velké Británii, k ú%elovým dávkám podpory. Obecn! je právo pobytu
p"iznáno ob%anu jiné zem! EHS, který vykonává ve Velké Británii legální zam!stnání, %i osob!
samostatn! výd!le%n! %inné nebo osob!, která m$že prokázat, že je ekonomicky nezávislá3.3
Právo pobytu a nárok na dávky, d!tské p"ísp!vky a zam!stnanecké výhody, jako nap"íklad
odpo%itatelné položky z da#ového základu, není p"iznáno nezam!stnané osob!, která neukon%ila
dvanáctim!sí%ní období jako registrovaný pracovník v nep"etržitém zam!stnání. N!kdy m$že být
obvyklé sídlo ov!"eno p"i pohovoru, kde se kontroluje délka, nep"etržitost a obecná povaha
dosavadního pobytu, d$vody p"íjezdu do Velké Británie a budoucí zám!ry žadatele/žadatelky.
Evropská komise v sou%astnosti p"ezkoumává legálnost ov!"ení obvyklého sídla v rámci legislativy
EU. I v p"ípad! prokázání legálnosti tohoto opat"ení však platí, že n!kte"í ú"edníci, kte"í posuzují
oprávn!ní ob%an$ EU k dávkám, neaplikují ov!"ení obvyklého sídla správn!.
Romové ze stát" A8 a nárok na dávky
Ob%ané stát$ A8 (&eská republika, Estonsko, Ma'arsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko a
Slovinsko), kte"í pobývají ve Velké Británii, mohou %erpat bezplatnout zdravotní pé%i (v rámci
National Health Service) a své d!ti by m!li zapsat na místní státní školu. Ob%ané stát$ A8 v
zam!stnání (na plný %i %áste%ný úvazek, zam!stnanci %i osoby samostatn! výd!le%n! %inné) mají
nárok na d!tské p"ísp!vky a na zam!stnanecké výhody, jako nap"íklad odpo%itatelné položky z
da#ového základu po dobu registrovaného zam!stnání (v rámci Registra%ního seznamu
pracovník$). Je-li p"íjem osoby nízký, bude též oprávn!na pobírat podporu na bydlení a podporu
od p"íslušného místního ú"adu. Ob%ané stát$ A8 v registrovaném zam!stnání nemají nárok na
p"ísp!vek na sníženou pracovní schopnost a na p"ísp!vek v nezam!stnanosti p"ed uplynutím
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Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, &eská republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, N!mecko,
Gibraltar, (ecko, Ma'arsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta,
Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Špan!lsko, Švédsko, Spojené
království (plus Švýcarsko)
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„Má-li být právo všech ob%an$ Unie svobodn! se pohybovat a pobývat na území %lenských stát$
vykonáváno v objektivn! existujících podmínkách svobody a d$stojnosti“ v souladu s odstavcem 5 sm!rnice
Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES, „je t"eba je zaru%it také jejich rodinným p"íslušník$m bez
ohledu na jejich státní p"íslušnost.“
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dvanáctim!sí%ního období nep"etržitého zam!stnání. Pokud p"ijdou o zam!stnání p"ed uplynutím
dvanáctim!sí%ního období nep"etržitého registrovaného zam!stnání, nemají nárok na podporu na
bydlení, podporu od p"íslušného místního ú"adu, na p"id!lení sociálního bydlení %i na poskytnutí
pomoci lidem bez p"íst"eší, %i na p"ísp!vek na sníženou pracovní schopnost a na p"ísp!vek v
nezam!stnanosti. Poté, co ob%an jednoho ze stát$ A8 legáln! odpracuje 12 m!síc$, nemusí se
již registrovat v rámci Registra%ního seznamu pracovník$ a jeho oprávn!ní k dávkám není
omezené.
Od 1. kv!tna 2011 budou moci ob%ané stát$ A8, kte"í ve Velké Británii hledají zam!stnání, uplatnit
nárok na p"ísp!vek v nezam!stnanosti a další dávky bez povinnosti prokázat, že vykonávali legální
zam!stnání po dobu 12 m!síc$.
Romové ze stát" A2 a nárok na dávky
Ob%ané stát$ A2 (Bulharsko a Rumunsko), kte"í pobývají ve Velké Británíí, mohou %erpat
bezplatnout zdravotní pé%i (v rámci National Health Service) a své d!ti by m!li zapsat na místní
státní školu.
Na ob%any stát$ A2 se vztahuje Autoriza%ní seznam pracovník$, který se liší od Registra%ního
seznamu pracovník$. Ob%ané stát$ A2, kte"í cht!jí ve Velké Británii pracovat (s výjimkou osob
samostatn! výd!le%n! %inných) musejí p"ed zahájením zam!stnání zažádat o pracovní povolení a
o tzv. kartu pro pracovníky z nových %lenských stát$ („Accession worker card“). Budoucí
zam!stnavatel musí ujistit Britskou hrani%ní agenturu (UK Border Agency), že dané zam!stnání
nemohla vykonávat jiná kvalifikovaná osoba, na kterou se nevztahují pracovní omezení; získání
pracovního povolení tak m$že být velmi náro%né. Doporu%uje se, aby se osoby samostatn!
výd!le%n! %inné registrovaly u Da#ového a celního ú"adu Jejího Veli%enstva (HM Customs and
Revenue), platily da# z p"ímu a odvody na sociální pojišt!ní. Ob%ané stát$ A2 v zam!stnání (na
plný %i %áste%ný úvazek, zam!stnanci-držitelé karty pro pracovníky z nových %lenských stát$, %i
osoby samostatn! výd!le%n! %inné) mají nárok na d!tské p"ísp!vky a na zam!stnanecké výhody,
jako nap"íklad odpo%itatelné položky z da#ového základu po dobu registrovaného zam!stnání %i
podnikání. Je-li p"íjem osoby nízký, bude též oprávn!na pobírat podporu na bydlení a podporu od
p"íslušného místního ú"adu. P"ed uplynutím dvanáctim!sí%ního období nep"etržitého zam!stnání
nemají ob%ané stát$ A8 v registrovaném zam!stnání nárok na p"ísp!vky na sníženou pracovní
schopnost a na p"ísp!vek v nezam!stnanosti. Pokud p"ijdou o zam!stnání p"ed uplynutím
dvanáctim!sí%ního období nep"etržitého zam!stnání, nemají nárok na podporu na bydlení,
podporu od p"íslušného místního ú"adu, p"id!lení sociálního bydlení %i na poskytnutí pomoci lidem
bez p"íst"eší, %i na p"ísp!vek na sníženou pracovní schopnost a na p"ísp!vek v nezam!stnanosti.
Ob%ané stát$ A2, kte"í pracovali bez p"erušení po dobu 12 m!síc$, nepodléhají povinnosti
pracovní autorizace a mají tatáž práva jako ob%ané Spojeného království nebo ob%ané ostatních
%lenských stát$ EU. To znamená, že mohou žádat o dávky jako nap"íklad o p"ísp!vek v
nezam!stnanosti, p"ísp!vek na sníženou pracovní schopnost, o podporu na bydlení, podporu od
p"íslušného místního ú"adu, o d!tské p"ísp!vky a o zam!stnanecké výhody.
Zm!na pravidel, která se týká státních p"íslušník$ zemí A8, vstoupí v ú%innost od 1. kv!tna 2011.
Nevztahuje se však na ob%any stát$ A2. O%ekává se, že pracovní omezení uvalená na státní
p"íslušníky zemí A2 budou platit alespo# do 31. prosince 2011.
Rada a pomoc
Pravidla, podle kterých se "ídí p"id!lování dávek, jsou komplikovaná. &asto jim pln! nerozumí ani
samotní ú"edníci, jejichž úkolem je dávky regulovat a vyplácet.
Pokud si nejste jistí, prosím, kontaktujte nezávislého poradce, nap". organizaci Equality, místní
pobo%ku Citizenʼs Advice Bureau, %i právnické st"edisko (Law Centre)
Kontact:
Lucie Fremlova, Head of Programmes, Equality, E: lucie@equality.uk.com, W: //equality.uk.com
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