
 

 

Úplné znění 

§ 13 

Prostředky k pobytu na území  

 

 (1) Zajištění prostředků k pobytu na území se prokazuje, není-li dále stanoveno jinak, 

předložením  

  

a) peněžních prostředků alespoň ve výši  

1. 0,5násobku částky existenčního minima stanovené zvláštním právním předpisem
6)

 (dále jen 

"částka existenčního minima") na 1 den pobytu, jestliže tento pobyt nemá vcelku přesáhnout 

dobu 30 dnů,  

2. 15násobku částky existenčního minima, jestliže má pobyt na území přesáhnout dobu 30 

dnů, s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu na území zvyšuje o 

2násobek částky existenčního minima,  

3. 50násobku částky existenčního minima, jestliže se jedná o pobyt za účelem podnikání, 

který má vcelku přesáhnout 90 dnů, nebo  

  

b) dokladu potvrzujícího zaplacení služeb spojených s pobytem cizince na území nebo 

dokladu potvrzujícího, že služby budou poskytnuty bezplatně.  

  

 (2) Zajištění prostředků k pobytu na území ve výši uvedené v odstavci 1 písm. a), jde-

li o pobyt na území delší než 3 měsíce, se prokazuje  

  

a) výpisem z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci znějícím na jméno cizince, ze 

kterého vyplývá, že cizinec může během pobytu na území disponovat peněžními prostředky 

ve výši uvedené v odstavci 1 písm. a),  

  

b) jiným dokladem o finančním zajištění, ze kterého vyplývá, že cizinec může disponovat 

peněžními prostředky ve výši uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo má zajištěnu úhradu 

nákladů spojených s jeho pobytem na území, nebo  

  

c) platnou mezinárodně uznávanou platební kartou; na požádání je cizinec povinen současně 

předložit výpis z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci, ze kterého vyplývá, že 

může disponovat peněžními prostředky ve výši uvedené v odstavci 1 písm. a).  

  

 (3) Cizinec, který bude na území studovat, může předložit jako doklad o zajištění 

prostředků k pobytu závazek vydaný státním orgánem nebo právnickou osobou, že zajistí 

pobyt cizince na území poskytnutím peněžních prostředků ve výši částky existenčního 

minima na 1 měsíc předpokládaného pobytu, nebo doklad o tom, že veškeré náklady spojené s 

jeho studiem a pobytem budou uhrazeny přijímací organizací (školou). Pokud částka v 

závazku této výše nedosahuje, je cizinec povinen předložit doklad o vlastnictví peněžních 

prostředků ve výši rozdílu mezi částkou existenčního minima a závazkem na dobu 

předpokládaného pobytu, nejvýše však 6násobek částky existenčního minima. Doklad o 
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zajištění prostředků k pobytu lze nahradit rozhodnutím či smlouvou o přidělení grantu 

získaného na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.  

  

 (4) Cizinec, který nedosáhl věku 18 let, je povinen prokázat zajištění prostředků k 

pobytu podle odstavce 1 v poloviční výši. 

§ 13a 

Hlášení pobytu 

(1) Pobývá-li cizinec z nebezpečné země na území bez víza, protože země, jejíž 

je občanem, je na seznamu třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této 

povinnosti osvobozeni, ohlásí ohlašovně podle zákona o evidenci obyvatel do 3 dnů 

od vstupu na území místo, počátek a předpokládanou dobu pobytu a ve stejné lhůtě 

každou změnu. 

(2) Vláda vydá nařízením seznam nebezpečných zemí.  

§ 14 

Hraniční průvodka  

 

 Hraniční průvodkou se rozumí evidenční doklad obsahující údaje o jménu a příjmení, 

dnu, měsíci a roku narození cizince a spolucestujících cizinců mladších 15 let, o sérii a číslu 

cestovního dokladu cizince, jeho státním občanství a pohlaví. Hraniční průvodka dále 

obsahuje číslo víza, tovární značku vozidla, s nímž vstupuje na území, mezinárodní poznávací 

značku a státní poznávací značku tohoto vozidla a jeho barvu, datum a místo vstupu na území 

a datum vycestování z území, účel a místo pobytu na území. 
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