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        cestovní pas

        vyplněnou příletovou kartu (arrival card)*

        zpáteční letenku do Evropy (či jiné země, kam máte povolení ke vstupu)

        palubní vstupenku (boarding pass)

       doklad o dostačující hotovosti na dobu plánovaného pobytu (min 1.000 NZD/měsíc).**

Po výstupu z letadla pokračujte podle směrovek Immigration & Baggage Claim.

TIP: Nezapomeňte si přeřídit hodinky na aktuální čas příletového letiště.

 * Český překlad příletové karty naleznete zde v pdf formátu. V letadle pár hodin před přistáním (kartu
obdržíte od palubního personálu letadla) či přímo na letišti musíte však vyplnit originální anglickou verzi.
Pokud si s Vaší angličtinou nejste jistí, doporučujeme si českou verzi dopředu vytisknout a následně přepsat
všechny informace do anglické. Vždy odpovídejte pravdivě a přesně!

** Ve většině případů po Vás tento doklad požadovat nebudou, přesto doporučujeme si vytisknout alespoň
výpis z účtu nejlépe v angličtině. 

A je to tady - letadlo právě přistálo na některém z novozélandských mezinárodních letišť a Vaše dovolená
začíná nabírat na obrátkách. Pro většinu cestovatelů ale bývá prvních 45 minut na Novém Zélandu
pěkným oříškem - imigrační kontrola, celní kontrola, “biosecurity check” a karanténní předpisy, přesun do
centra metropole a hledání hotelu 

Proto jsme sestavili následující postup, krok za krokem, co Vás po příletu na Nový Zéland čeká.

Prvních 45 minut na Novém Zélandu  
Ck Go2 - z dílny specialistů na Nový Zéland

+420 773 842 220, +420 216 216 438   |  novyzeland@ckgo2.cz   |   www.aotearoa.cz

Pozn.: Jedná se o obecný a většinový postup, platný na všech novozélandských mezinárodních letištích.
Samozřejmě je ale vždy potřeba respektovat pokyny pracovníků letiště, imigračních úředníků, či
oficiálních autorit.

1. Přistání letadla 

Ujistěte se, že jste v letadle nenechali žádné osobní věci. Při výstupu z letadla mějte po ruce:



První fronta, kam dojdete, je imigrační a pasová kontrola. 

Postavte se do řady s nápisem “All other passengers”.*

Jakmile se dostanete na řadu, s úsměvem a slušivým “Good day, Sir/Madam“ předložte imigračnímu
úředníkovi požadované dokumenty (cestovní pas, palubní vstupenku a vyplněnou příletovou kartu,
zbytek dokumentů mějte po ruce, imigrační úředník si je může vyžádat).

Imigrační úředník s Vámi provede krátký rozhovor, a poté Vám udělí do pasu vstupní razítko s datem
příletu, které Vás opravňuje ke vstupu do země. Zpět dostanete také úředníkem označenou
příletovou kartu.

Během zmíněného rozhovoru padají klasické otázky typu:
- účel a délka návštěvy
- s kým cestujete
- co máte v plánu po příletu
- přivážíte-li větší množství léku
- ve kterém hotelu spíte první noc a podobně

Nejedná se však o žádný náročný rozhovor. I pokud je Vaše znalost angličtiny jen základní, nemusíte se
vůbec ničeho obávat. Doporučujeme ukázat kopii rezervace auta, hotelu, itinerář apod. Často to úředníkovi
bohatě stačí a nebude Vás otázkami obtěžovat. Nerozumíte-li otázce, nebojte se zeptat znovu a požádat
úředníky, ať mluví pomaleji. Novozélandská angličtina může být zpočátku na porozumění náročnější. Buďte
milí a usmívejte se.

Po úspěšném absolvování imigrační kontroly následujte ukazatele „Baggage claim"

* Týká se všech, kdo nevlastní pas Commonwealthu či nejsou stálými rezidenty země

POZOR: V hale, kde probíhá imigrační kontrola, je zakázáno používat mobilní telefony,
videokamery a jiná média. Dle nových novozélandských zákonů (říjen 2018) mají imigrační
úředníci pravomoc v případě podezření požadovat při vstupu do země přístupová hesla k

osobním počítačům a mobilním telefonům návštěvníků. Odmítnete-li tyto informace
poskytnou hrozí Vám pokuta až 5.000 NZD.
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2. Imigrační kontrola ( Immigration )



Po příchodu do haly se zavazadlovými pásy vyhledejte na světelné tabuli podle čísla Vašeho letu
příslušný zavazadlový pás. Poté si vyzvedněte svá zavazadla. V případě, že jsou zavazadla jakkoli
poškozená, či vůbec nedorazila, obraťte se na přepážku příslušné letecké společnosti, která je
umístěná přímo v téže hale (po předložení palubní vstupenky a zavazadlového lístku s Vámi začne
pracovník danou situaci řešit). 

Po vyzvednutí zavazadel budete vystaveni podrobné kontrole zaměřené na dovoz jakýchkoliv
nežádoucích druhů cizokrajné fauny a flóry, bakterií a jiných potenciálních nebezpečí pro místní
životní prostředí - tzv. Biosecurity check. Zde se opět zařadíte do fronty “All other passengers”.
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3. Vyzvednutí zavazadel (Baggage claim) 

4. Kontrola zavazadel a Biosecurity check

Na konci fronty na Vás bude čekat další úředník požadující označenou příletovou kartu, kterou jste
dostali zpět při předchozí imigrační kontrole. Budete podrobeni množství doplňujících otázek zejména
tam, kde jste na kartě vyplnili “ano”/”yes”.

Celníci a pracovníci MAF (biologická kontrola dovozu potravin, zavlečení škůdců atd...) se obzvláště
zaměřují na podrážky bot a stany. Je proto dobré mít pohorky/turistické boty na vršku Vašeho
zavazadla, ať jsou pro kontrolu lehce přístupné (nemáte-li je na nohou).
Doporučujeme je předem důkladně vyčistit a zároveň vyprat všechno outdoorové oblečení a vybavení.



Dovoz potravin z jiných zemí je obecně zakázán. Zejména čerstvé ovoce, zelenina, semínka, maso
či med! 
Jednou z mála výjimek jsou dehydrované potraviny (např. polévky typu Vitana apod). Dle zkušeností
některých cestovatelů lze také dovézt jiné neprodyšně balené a tepelně zpracované potraviny, např.
cukrovinky. Jestliže podobné potraviny y musí být originálně zabalené a neotevřené. Cestou letištěm
ke kontrole narazíte na mnoho “amnesty bins”, speciálních košů, do kterých můžete vyhodit
nežádoucí potraviny, kterých jste se zapomněli předem zbavit.
 Potraviny, které je dovoleno dovážet, je dobré mít na vrchu zavazadla, ať si je mohou celníci
prohlédnout. 
 V zásadě raději žádné potraviny nedovážejte, a jestliže tak učiníte, pak je musíte všechny detailně
uvést do příletové karty a nahlásit celníkovi! 
Neučiníte-li tak, hrozí Vám okamžitá pokuta 400 NZD. Celníci na NZ jsou skutečně nekompromisní a
veškerá Vaše osobní zavazadla budou rentgenována.

Nejste-li si u některých otázek jistí, vždy to s úředníkem raději i 3x proberte.

Po posledním rentgenu zavazadel jste již absolvovali všechny kroky potřebné pro vstup na
novozélandskou půdu. Podle směrovek „Arrival Hall“ přijdete do příletové haly. 

Další postup již záleží na sjednaných službách. Pokud jste si objednali průvodce/řidiče, který bude čekat
v příletové hale, je tato hala přesně tím místem, kde se řidič v danou chvíli nachází (nebo by se měl
nacházet). 
Novozélandská letiště jsou s centrem velkých měst spojena různými druhy dopravy, doporučujeme
proto vyhledat si tyto informace ještě před příletem. Samozřejmě lze také využít služeb informačního
centra, které se nachází v příletové hale.
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4. Příchod do příletové haly (Arrival Hall)

Nejdůležitější věci, které je nutné vyřídit, než vyjdete z příletové haly:
Toaleta – doporučujeme zajít si na toaletu, transfer z letiště do hotelu může trvat delší dobu

Redukce na zásuvku – doporučujeme koupit si redukci na zásuvku, na Novém Zélandu se používá
odlišný typ zásuvek

Výměna peněz/výběr hotovosti – na letišti je spoustu směnáren, kde lze provést směnu pohodlněji
než v centru města, naleznete zde také ATM bankomaty. Myslete však na to, že kurzy pro výměnu
peněz ve směnárnách na letištích nejsou nejvýhodnější.

Nákup SIM karty - od  některého z místních operátorů viz.Předodletové pokyny Nový Zéland).



Tomáš Machálek - specialista na Nový Zéland 
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