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Prvních 45 minut v Japonsku
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Ujistěte se, že jste v letadle nenechali žádné osobní věci. Při výstupu z letadla mějte při ruce cestovní pas,
palubní vstupenku (tzv. boarding pass), imigrační dotazník a dobré je u sebe také mít zpáteční letenku. Po
výstupu z letadla pokračujte podle směrovek Immigration & Baggage Claim.

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

Vstup na území Japonska je bezproblémový, je však třeba se připravit na několik formalit.Ještě v letadle
obdržíte od palubního personálu imigrační dotazník (Embarkation/Disembarkation Card), jež vyplněný předáte
imigračnímu úředníkovi, který jednu z jejích částí přicvakne do Vašeho cestovního pasu a druhá část zůstane
v evidenci imigračního úřadu. Každý návštěvník je také podroben odběru biometrických dat.

Imigrační úředník Vám může položit několik otázek týkajících se místa Vašeho pobytu a financí. Proto je
dobré mít na papírku napsanou adresu či název hotelu, kde budete pobývat a nějakou finanční hotovost
(JPY,USD nebo EUR). České koruny s sebou neberte.

Kromě imigračního dotazníku dostanete v letadle také Customs Declaration Form pro celní kontrolu. Tento
dokument slouží k ověření, že nepřevážíte zakázané látky, apod. Budete jej předkládat celnímu úředníkovi
poté, co si vyzvednete zavazadla.

A je to tady - letadlo právě přistálo na některém z japonských mezinárodních letišť a
Vaše dovolená začíná nabírat na obrátkách. 

Pro většinu turistů ale bývá prvních 45 minut v Japonsku pěkným oříškem -
imigrační kontrola, celní kontrola a karanténní předpisy. Proto jsme sestavili
následující postup, krok za krokem, co vás po příletu do Japonska čeká.

První fronta, kam dojdete, je imigrační kontrola. Jakmile se dostanete na řadu, s úsměvem a slušivým „koni-
či-wa”:) předložte imigračnímu úředníkovi požadované dokumenty (cestovní pas, palubní vstupenku a
imigrační dotazník, zbytek dokumentů mějte při ruce, imigrační úředník si je může vyžádat). 

Imigrační úředník s vámi provede krátký rozhovor, budete podrobeni odběru biometrických dat a poté vám
udělí vstupní razítko, opravňující ke vstupu do země. Během zmíněného rozhovoru padají klasické otázky
typu:

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

Přistání letadla1.

2. Imigrační kontrola (Immigration)



účel a délka návštěvy
s kým cestujete
co máte v plánu po příletu
ve kterém hotelu spíte první noc

Po úspěšném absolvování imigrační kontroly následujte ukazatele „Baggage claim“.

POZOR: V hale, kde probíhá imigrační kontrola je zakázáno používání mobilních telefonů, videokamer a jiných
médií.

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). 

Jakmile si vyzvednete svá zavazadla, pokračujte podle ukazatelů „Arrival Hall“.
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3. Vyzvednutí zavazadel (Baggage claim)

4. Kontrola zavazadel (Customs Inspection)
Ze zavazadlové haly se dostanete na další kontrolu – tentokrát se jedná o kontrolu vašich zavazadel, zda
neobsahují zakázané předměty, materiály, látky, zbraně apod. Ještě před absolvováním prohlídky vás
pracovník vyzve k předložení pasu a Customs Declaration Form, a poté vás nasměruje k některému ze
skenerů. 

Následně všechna vaše zavazadla projdou skenerem a může se stát že budete požádáni abyste  zavazadlo
otevřeli k namátkové kontrole. V případě, že je vše v pořádku, vezměte si svá zavazadla a vydejte se podle
směrovek „ Arrival Hall “. 

Pokud nastane při kontrole problém, budou s vámi pracovníci vše neprodleně řešit na místě. Po vyřešení
případného problému pokračujte se všemi svými zavazadly podle směrovek „ Arrival Hall “.



Bezcelně lze dovážet věci osobní potřeby do hodnoty 200.000,- JPY, 400 ks cigaret nebo 100 ks doutníků
nebo 500 gr tabáku, 3 lahve (obsah 0,76 l) alkoholických nápojů/osoba, 56 ml parfému.  Do uvedené částky
nejsou zahrnuty jednotlivé věci, jejichž hodnota v cizině nepřevyšuje částku 10.000,- JPY. 

Bližší informace lze získat v anglickém jazyce na webové stránce Celního a tarifního úřadu Japonska - Japan
Customs - www.customs.go.jp/english/summary/passenger.htm
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CELNÍ OMEZENÍ

5. Příchod do příletové haly
Nyní jste absolvovali všechny kroky potřebné pro vstup na japonskou půdu. Podle směrovek „ Arrival Hall “
přijdete do příletové haly. Další postup již záleží na sjednaných službách. 

Pokud jste si objednali průvodce, který bude čekat v příletové hale, je tato hala přesně tím místem, kde se
průvodce v danou chvíli nachází (nebo by se měl nacházet:)).

TIP: V příletové hale nezapomeňte vyměnit případnou hotovost, či vybrat z bankomatu. Také nezapomeňte koupit
redukci (pokud si ji nevezete s sebou) do japonské zásuvky, později občas bývá problém tyto redukce sehnat.

Japonská letiště jsou s centrem velkých měst spojena různými druhy dopravy které jezdí každých pár minut -
nejčastěji však železniční a autobusovou dopravou, doporučujeme proto vyhledat si tyto informace ještě před
příletem. Samozřejmě lze také využít služeb informačního centra, které se nachází v příletové hale.

ilegální měkké a tvrdé drogy, marihuana, cannabis, heroin, kokain, amfetaminy atd.
pornografie
není dovoleno také dovážet masné výrobky/klobásy, zeleninu a ovoce atd. (nebo  musíte počítat s tím, že
Vám bude při náhodné hraniční kontrole zásoba potravin zabavena a nebo může být udělena pokuta)

Z Japonska je zakázáno vyvážet předměty kulturních národních památek jako např. japonské (samurajské)
meče, starožitnosti, zbraně a střelivo, 
narkotika, omamné a psychotropní látky, 
pornografie 
vojenský materiál a jiné druhy zboží podle zvláštních předpisů

Zákaz dovozu

Přísný zákaz vývozu

http://www.customs.go.jp/english/summary/passenger.htm


Nejdůležitější věci, které je nutné vyřídit,
než vyjdete z příletové haly

1) Doporučujeme zajít si na toaletu - transfer z letiště do hotelu může trvat více jak 60 minut

2) Koupit si redukci na zásuvku (pokud nemáte)

3) Pokud jste měli v plánu zapůjčení telefonu, nebo přenosné wifi stanice, tak letiště je tím nejlepším
místem. 

4) Výměna peněz – na letišti je spousta směnáren, kde lze provést směnu pohodlněji než v centru města.
Nachází se zde také množství bankomatů přijímajících zahraniční platební karty ( v pouličních bankomatech
někdy bývá výběr peněz problematický)

5) Pokud máte výměnný voucher na JR-Pass, doporučujeme vyměnit již na letišti. Aktivovaný JR-Pass
můžete využít již pro svou první jízdu do města.

Příletová a odletová taxa
V Japonsku platí pouze odletová taxa, která je již započítaná v ceně letenky.
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