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Vstupní formality
Turisté s českým státním občanstvím mohou zůstat v Mexiku až půl roku, aniž by potřebovali vízum.

Stačí mít jen pas platný ještě dalších 6 měsíců po termínu plánovaného odjezdu z Mexika a vyplněnou
hraniční průvodku FMT.

Bezvízový vstup se vztahuje jen na turisty. Pokud budete v Mexiku pracovat a nebo studovat, je třeba si
dopředu vyřídit příslušná povolení a vízum.

Při pasové kontrole můžete být požádáni o předložení zpáteční letenky nebo dokladu o dostatečné
finanční rezervě pro návrat do ČR.

I když máme právo zůstat v Mexiku 180 dní bez víza, záleží na imigračním úředníkovi, na kolik dní nám
povolí vstup.

Každý cestující musí mít svůj vlastní pas a to i děti. Pas musí být platný ještě půl roku po plánovaném
odjezdu z Mexika.

V pasu by měly být volné alespoň dvě strany. Pas nesmí být poškozený.

Na pasové kontrole si překontrolujte, zda vám imigrační úředník dal do pasu razítko s datem a trvejte na
něm, i kdyby úředník tvrdil, že není potřeba. Bez razítka v pase po vás při odjezdu může být požadováno
zaplacení pokuty.

Pas a režim vstupu
Při vstupu do Mexika je jediným uznávaným identifikačním dokladem cestovní pas.
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Abyste mohli vstoupit do Mexika, musíte zaplatit tzv.turistickou taxu ve výši 20 USD (cca 304,- MXN).
Obvykle je tato taxa zahrnutá v ceně letenky. Pokud cestujete do Mexika pozemní cestou z některého
sousedního státu, dostanete na hranicích poukázku na zaplacení poplatku. Jeho zaplacení se kontroluje při
odjezdu, proto si uschovejte letenku a nebo doklad o zaplacení poplatku.

Doporučujeme pořídit si fotokopie jak pasu, tak i letenek, příletové karty a jiných dokumentů a uložit si je
třeba do e-mailu.

Imigrační úředník může požadovat předložení zpáteční letenky a nebo potvrzení o dostatečné hotovosti
na její koupi.

Turisté nemají v Mexiku ohlašovací povinnost.

Každý cestující včetně dětí musí vyplnit vlastní hraniční průvodku. Za děti ji podepisují rodiče nebo
dospělé osoby ručící za ně.

Doporučujeme předem nahlásit požadovanou délku pobytu. Imigrační úředníci často uvádějí do hraniční
průvodky kratší dobu pobytu.

Délku pobytu můžeme doložit zpáteční letenkou a nebo jízdenkou.

První díl příletové karty FMT si nechává imigrační úředník, druhý díl vám zůstane. Odevzdává se při
odjezdu z Mexika.

Při ztrátě druhého dílu hraniční průvodky hrozí pokuta 20 USD (cca 300 MXN).

Pokud překročíme povolenou dobu pobytu vyznačenou na hraniční průvodce, bude s vámi sepsán protokol
a dostanete pokutu. Ta se pohybuje ve výši 55 USD až 500 USD.

Pokud pokutu a poplatky neuhradíte, nemůžete z Mexika vycestovat.

Mexiko – příletová karta

Již v letadle na cestě do Mexika dostanete příletovou kartu, neboli hraniční průvodku FMT, kterou musíte před
příchodem k pasové kontrole vyplnit. Bez vyplněné příletové karty nebudete do Mexika vpuštěni. Vyplnění
příletové karty není nijak složité. Je třeba znát alespoň základy angličtiny.
Vyplňuje se čitelným hůlkovým písmem.


