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********************************************************************
Cestování a podmínky vstupu do Chorvatska
V návaznosti na rozhodnutí vlády České republiky o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost
vycestování z území ČR ze dne 23. 4. 2020 přinášíme aktuální informace týkající se možností cestování do
Chorvatska.
Zdroj: https://www.mzv.cz/zagreb/cz/viza_a_konzularni_informace/cestovani_a_podminky_vstupu_do.html

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:
Aktuální informace o podmínkách vycestování z ČR naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí
České republiky
2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:
Občané České republiky a dalších vybraných států EU, ve kterých panuje uspokojivá situace ohledně šíření
COVID 19, nemusí při vstupu na území Chorvatské republiky nadále prokazovat důvod cesty (osobní,
obchodní, atd…).
Zůstává stále povinnost řídit se pokyny epidemiologů a nahlásit údaje o místě a délce pobytu a kontaktní
údaje.
K zajištění plynulého provozu na hraničních přechodech a zkrácení čekací doby je možné (a doporučené)
veškeré potřebné údaje vyplnit před cestou prostřednictvím formuláře na webové
stránce entercroatia.mup.hr.
Formulář je k dispozici v několika potřebných jazykových mutacích včetně české. Po vyplnění
formuláře dostanou cestovatelé potvrzení nahlášení cesty a zároveň všechny potřebné informace pro pobyt
v Chorvatsku.
I nadále bude stále možné všechny potřebné informace nahlásit přímo na hraničních přechodech.
Během pobytu v Chorvatsku musí přicestovavší osoby dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem
veřejného zdraví, což zahrnuje především:
1. omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizovat riziko přenosu viru;
2. během 14 dní od vstupu na území Chorvatska si v ranních hodinách musí měřit teplotu a je-li
tato vyšší než 37,2 stupně Celsia nebo pokud se osoba bude cítit nemocná či pozorovat symptomy
nemoci, musí telefonicky kontaktovat svého místního praktického lékaře a pokud jej nemá, pak
místně příslušného epidemiologa.
Ke vstupu do Chorvatska se nevyžaduje předchozí ani následné testování na přítomnost viru.
Odpovědi na časté dotazy týkající se vstupu do Chorvatska Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky
zpracovalo v anglickém a německém jazyce a tyto informace jsou dostupné na jejich webových
stránkách v kategori UZG COVID.

Dne 28. května vláda Chorvatské republiky přijala rozhodnutí o úplném otevření hranic Chorvatska
pro 10 členských států EU. Toto rozhodnutí určuje členské státy Evropské unie (Českou republiku,
Maďarsko, Rakousko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovinsko, Německo a Slovensko),
jejichž státní příslušníci nebudou muset při vstupu do Chorvatské republiky, prokazovat důvod
jejich vstupu (obchodní, ekonomický, turistický atd.), ale budou moci vstoupit za stejných

podmínek jako před vypuknutím COVID-19, i nadále s epidemiologickou kontrolou a s povinností
dodržovat obecná a zvláštní doporučení Ústavu veřejného zdraví. Aby omezili dopravní kolony na
hraničních přechodech a zkrátili čekací dobu na překročení státní hranice, která bude oproti
minulých letech prodloužena, vzhledem ke shromažďování dalších údajů, doporučují zahraničním
občanům, kteří mají v úmyslu pobývat v Chorvatsku, předložit své údaje prostřednictvím
entercroatia.mup.hr. Ministerstvo vnitra a Ministerstvo cestovního ruchu Chorvatska zřídily
webovou stránku https://entercroatia.mup.hr/, aby zvýšily účinnost překračování hranice
Chorvatské republiky a seznámily své hosty a návštěvníky s epidemiologickými opatřeními
platnými v Chorvatsku. Když občané těchto členských států vstoupí do Chorvatské republiky, bude
jejich vstup zaznamenán spolu se shromážděním dalších údajů (místo určení, číslo mobilního
telefonu a e-mailová adresa) z důvodu možné potřeby kontaktu z epidemiologických důvodů.
Zároveň všichni, kdo vyplní své údaje prostřednictvím internetu, obdrží ve své e-mailové adrese
pokyny obsahující epidemiologické informace a opatření platná v Chorvatské republice pro jejich
bezpečný pobyt v Chorvatsku. Cestující, kteří předávají údaje tímto způsobem, nebudou potřebovat
další zadržení na hraničním přechodu, aby poskytli potřebné údaje, protože pohraniční policie bude mít tato
data v systému.
Cestující, kteří nepředloží svá data předem prostřednictvím výše uvedené aplikace, budou moci toto
vše učinit na hraničním přechodu při vstupu do Chorvatské republiky, budou však potřebovat delší
čekací dobu v samostatném pruhu.
Spojení:
https://entercroatia.mup.hr/
3. DOPRAVA:
Městská hromadná doprava funguje standardním způsobem. Vnitrostátní doprava funguje v omezeném
režimu. Ve všech prostředcích veřejné dopravy (včetně trajektů) je přikázána povinnost nošení
roušky/ústenky/respirátoru.
4. OPATŘENÍ:
Úřad veřejného zdraví Chorvatské republiky (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) vytvořil plán
opatření pro případ výskytu onemocnění COVID-19 u zahraničních turistů. Tento plán je podrobně
popsán v samostatném článku COVID 19: Postup při nakažení během pobytu v Chorvatsku.
Chorvatský krizový štáb ode dne 13.7.2020 nařídil povinné nošení roušek pro všechny (týká se to i
turistů pobývajících v Chorvatsku) v následujících prostorech a zařízeních:
ve zdravotnických zařízeních - personál i návštěvy
v hromadné dopravě - řidiči i cestující
v obchodech - prodávající a kupující po dobu nákupu
v ubytovacích a restauračních zařízeních - personál a obsluha
zaměstnanci společností, ústavů a institucí, kteří přichází do styku s klienty, zaroveň i klienti těchto
společností, ústavů a institucí (např. pošty, banky, směnárny, policejní stanice atd.)
zaměstnanci kosmetických, kadeřnických sálónů a jiných provozoven služeb, kteří přichází do
blízkého kontaktu s klienty a klienti těchto sálónů a zařízení
ostatní dle nařízení a doporučení Chorvatského závodu veřejného zdraví

3. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:
• Internetové stránky štábu civilní ochrany Chorvatské republiky
• Aktuální informace o COVID - 19 na území Chorvatské republiky naleznete na stránkách Chorvatského
ústavu veřejného zdraví

