
PODMÍNKY PŘEKROČENÍ HRANIC A VSTUPU DO  CHORVATSKA 2021 
  
  
Rozhodutí od 2.6.2021 :  
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_61_1191.html 
Vstupní podmínky na stránkách Ministerstva vnitra Chorvatska 
(chorvatsky): https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211 
   
Shrnutí všech možností vstupu do Chorvatska od 2.6.2021 
  
Cestující , kteří přijíždějí ze zemí EU, mohou vstoupit do Chorvatska pokud 
předloží: 
  

1. Negativní PCR test ne starší 72 hodin (od času testování do překročení hranic Chorvatska), 
nebo antigenní test ne starší 48 hodin (od času testování do překročení hranic Chorvatska 

2. Potvrzení o očkování dvěma dávkami (Pfizer, Moderna, AstraZeneca,  Sputnik V, Sinofarm )   
ihned po očkání 2. dávkou 
nebo potvrzení o očkování jednou dávkou Johnson&Johnson pokud prošlo více jak 14 dní od 
očkování - jednodávkové očkování 

3. Potvrzení o prodělání onemocnění Covid a přijetí jedné dávky vakcíny do šesti měsíců od 
prodělání 

4. pokud nemá cestující nic z výše zmíněných potvrzení, vstoupí v Chorvatsku do samoizolace, 
která trvá cca 10 dní a podsoupí test PCR nebo antigenní. Samoizolace končí i dřív 
oznámením negativního výsledku testu. 

5. Osoby očkované první dávkou Pfizer, Moderna i Gamaleya (Sputnik V)  mohou vstoupit do 
Chorvatska od 22 dne po očkování první dávkou a pobývat v Chorvatsku do 42. dne, a 
osoby očkované první dávkou AstraZeneca mohou vstoupit do Chorvatska po 22 dní od 
očkování první dávkou a pobývat v Chorvatsku do 84. dne  
  

 
NÁZEV A VÝROBCE OČKOVÁNÍ, KTERÁ SE V CHORVATSKU UZNÁVAJÍ 
  

1. Comirnaty,  várobce Biontech/Pfizer, 
2. COVID-19 Vaccine, výrobce Moderna, 
3. Vaxzevria,  výrobce AstraZeneca, 
4. Janssen,   výrobce Johnson&Johnson, 
5. Sputnik V,  výrobce Russias Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, 
6. COVID-19 Vaccine, výrobce Sinopharm 

  
 
I nadále platí výjimka karantény nebo testování pro děti do 12 let, pokud cestují 
v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců, kteří se prokáží s výše zmíněnými 
potvrzeními pro vstup. 
 
Cestující musí mít vyplněný před nástupem na dovolenou formulář  EnterCroatia 
pro vstup do Chorvatska z www.entercroatia.mup.hr je v českém jazyce 
Připomínáme, že celý obsah stránky ENTER CROATIA má informativní charakter a 
odkazuje se na aktuální okolnosti, které se mohou v budoucnu změnit v závislosti na 
epidemiologické situaci.  

 
 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_61_1191.html
https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211


OPATŘENÍ V PRAXI:  
 
O splnění podmínek vstupu do Chorvatské republiky rozhoduje při provádění hraniční 
kontroly přímo policista na hraničním přechodu!  Všechny relevantní informace týkající se 
překročení státní hranice Chorvatské republiky jsou dostupné na těchto odkazech: 
https://www.koronavirus.hr/ i https://mup.gov.hr/uzg-covid/.  
Všechna platná Rozhodnutí Štábu civilní ochrany Chorvatské republiky jsou zveřejněna a 
jsou k dispozici na webové stránce Ředitelství civilní ochrany na následujícím odkazu: 
https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-
zaraze-koronavirusom/2304.  
 
Výskyt příznaků nemoci během pobytu v Chorvatské republice. Pokud se u Vás po 
vstupu na území Chorvatské republiky objeví příznaky nemoci, zůstaňte ve svém 
ubytování a telefonicky kontaktujte svého hostitele, jenž bude následně informovat 
příslušného lékaře primární zdravotní péče či pohotovostní lékařskou službu.  
 
Vstup do Chorvatské republiky pro osoby s příznaky nemoci. Pokud bude některá 
osoba při vstupu na území Chorvatské republiky vykazovat příznaky nemoci, hraniční 
policie o tom vyrozumí hraničního hygienického inspektora nebo sanitárního inspektora, 
který určí další postup za účelem testování a následné léčby.  
 
Při odchodu z ubytovacích zařízení se doporučuje používat respirátor, udržovat fyzický 
odstup od ostatních osob (minimálně 1,5 metru) a provádět pravidelnou hygienu rukou.  
 
Doporučení a pokyny Chorvatského institutu pro veřejné zdraví.  
Mýt si ruce co nejčastěji teplou vodou a mýdlem, používat dezinfekční prostředky na ruce.  
Platit bezhotovostně prostřednictvím platebních karet nebo on-line služeb.   

Vyhýbat se větším skupinám lidí, s nimiž nesdílíte ubytování.  

V případě výskytu příznaků akutní respirační infekce (kašel, bolest v krku, zvýšená teplota, 
dušnost / dýchací potíže, ztráta čichu a chuti) je nutné zůstat v ubytování a kontaktovat 
hostitele / příslušného lékaře 

V případě náhlého výskytu závažných život ohrožujících příznaků je nutné telefonicky 
kontaktovat pohotovostní lékařskou službu na čísle 112 
  
Doporučujeme, abyste se v případě potřeby či výskytu příznaků nemoci obrátili na 
svého hostitele, popř. delegáta v místě pobytu, který pro vás zkontaktuje lékaře.  
Další informace a podrobnosti si lze vyžádat na telefonních číslech 112 a 113.  
Čísla na pohotovostní lékařskou službu jsou 194 (Záhřeb) a 112 (mimo Záhřeb). 

 

PŘÍJEZD Z CHORVATSKA ZPĚT DO ČR : 

 

Při cestě zpět do ČR prosíme o vyplnění dotazníku na https//plf.uzis.cz., který je povinný, je 

možné jej vyplnit před nástupem na cestu z ČR 

 

Dobrá rada pro cestovatele je: Stále sledovat aktuální dění v navštívené zemi všemi 

dostupnými prostředky, aby nás nemohlo, v případě dalších změn nic překvapit 


