
 

 
 

Chorvatsko úplně otevírá hranice pro 10 zemí EU  
zřídilo web EnterCroatia pro rychlejší vstup turistů do země 

 
 

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. 
 
V současné době má web k dispozici formulář v chorvatštině a angličtině. Během několika příštích 
dnů bude k dispozici v mnoha dalších jazycích a cestující obdrží pokyny ve svých vlastních jazycích 
(např. v češtině, slovenštině, němčině atd.). 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/ 
 



 

 
 

V příloze je informace o webové aplikaci EnterCroatia, jak se vyplňuje a jaké informace cestující do 
Chorvatska získá… 
 
Také jsou tam k dispozici bannery, které můžete použít na svých webech nebo v podpisech mailu. Na 
banner můžete dát otkaz na stránky entercroatia.mup.hr 
 

Srdečně, 

Dubravko Miholić, MBA 

a 

Natali Munitić 

 
CHORVATSKÉ TURISTICKÉ SDRUŽENÍ 
Krakovská 25, 110 00 Praha 1, Česká republika  
t. +420 222 211 812  f. +420 222 210 793 
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OBJEVTE SVŮJ PŘÍBĚH NA chorvatsko.hr         

 
 
Tato e-mailová zpráva a její přílohy mohou obsahovat vyhrazené a/nebo důvěrné informace. Zprávu prosím nečtěte, pokud nejste jejím uvedeným adresátem. Pokud jste tuto zprávu dostali omylem, 
informujte o tom prosím odesílatele a původní zprávu spolu s přílohami odstraňte, aniž byste si ji přečetli nebo jakýmkoliv způsobem uložili. Jakékoliv nepovolené použití, distribuce, reprodukce nebo 
uveřejňování této zprávy je zakázáno. 

 

 
 


