Vážení zákazníci a přátelé Chorvatska,

dovolujeme si Vám předat aktuální informace z Chorvatské centrály (HTZ) ohledně otevření hranic
Chorvatska:
Chorvatsko úplně otevírá hranice pro 10 zemí EU a současně 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 proti minulým letem 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.
Základní informace o webu Entercroatia naleznete zde:
http://www.ivalovi.com/form/EnterCroatia_info.pdf
Spojení:
https://entercroatia.mup.hr/
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