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ANOTACE 

Příručka byla zpracována jako vstupní informace pro účastníky zahraniční exkurze 

do jedné ze zemí Evropské unie – Chorvatska. Zahraniční exkurze byla zařazena 

do plánu práce pro školní rok 2020/2021 v souladu s predikcí akreditovaných 

vzdělávacích programů, podle kterých Vyšší odborná škola sociální Ostrava vyučuje. 

Uvádí základní informace o navštívené zemi z hlediska teritoriálního uspořádání, 

historie, politického systému, demografie, apod. Rozebírá také ekonomické, sociální 

a jiné souvislosti. Doplněna je o slovníček základních chorvatských frází a informace 

o místech, která jsou cílem cesty.  
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ÚVOD 

Chorvatsko patří mezi nejoblíbenější turistické destinace v oblasti Středozemního 

moře. Jen z České republiky k Jadranu každoročně vyrazí více než milion 

turistů . Země je optimální destinací pro letní dovolenou díky křišťálově čistému 

moři, krásným plážím a příjemnému středomořskému klimatu. Nabízí však 

mnohem víc než koupání.  

Chorvatská města se pyšní bohatou historií a památkami evropského i světového 

významu. Celkem je v Chorvatsku takových oblastí, které si vysloužily zápis do 

Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví (UNESCO), šest – Plitvická 

jezera, Dubrovník, Diokleciánův palác ve Splitu, Eufraziova bazilika v Poreči a 

katedrály v Trogiru a Šibeniku. Celkový dojem z této pohádkové země s více než 

tisíci ostrovy umocňuje pověstná pohostinnost a vstřícnost zdejších obyvatel.  

Do Chorvatska jsme začali jezdit už před sto lety, patřili jsme k prvním 

návštěvníkům a lze říci, že jsme světu pomohli Jadran objevit. Věrni jsme 

Chorvatsku zůstali i v době drahých exotických dovolených. Proč tomu tak je? Je 

to naše nejbližší moře a s Chorvaty nás spojuje slovanský jazyk – při troše 

vynalézavosti se tady domluví každý. Pro mnoho lidí se Chorvatsko stalo 

návratem ke známým a kamarádům.  

V současné době jsme už ale jiní turisté. Už si dovolíme víc. Sjíždíme divoké 

dalmatské řeky na raftu, lezeme po masivech Velebitu, vychutnáváme si mořskou 

hladinu z paluby jachty, potápíme se, přejíždíme ostrovy na kolech. Prostě zde jen 

tak žijeme. 

Tyto skutečnosti jsme si uvědomili i my na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě 

a rozhodli jsme se do Chorvatska přivést i studenty oboru Sociální práce a sociální 

pedagogiky. Naším cílem je seznámit je nejen s krásami, historií, kulturou této 

nádherné země, ale představit jim ji jako sociální, ekonomický, politický a 

společenský systém a z tohoto pohledu ji porovnat s Českou republikou. A protože 

se jedná o jeden z nejmladších států Evropské unie, chápeme Chorvatsko pro 

snadnou dopravní dostupnost, malou jazykovou bariéru, společné slovanské 

http://chorvatsko.orbion.cz/ostrovy/
http://chorvatsko.orbion.cz/stat/pruvodce/slovnicek-773/
http://chorvatsko.orbion.cz/stat/pruvodce/aktivni-dovolena-776/
http://chorvatsko.orbion.cz/stat/pruvodce/rafting-lode-plachetnice-dzipy-778/
http://chorvatsko.orbion.cz/stat/pruvodce/jachting-777/
http://chorvatsko.orbion.cz/stat/pruvodce/cykloturistika-779/
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kořeny, srovnatelné společenské a jiné podmínky s Českou republikou, a jak jsme 

zjistili, i jako nenasycený trh pracovních příležitostí.  
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1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA CHORVATSKA  

Chorvatsko je z historického pohledu jedním z nejmladších evropských států, který si 

svou nezávislost na bývalé Jugoslávii vybojoval při krvavé válce teprve 

v  devadesátých letech 20. století. Jednalo se o válku za nezávislost Chorvatska, kdy 

vyústil konflikt mezi Chorvaty a Srby žijícími v tehdy Chorvatské socialistické 

republice. V červnu 1991 se rozpadla tehdejší Jugoslávie. Otevřené boje pak vypukly 

v srpnu roku 1991. Bombardována byla města Dubrovník, Zadar, Osijek i Záhřeb 

(hl. město Chorvatska). K významným bitvám patřila bitva o Vukovar (srbské 

vítězství), obléhání Dubrovníku (chorvatské vítězství). Na podzim roku 1991 se 

situace uklidnila, bylo stanoveno příměří, které bylo ale v dalších letech oběma 

stranami porušováno. V srpnu 1995 za podpory letectva NATO proběhla rozhodující 

chorvatská operace Bouře. V listopadu téhož roku podepsali představitelé 

Chorvatska, Bosny a Hercegoviny a Srbska tzv. Daytonskou dohodu, která ukončila 

násilí a stanovila hranice mezi jednotlivými státy. Dnes už po válečném konfliktu 

v Chorvatsku není ani památky.  

1.1 Chorvatská republika 

Chorvatská republika se rozkládá na východním pobřeží Jaderského moře a ve své 

severní části hluboko zasahuje do vnitrozemí – od předhůří Alp do Panonské nížiny, 

břehům Dunaje a Drávy. Na severu a severozápadě sousedí se Slovinskem a dále na 

severu a severovýchodě s Maďarskem. Východním sousedem země je Srbsko, jižním 

a jihovýchodním Bosna a Hercegovina a zcela na jihu Černá Hora.  

Povrch pevninského Chorvatska zaujímá celkovou rozlohu 56 542 km², teritoriální 

moře plochu cca 31 067 km². Celková rozloha země tedy činí 87 609 km². Mořské 

pobřeží je dlouhé 5 835 km, z čehož pevninská část tvoří 1 777 km a ostrovy 

4 058 km. Chorvatsku náleží celkem 1 185 ostrovů, z čehož je 47 trvale obydlených. 

Nejvyšším bodem Chorvatska v krasových hřebenech Dinara je vrchol 

Sinjal (1 831 m n. m.). 
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1.1.1 Administrativně správní členění  

Země je administrativně rozdělena na dvacet žup (županja) a hlavní město Záhřeb, 

který má stejný status. Dále je v zemi 430 opštin (nižších územních administrativních 

celků, včetně městských / obecních částí), dále 21 měst včetně Záhřebu, který má 

zvláštní statut a 6 694 obcí, z toho je 6 489 vesnického charakteru. 

Hlavním městem Chorvatské republiky je Záhřeb (Zagreb) s počtem obyvatel přes 

800 000 osob.  

Velkými městy jsou: 

 Split (Dalmatinsko-splitská župa) – 178 000 obyvatel 

 Rijeka (Primorsko-goranská župa) – 128 000 obyvatel 

 Osiek (Osjecko-baranjská župa) – 108 000 obyvatel 

 Zadar (Zadarská župa) – 75 000 obyvatel 

 Velika Gorice (Záhřebská župa) – 63 000 obyvatel 

 Slavonski Brod (Brodsko-posavská župa) – 59 000 obyvatel 

 Pula (Istrijská župa) – 57 000 obyvatel 

 Karlovac (Karlovacká župa) – 55 000 obyvatel 

 Sisak (Sisačko-moslavanská župa) – 47 000 obyvatel 

Další větší města jsou:  

 Dubrovník – 49 285 obyvatel 

 Vukovar – 44 342  

 Varaždin – 41 728 obyvatel  

 Šibenik – 41 077 obyvatel 

Zdroj: Státní statistický úřad ČR 
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1.1.2 Historické, politické a společenské souvislosti 

Česky Chorvatská republika, v úředním jazyku země Republika Hrvatska. Starší 

název je Charvátsko.  

V jiných jazycích: 

 anglicky – Republic of Croatia 

 francouzsky – République de Croatia 

 německy – Republik Kroatien 

 rusky – Respublika Chorvatija 

 španělsky – La República de Croatia 

Oficiální měnou je kuna (HRK). 1 kuna je 100 lipa. 

Chorvatsko je moderní demokratický stát s ústavou z prosince 1990. Původní 

obyvatelstvo tvořily př. n. l. ilyrské kmeny, poté zde měli vliv Římané a od 7. století 

se na území Chorvatska začali usazovat Slované. Poprvé bylo použito názvu 

Chorvatsko v r. 852 v listině knížete Trpimíra. Prvním chorvatským králem byl 

Tomislav I. z dynastie Trpimírovců. Ve 12. století Chorvatsko vstoupilo do 

personální unie s Uhrami a přestalo být samostatným státem. Národní uvědomění a 

obrozování Chorvatů proti maďarizaci začalo až v polovině 19. století. Za zmínku 

stojí úsilí biskupa J. J. Strossmayera o sjednocení Chorvatska s Dalmácií a 

o zavedení chorvatštiny do škol a úřadů. Zmíněný biskup založil v roce 1860 

Jihoslovanskou akademii věd a umění a další kulturní instituce v Chorvatsku. V roce 

1918 vzniklo Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. To bylo přejmenováno na 

začátku 30 let 20. století na Království Jugoslávie. V roce 1945 vznikla Federativní 

lidová republika Jugoslávie. Federace se rozpadla ve 2. polovině 80. let. Narůstání 

nacionalismu a konfliktů vedlo k již zmíněnému válečnému konfliktu.  

Chorvatsko je parlamentní republika, hlavou státu je prezident volený v přímých 

volbách na pětileté období. Od roku 2015 je prezidentkou Chorvatska žena – Kolinda 
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Grabar Kitarović. Chorvatsko je od roku 2009 členem NATO a od roku 2013 je 

členem Evropské unie.  

Úředním jazykem je chorvatština, kterou hovoří cca 96 % obyvatelstva. Na území 

Istrijské župy italština. Z hlediska národnostního zastoupení jednotlivých skupin 

obyvatelstva převládají Chorvaté (91 %), dále Srbové (4,4 %). Čechů žije 

v Chorvatsku cca 0,22 % z celkového počtu obyvatelstva.  

Česká komunita v Chorvatsku je nejpočetnější českou krajanskou skupinou 

v jihovýchodní Evropě. Tato menšina sídlí zejména v okolí města Daruvan. Počet 

příslušníků hlásících se k české menšině neustále klesá. Zatímco v roce 1931 žilo 

v Chorvatsku 45 715 Čechů, krátce po 2. sv. válce v roce 1948 to bylo už jen 

28 991 osob a začátkem nového tisíciletí se k české národnosti přihlásilo pouhých 

10 510 lidí.  

K menšinám žijícím v Chorvatsku patří Bosňané, Italové, Maďaři, Slovinci, Albánci 

(vždy max. do 0,5 % celkového počtu obyvatel). Počtem 4 496 248 obyvatel zaujímá 

Chorvatsko 116. místo na světě. Hustota zalidnění je 78 obyvatel/km² (114. místo na 

světě). Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva činí cca 51 % z celkového počtu a 

je jeden z nejnižších v EU. Demografické trendy jsou v Chorvatsku dlouhodobě 

negativní. V letech 2011 až 2018 dosahovala míra přirozeného úbytku obyvatelstva 

2,3 promile ročně. Rovněž přirozený přírůstek má zápornou hodnotu. Velký počet 

Chorvatů žije mimo Chorvatskou republiku. Důvody emigrace byly historicky 

především sociální, případně politické. Dnes spíše ekonomické. Předpokládá se, že 

v západní Evropě žije asi milión Chorvatů. Mimo Evropu jsou to asi až 4 milióny 

Chorvatů (USA, Kanada, Jižní Amerika, Austrálie).  

Z hlediska vyznání jsou v Chorvatsku z 87,83 % zastoupeni římskokatoličtí křesťané 

(Chorvati), ze 4, 4% pravoslavní křesťané (Srbové) a ze 1,3 % muslimové (bosenská 

menšina). 
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Výkonnou moc zastávají prezident, předseda vlády, rada ministrů (vláda). 

Zákonodárnou moc pak jednokomorový parlament, který tvoří 100–160 poslanců, 

volených na 4 leté volební období. Předseda vlády má 3 místopředsedy. 

Ministerstva: zahraničí a evropských záležitostí; obrany; hospodářství, malého a 

středního podnikání a řemesel; územního plánování a výstavby; vnitra; spravedlnosti; 

financí; regionálního rozvoje a fondů EU; demografie, rodiny, mladých a sociálních 

věcí; práce a sociálního systému; zdravotnictví; námořnictva, dopravy a 

infrastruktury; životního prostředí a energetiky; turismu; státního majetku; 

zemědělství; válečných veteránů; kultury; veřejné správy; vzdělání, vědy a sportu. 

Ve vládě jsou v současné době zastoupeny tyto strany: 

 HDZ – (středopravá) chorvatská demokratická strana, 

 HNS – (liberální) chorvatská národní strana.  

Státní svrchovanost symbolizuje státní znak, státní vlajka a hymna. Státní znak tvoří 

štít se šachovnicí složenou z 25 bílých a červených polí. Kromě chorvatského 

šachovnicového štítu jsou v něm též znaky Slavonie (kuna), Dalmácie (tři 

korunované lví hlavy), Istrie (koza), Dubrovníku (barevné pruhy) a Středního 

Chorvatska (půlměsíc s hvězdou). 

Státní vlajku tvoří tři vodorovné pruhy (červený, bílý a modrý) a uprostřed je 

chorvatský státní znak. Pruhy jsou dědictvím revoluce roku 1848. 

Název státní hymny je Lijepa naša domovino (Krásná naše vlasti). Text napsal 

básník A. Mihanović. Zhudebněna byla pravděpodobně v r. 1846 J. Runjaninem. 

Status hymny získala až v r. 1974. Chorvati často místo slova hymna používají citově 

zabarvená první dvě slova hymny Lijepa naša. (http://www.mzv.cz/ 

 

http://www.mzv.cz/
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1.1.3 Chorvatská ekonomika 

Pokud Chorvatsko bude úzce spolupracovat s Evropskou komisí a začne naplňovat 

požadované reformy, může chorvatská ekonomika udržet nebo dokonce zvýšit 

současné tempo růstu. Vývoz do Chorvatska, vzhledem k očekávané privatizaci 

a modernizaci, pokrývá široké spektrum zboží. Chorvatské dovozy jsou navíc 

podpořeny možností čerpání fondů EU (do roku 2020 je alokováno 10,6 mld. 

EUR). Výše uvedená kombinace faktorů poskytuje široké obchodní příležitosti 

českým firmám.  

Tabulka 1 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let  

Název 2014 2015 2016   2017 2018 

HDP v běžných cenách (v mil. EUR)  43 110 43 870 45 581  48 623  50 033 

Reálné tempo růstu HDP (v %) -0,4 1,6 2,9  2,9  2,6 

HDP/obyvatele (euro per capital) 10 160 10 448 10 880  11 698  12 038 

Deficit obchodní bilance (v mil. euro) - 6 983 - 6 951 - 7 366  - 7 897  - 8 562 

Míra nezaměstnanosti (v %) 20,00 17,2 12,5  12,1  8,4 

Míra inflace (v %) - 0,2 -0,5 0,9  1,5  0,5 

Příjmy z turistiky (v mil. EUR) 7 390  7 501 8 000  9 500  10 100 

FDI (v mil. EUR) 2 281  189 1 714 1 840  947* 

Zdroj: Trading Economics; * údaje za 1. - 3. čtvrtletí 2018 
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Tabulka 2 Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo zahraničního 

obchodu za posledních 5 let 

 (v mil. HRK) 2014   2015 2016  2017  2018 

Příjmy celkem  114 044 109 111 115 670 122 450 129 174 

Výdaje celkem  125 689 115 456 117 069 126 779 131 731 

Celkový přebytek/deficit  -11 625 -6 354 -1 399 -4 329 -2 557 

Zdroj: Ministerstvo financí HR 

 

Tabulka 3 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy 

(za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová 

služba 

(v mil. EUR) 2014 2015 2016 2017 2018 

Běžný účet 858 2 019 1 172 1 983 4011* 

Kapitálový účet 165 320 597 296 151,3* 

Finanční účet (bez 

devizových rezerv) 

418 1 894 1 358 1 837 
 3 099* 

Devizové rezervy 13 735 14 986 15 365 16 237  17 437 

Zdroj: Gospodarska kretanja 1-2/2019; * údaje za 3. čtvrtletí 2018 

 

  

(v mil. EUR)  2014 2015 2016 2017 2018 
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 Veřejný dluh vůči HDP  v % 85 85 82 80  74,6 

 Zahraniční zadluženost 

(v mil. EUR)  
46 416 45 383 41 668 41 021  39 324* 

 Dluhová služba v % (poměr 

k vývozu zboží a služeb) 
32 35 27 33  32 

Zdroj: Gospodarska kretanja 1-2/2019, str. 5, 57; * údaje za listopad 2018 

 

Chorvatskou ekonomiku zatěžuje veřejný dluh. Absence hospodářského růstu vede 

ke stále zvyšujícímu se zadlužování země. Nezbytné je měnit strukturální nedostatky 

hospodářství, snížit veřejné výdaje, zejména na chod státní správy (12 % HDP), 

např. prostřednictvím její optimalizace. Dalším zdrojem příjmů může být snížení 

nákladů v oblasti zdravotnictví – příspěvky ze zdravotního pojištění jsou 

nedostačující. Rychle přibývá starých osob, které vyžadují zvýšenou zdravotní péči. 

Problémy jsou i s důchodovým systémem – pouze 50 % chorvatských občanů ve 

věku od 15 do 65 let do něho přispívá. Ztrátový je dále sektor zemědělství a železnic. 

Oba jsou zatíženy nízkou produktivitou práce. Reformy, kterými chorvatské 

hospodářství v současné době prochází, jsou nezbytné za účelem vrácení celkové 

důvěry v hospodářské fungování státu.  

 

 

1.1.4 Bankovní systém Chorvatska 

Centrální banka státu, která řídí měnovou politiku státu a dohlíží na komerční 

bankovní sektor, je Chorvatská národní banka (HNB – Hrvatska Narodna Banka). 

Zákon, který legislativně vymezuje její činnost je Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci 

NN br. 6/2001. (www.hnb.hr)  

Po vstupu do EU docházelo v bankovním systému Chorvatska k výraznému 

snižování počtů komerčních bank z důvodu jejich fúzí, jakož i konkursů jednotlivých 

bank. V současné době je více než 90 % bankovního sektoru privatizováno, přičemž 

většina privatizovaných bank má zahraničního majitele, většinově ze zemí EU. 

http://www.hnb.hr/
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V posledních pěti letech je situace stabilizovaná. V květnu roku 2019 působilo 

v zemi 20 bank a 4 spořitelny. 

Nejznámější chorvatské banky jsou Hrvatska poštanska banka, Privredna banka 

Zagreb a Zagrebačka banka, které se střídají v oceněních typu Podnikatel roku, 

Banka roku, Zlata kuna, apod. V zemi působí řada poboček zahraničních bank.  

Průběžně aktualizovaný přehled chorvatských bankovních ústavů a spořitelen se 

nachází na webové stránce Chorvatské národní banky. Zde jsou uvedeny informace 

o jednotlivých bankách, vč. seznamu bank v konkurzním řízení. 

1.1.5 Daňový systém Chorvatska 

Chorvatsko podepsalo řadu nových smluv o zamezení dvojího zdanění. S ČR 

vstoupila nová dohoda o zamezení dvojího zdanění v platnost od prosince 1999. 

K 1. 1. 2017 byla provedena 1. část daňové reformy (balíček patnácti daňových 

zákonů), na kterou navázala od 1. 1. 2019 druhá část daňové reformy, která zavádí 

cca 80 nových daňových zákonů či doplňků zákonů týkající se příjmů fyzických 

osob, rozšíření druhů zboží spadající do dvou nižších sazeb DPH, snížení daně 

z převodu nemovitostí apod. Cílem reformy je zjednodušení daňové soustavy a 

snížení daňové zátěže fyzických osob, podnikatelů a firem a také zvýšení 

konkurenceschopnosti chorvatské ekonomiky. Patrný je odklon od zdaňování příjmů 

ke zdaňování spotřeby. V oblasti daně z příjmu obyvatelstva daňová reforma 

redukuje počet daňových pásem ze tří (12 %, 25 %, 40 %) na dvě (24 %, 36 %), 

přičemž byla výrazně zvýšena hranice pro přechod do vyššího daňového pásma. 

Schváleno bylo zavedení nezdanitelného minima pro zaměstnance a progresivně i na 

děti. Daň za zisku firem je snížena z 20 % na 12 % u řemeslníků a malých firem 

s obratem do 3 milionů HRK (cca 10 mil. CZK) a na 18 % u všech ostatních. 

Největší kontroverze vyvolalo zařazení pohostinských služeb do základní sazby DPH 

ve výši 25 % z dosavadní snížené sazby 13 %. Zdražila tak jídla a nápoje podávaná 

v restauracích, kavárnách, cukrárnách apod. Naopak nižší sazba DPH 13 % se nyní 

uplatňuje na platby za dodávky elektrické energie. Daňová reforma by jako celek ve 

svém důsledku měla přinést většině zaměstnanců vyšší mzdy a podnikatelům nižší 
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daňové zatížení. Informace k nové daňové soustavě lze nalézt na www.porezna-

uprava.hr. 

Základní rozdělení daní 

Státní daně 

 Daň ze zisku – plátci daně ze zisku jsou obchodní společnosti nebo jiné 

právnické osoby, které samostatně a trvale vykonávají hospodářskou činnost 

s cílem tvorby zisku a to výrobou, prodejem a poskytováním služeb. 

 Daň z přidané hodnoty – DPH (chorvatsky PDV).  

Od začátku roku 2013 do konce roku 2019 je zavedena DPH ve výši 25 % na 

všechny druhy zboží a služeb s výjimkou 5 % DPH na léky, noviny, knihy, 

odborné časopisy, zdravotní pomůcky a další položky.  Dále 13% DPH se 

uplatňuje u zeleniny, ovoce, masa a dalších potravin a také u turistických 

služeb. Od 1. 1. 2020 je DPH snížena na 24 %. 

Zvláštní daně a spotřební daně (jsou uvaleny např. na následující položky) 

 Kávu, 

 naftové deriváty, 

 tabákové výrobky, 

 pivo, 

 alkohol, 

 osobní automobily, 

 luxusní výrobky, 

 na prémii pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. 

Župní daně 

 Dědická a darovací daň, 

 daň na cestovní motorová vozidla, 

 daň z automatů a výherních her, 

http://www.porezna-uprava.hr/
http://www.porezna-uprava.hr/
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 daň na plavební objekty. 

Společné daně 

 Daň z převodu nemovitostí, 

 daň z příjmu. 

Městské a opčinské daně (resp. poplatky) 

 Tzv. prirez, což je dodatečná daň k dani z příjmu zavedená městy s více než 

40 tis. obyvatel, 

 daň ze spotřeby, 

 daň z rekreační nemovitosti, 

 daň na firmu nebo název, 

 daň z využití veřejných prostor. (www.mzv.cz) 

 

 

http://www.mzv.cz/
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2 PRÁCE CIZINCE V CHORVATSKU 

2.1 Důležité aspekty pobytu cizince v Chorvatsku  

Povolení k pobytu, registrační procedury a další důležité kroky pro život 

v Chorvatsku 

Občané zemí EU, Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska mají 

právo pobývat (pravo boraviti) v Chorvatsku na základě platného cestovního pasu 

nebo občanského průkazu.  

Při pobytu delším než 3 měsíce je nutné nejpozději 8 dní po uplynutí tříměsíčního 

pobytu přihlásit přechodný pobyt (privremeni boravak) na policejním oddělení 

(policijska uprava nebo policijska postaja) v místě bydliště / pobytu. Žádost 

o přihlášení k přechodnému pobytu musí obsahovat kopii platného cestovního nebo 

osobního dokladu, která bude na místě ověřena na základě předloženého originálu. 

Po splnění základních podmínek (prokázání materiálního zajištění pro život 

v Chorvatsku a předložení dokladu o zdravotním pojištění) vydá policie potvrzení 

o přihlášení k přechodnému pobytu v podobě biometrického osobního dokladu 

s platností na maximálně 5 let. 

Po registraci pobytu je přiděleno žadateli osobní identifikační číslo (osobni 

identifikacijski broj, OIB). Za účelem čerpání nejrůznějších veřejných služeb může 

být toto číslo přiděleno již v průběhu prvních tří měsíců pobytu v Chorvatsku. 

O číslo OIB je možné požádat přímo na úřadu Daňové správy (Porezna uprava) 

v místě bydliště. 

Kromě OIB je nutné vyřídit potvrzení o adrese bydliště (potvrda o adresi 

stanovanja), kterou vydává pobočka policie v místě bydliště (policijska uprava nebo 

policijska postaja). V případě zaměstnání v Chorvatsku jsou OIB a potvrzení 

o adrese bydliště nezbytné za účelem registrace na povinné důchodové a zdravotní 

pojištění (mirovinsko osiguranje a zdravstveno osiguranje), nebo v případě registrace 
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jako uchazeče o zaměstnání na chorvatském úřadu práce (Hrvatski zavod za 

zapošljavanje, HZZ). 

Právo na trvalý pobyt (stalni boravak) je možné získat po nepřerušeném pětiletém 

zákonném pobytu v Chorvatsku.   

Související instituce  

 Chorvatská zdravotní pojišťovna (Hrvatski zavod za zdravstveno 

osiguranje, HZZO) – provádí přihlášení, odhlášení a změny hlášení 

pojištěnce. 

 Chorvatská penzijní pojišťovna (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 

HZMO) –  je místem, kde je nutné bezprostředně oznamovat údaje rozhodné 

pro evidenci na odpovídajících formulářích (Oznámení o počátku pojištění, 

Oznámení o konci/počátku pojištění pro více pojištěnců, Oznámení o konci 

pojištění, Oznámení o změně v průběhu pojištění, apod.). 

 Daňová správa (Porezna uprava, PU) – zajistí na základě žádosti přidělení 

osobního identifikačního čísla (OIB).   

 Pobočky policejních oddělení – je třeba vyhledat vždy v daném městě, obci 

apod.  

Sociální zabezpečení  

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou 

koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny 

místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující 

pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Tentýž princip platí i pro vyslané 

zaměstnance, pracovní poměr s cizím prvkem anebo OSVČ. Dochází také ke 

vzájemnému sčítání dob pojištění a zaměstnání nezbytných na uplatnění nároků na 

důchod nebo dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti. V případě dávek 

http://www.hzzo.hr/
http://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Naslovnica.aspx
http://www.policija.hr/MainPu.aspx?id=1255
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v nezaměstnanosti je však nutné vzít v úvahu, která země je k jejich výplatě primárně 

kompetentní, a zda byly naplněny podmínky vzniku nároku na tuto dávku (v každé 

zemi se liší).  

Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009. Další informace lze 

najít na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a 

České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Informace o právech občana ČR 

z oblasti sociálního zabezpečení v Chorvatsku lze získat na portále Evropské komise, 

a to anglicky, německy, francouzsky, chorvatsky. 

Mezinárodní zdanění  

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti – daňové 

rezidence (příslušnost daňového poplatníka k daňové povinnosti v konkrétním státě) 

nebo daňového domicilu, který vyjadřuje vztah daňového poplatníka k danému státu 

a je vymezen smlouvami o zamezení dvojího zdanění; je nadřazen pojmu 

rezident. Pokud dojde k situaci, že nárok na zdanění jednoho příjmu projevuje jak 

ČR, tak Chorvatsko (z různých důvodů), použije se v tomto případě bilaterální 

smlouva o zamezení dvojího zdanění z roku 2000. 

Český daňový rezident (poplatník s neomezenou daňovou povinností), je osoba, 

která má na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržuje (alespoň 

183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí 

ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.  

 

Daň z příjmu, důchodové pojištění 

Fyzické osoby se zdanitelným příjmem v Chorvatsku odvádějí daň v závislosti na 

výši ročního nebo měsíčního daňového základu. Od 1. 1. 2019 platí daňové sazby 

24 % (do 30.000 HRK měsíčně, resp. 300.000 HRK ročně) a 36 % (nad 30.000 HRK 

měsíčně, resp. 300.000 HRK ročně). Pro výpočet daňového základu se od celkového 

příjmu odečítá nezdanitelná částka 3.800 HRK, příspěvky na povinné důchodové 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1104&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1104&langId=de
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1104&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1104&langId=hr
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pojištění a částky za vyživované nezaopatřené rodinné příslušníky. Fyzické osoby 

také odvádí místní daň ve výši 0– 8 % dle velikosti obce, kde mají trvalé bydliště, či 

se obvykle zdržují, a to minimálně 183 dní v průběhu kalendářního roku. 

Zdravotní a sociální pojištění 

Z hrubé mzdy odvádějí zaměstnanci 20 % na důchodové pojištění a zaměstnavatelé 

16,5 % (na zdravotní pojištění). 

Ukončení pracovního poměru, podpora v nezaměstnanosti 

Po ukončení pracovního poměru je možné za splnění náležitých podmínek uplatnit 

právo žádat o podporu v nezaměstnanosti v zemi posledního zaměstnání. 

Základní podmínky pro pobírání chorvatských dávek v nezaměstnanosti  

Nezbytné je minimálně 9 odpracovaných a pojištěných měsíců během posledních 

2 let, nedobrovolná nezaměstnanost, práceschopnost, aktivní hledání zaměstnání, 

ochota přijmout odpovídající zaměstnání, věk 15–65 let a registrace na chorvatském 

úřadu práce (Hrvatski zavod za zapošljavanje, HZZ). V oprávněných případech je 

možné do doby potřebného pojištění započítat i odpracovaná období v jiných 

členských státech EU/EHP. Tuto skutečnost je však nutné doložit formulářem 

z příslušné země. 

Před návratem do ČR 

Před návratem do ČR je vhodné požádat na chorvatském úřadu práce o vystavení 

formuláře, který plní funkci potvrzení dob pojištění na základě zaměstnání nebo 

práce jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). O vystavení potvrzení lze 

požádat i korespondenčně z ČR.  

Převod podpory v nezaměstnanosti 

Nezaměstnaní občané v evidenci Úřadu práce ČR, kteří pobírají dávky hmotného 

zabezpečení v nezaměstnanosti (podporu), mají právo požádat o transfer této dávky 
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do jiné země EU/EHP (tedy i do Chorvatska), a následně si zde hledat zaměstnání. 

Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců, nebo do vyčerpání podpůrčí 

doby (je-li kratší). Podmínkou je evidence na domácím úřadu práce po dobu čtyř 

týdnů, podání žádosti prostřednictvím příslušného formuláře, stanovení doby odjezdu 

a cílového místa v Chorvatsku. Následně je potřeba se do sedmi dnů dostavit na 

chorvatský úřad práce a podrobit se místním registračním procedurám. 

Před odjezdem z ČR je nutné zajistit zabezpečení lékařské péče v zahraničí. K tomu 

slouží buď Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), anebo Potvrzení dočasně 

nahrazující EHIC. Tyto průkazy vystavuje česká zdravotní pojišťovna, která 

poskytne bližší informace.  

2.2 Práce občana ČR v Chorvatsku  

Pracovní povolení 

Občané ČR nepotřebují pro práci v Chorvatsku pracovní povolení. 

Uznávání pracovních kvalifikací 

Občané s kvalifikací a oprávněním vykonávat určitý typ povolání v ČR jsou 

kvalifikováni pro tutéž práci i v Chorvatsku. Pouze k výkonu regulované profese je 

vyžadována náležitá dokumentace a uznání odpovědné instituce. K provozování 

některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem 

do Chorvatska je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným 

profesím. Pro výkon regulovaných profesí jsou právními předpisy členských států 

EU/EHP stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe a 

způsobilost). 

Procedura uznávání pracovních kvalifikací rozlišuje kvalifikaci akademickou a 

profesní. Pro akademické účely je možné využít mezinárodní síť Národních 

informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC). Pro účely profesní je 

nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání. Seznam 
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regulovaných činností a další informace k dispozici na: 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm 

Uznávání pracovních kvalifikací v Chorvatsku provádí: 

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Agentura pro 

odborné vzdělávání a vzdělávání dospělých) 

Radnička cesta 37b        

10 000  Zagreb 

Telefon: +385 1 6274 666; e-mail: ured(a)asoo.hr; web: http://www.asoo.hr 

Uznávání akademických kvalifikací: 

Agencija za znanost i visoko obrazovanje  (Agentura pro vědu a vysoké školství) 

Nacionalni ENIC/NARIC ured 

Donje Svetice 38/5 

10 000  Zagreb 

Telefon: +385 1 6274 889; e-mail: enic@azvo.hr; web: http://www.azvo.hr 

Zdravotní péče a pojištění 

Občané ČR zaměstnaní v jiné členské zemi EU/EHP – mají právo na plnou 

zdravotní péči v zemi zaměstnání. Pokud se stanou součástí zdravotního systému jiné 

členské země EU/EHP, vztahuje se na ně oznamovací povinnost vůči jejich 

dosavadní české zdravotní pojišťovně.  

Občané, kteří pracují a bydlí v jiné členské zemi EU/EHP – mají v České 

republice nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení místa bydliště je v 

kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny. Pro účely čerpání této péče 

při pobytu v ČR vystavuje zahraniční zdravotní pojišťovna EHIC nebo Potvrzení 

dočasně nahrazující EHIC. V jiném členském státě EU/EHP budou pojištěni 

i vyživovaní nezaopatření příslušníci těchto občanů, pokud jejich manžel(ka) 

nevykonává výdělečnou činnost v ČR. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm
mailto:ured@asoo.hr
http://www.asoo.hr/
mailto:enic@azvo.hr
http://www.azvo.hr/
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Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR – mohou 

požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání patřičného formuláře, který 

zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní 

pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají 

i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů. 

Před zahájením nároku na zahraniční zdravotní pojištění lze využít české zdravotní 

pojištění i komerční připojištění.  

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče při hledání práce 

v zahraničí 

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání 

zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými 

pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat 

zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si 

ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí 

přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou 

zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stávají pojištěnci státu zaměstnání, 

od kterého také obdrží doklad o nároku na zdravotní péči. 

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP 

povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní 

pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této 

oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními 

předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české 

zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost českým právním předpisům o povinném 

zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí na určitém 

formuláři, aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného. 
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Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu 

Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před 

odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na 

postupu odevzdání EHIC (pokud byl dotyčné osobě vystaven). Na přechodnou dobu 

do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení 

dočasně nahrazující EHIC. Po ukončení výdělečné činnosti v zahraničí je nutné 

oznámit české zdravotní pojišťovně příslušnost k českým právním předpisům 

o povinném zdravotním pojištění. Zároveň je nutné doložit doby pojištění ze 

zahraničí (viz předchozí odstavec), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení 

pojistného. 

Souběh zaměstnání 

Při souběhu pracovních činností v Chorvatsku a v ČR bude nutné jednat s Českou 

správou sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnou.  

 Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích 

EU/EHP 

Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a 

více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu 

(zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě 

pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném 

členském státě EU/EHP. 

 Souběžný výkon zaměstnání a samostatná výdělečné činnosti v zemích  

EU/EHP 

Občané, kteří nepřeruší svou samostatnou výdělečnou činnost v jednom státě 

EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě 

EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení 

(odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání. 
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Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika 

zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti 

k právním předpisům (vyplněný formulář). V ČR jej vystavuje ČSSZ. 

Bližší informace lze získat v Kanceláři zdravotního pojištění a na České správě 

sociálního zabezpečení. 

Jak najít zaměstnání 

Uchazeči o zaměstnání by si měli připravit strukturovaný profesní životopis a stručný 

motivační dopis, v němž uvedou: kde se dozvěděli o volném pracovním místě, své 

vzdělání, dosavadní kariéru a motivaci ke zvolenému zaměstnání. 

 

Pracovní smlouva 

Pracovní smlouva se uzavírá písemně. Pokud není uzavřena písemně, je 

zaměstnavatel povinen před zahájením pracovní činnosti vydat zaměstnanci písemné 

potvrzení o uzavřené smlouvě. Pracovní smlouva by měla obsahovat zejména tyto 

informace: jméno a adresu zaměstnavatele a zaměstnance, místo pracovního výkonu, 

pozice a povinnosti zaměstnance, datum nástupu a předpokládanou dobu trvání 

pracovního poměru, mzdu, plat a forma výplaty, pracovní dobu a dovolenou, způsob 

ukončení pracovního poměru a výpovědní lhůtu, podmínky pro práci v zahraničí 

pokud bude trvat déle než jeden měsíc. 

Kde hledat pracovní nabídky 

 Evropský portál pracovní mobility s nabídkami z Chorvatska: 

http://eures.europa.eu/  

 Burza práce Chorvatského úřadu práce: 

http://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx 

 Soukromé job portály: http://www.posao.hr/, http://www.moj-posao.net/ 

http://www.njuskalo.hr/posao   

http://www.kancelarzp.cz/
http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/
http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/
http://eures.europa.eu/
http://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx
http://www.posao.hr/
http://www.moj-posao.net/
http://www.njuskalo.hr/posao
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 Internetové stránky deníku Jutarnji list: http://www.jutarnji.hr/karijere/ 

Minimální mzda 

O výši minimální hrubé měsíční mzdy v Chorvatsku rozhoduje vláda. Pro rok 2019 

je stanovena ve výši 3.750 HRK. 

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky 

Standardní týdenní pracovní doba v Chorvatsku je 40 hodin. Zaměstnanci, kteří 

pracují alespoň 6 hodin denně, mají právo na placenou půlhodinovou přestávku. 

Práce přesčas je povolena maximálně 8 hodin týdně (32 hodin za měsíc). Celkem za 

rok nesmí přesčasové hodiny překročit 180 hodin. Zaměstnanci mají nárok na 

nejméně 4 týdny dovolené za kalendářní rok. 

Státní svátky a dny pracovního volna 

 1. leden - Nový rok (Nova godina) 

 6. leden - Tři králové (Sveta tri kralja) 

 Velikonoční neděle a pondělí (Uskrs, Uskrsni ponedjeljak) - pohyblivé 

 1. květen - Svátek práce (Praznik rada) 

 Boží tělo (Tijelovo) - pohyblivý 

 22. červen - Den boje proti fašismu (Dan antifašističke borbe) 

 25. červen - Den státnosti (Dan državnosti) 

 5. srpen - Den vítězství a díkůvzdání vlasti (Dan pobjede i domovinske 

zahvalnosti) 

 15. srpen - Nanebevzetí Panny Marie (Velika Gospa) 

 8. říjen - Den nezávislosti (Dan neovisnosti) 

 1. listopad - Všech svatých - Památka zesnulých (Svi sveti) 

 25. a 26. prosinec - vánoční svátky - Vánoce a Sv. Štěpán (Uskrs, Sveti 

Stjepan) 

Pokud některý z uvedených svátků připadne na neděli, svátek (den pracovního 

klidu), se přesune na následující den. 

 

http://www.jutarnji.hr/karijere/
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2.3 Důležité odkazy na kontakty a informační zdroje 

Sídla velvyslanectví a konzulátů 

Velvyslanectví Chorvatské republiky  

(Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Češkoj Republici) 

V Průhledu 9 

162 00  Praha 6 

Telefon: (+420) 235 090 801; e-mail: praha(a)mvep.hr; web: http://cz.mvp.hr  

 

Konzulát Chorvatské republiky 

Purkyňova 2740/45 

612 00  Brno 

Telefon: (+420) 541 590 202; e-mail: consul.brno(a)gmail.com  

 

Velvyslanectví České republiky v Záhřebu  

(Veleposlanstvo Republike Češke u Zagrebu) 

Radnička cesta 47/VI 

10 000  Zagreb 

HRVATSKA 

Telefony: +385 1 6177 246 (sekretariát), +385 1 6192 116; 6192 119  

(konzulární a vízové odd.) 

E-mail: zagreb@embassy.mzv.cz; web: http://www.mzv.cz/zagreb  

 

Po dobu turistické sezóny (15. 6. – 15. 9.) jsou otevřena konzulární jednatelství 

ve Splitu a Rijece. 

Informační zdroje 

Příručka chorvatské Daňové správy: Přehled odvodů na povinná pojištění (Doprinosi za 

obvezna osiguranja). 

mailto:praha@mvep.hr
http://cz.mvp.hr/
mailto:consul.brno@gmail.com
mailto:zagreb@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/zagreb
http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Prirucnici_brosure/Doprinosi_157i.pdf
http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Prirucnici_brosure/Doprinosi_157i.pdf
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Podnikání v Chorvatsku – příručka Chorvatské hospodářské komory – How to Start An 

Enerpreneurial Activity in Croatia.  

http://www.vlada.hr/ – Vláda Chorvatské republiky (Vlada Republike Hrvatske) 

https://www.gov.hr/ – Ústřední portál chorvatské státní správy (Središnji državni portal) 

http://www.mvep.hr/ – Ministerstvo zahraničních a evropských záležitostí Chorvatska 

(Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, MVEP) 

http://www.mrms.hr/ – Ministerstvo práce a penzijního zabezpečení Chorvatska 

(Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, MRMS) 

http://www.mup.hr/ – Ministerstvo vnitra Chorvatska (Ministarstvo unutarnjih poslova, 

MUP)  

http://www.hzz.hr/ – Chorvatský úřad práce (Hrvatski zavod za zapošljavanje, HZZ)  

http://www.hgk.hr – Chorvatská hospodářská komora (Hrvatska gospodarska komora, 

HGK) 

http://www.hzzo.hr – Chorvatská zdravotní pojišťovna (Hrvatski zavod za zdravstveno 

osiguranje, HZZO) 

http://www.mirovinsko.hr/ – Chorvatská penzijní pojišťovna (Hrvatski zavod za mirovinsko 

osiguranje, HZMO) 

http://www.porezna-uprava.hr – Daňová správa Chorvatska (Porezna uprava, PU) 

http://www.dzs.hr/ – Statistický úřad Chorvatska (Državni zavod za statistiku, DZS)  

http://www.hina.hr/ – Chorvatská tisková agentura (Hrvatska izvještajna novinska agencija, 

Hina) 

http://croatia.hr/cs-CZ/Homepage – Chorvatské turistické sdružení (Hrvatska turistička 

zajednica, HTZ) 

http://www.studyincroatia.hr/ – studium v Chorvatsku      

http://www.kancelarzp.cz/ – Kancelář zdravotního pojištění ČR  

http://www.mzv.cz/ – Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

http://www.cssz.cz/czevropska-unie/ – Česká správa sociálního zabezpečení ČR 

https://portal.mpsv.cz/eures/podminky/chorvatsko – MPSV ČR 

 

 

http://www2.hgk.hr/en/depts/information/poduz_dj_2012_EN.pdf
http://www2.hgk.hr/en/depts/information/poduz_dj_2012_EN.pdf
https://www.hgk.hr/documents/how-to-start-up-2016577997a9c5d6e.pdf
http://www.vlada.hr/
https://www.gov.hr/
http://www.mvep.hr/hr/
http://www.mrms.hr/
http://www.mup.hr/
http://www.hzz.hr/
http://www.hgk.hr/
http://www.hzzo.hr/
http://www.mirovinsko.hr/
http://www.porezna-uprava.hr/
http://www.dzs.hr/
http://www.hina.hr/
http://croatia.hr/cs-CZ/Homepage
http://www.studyincroatia.hr/
http://www.cmu.cz/
http://www.mzv.cz/
http://www.cssz.cz/czevropska-unie/
https://portal.mpsv.cz/eures/podminky/chorvatsko
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Příloha A 

Vzdělávací systém Chorvatska 

Dnes je Chorvatsko řádným členem Evropské unie a dbá na úroveň vzdělání svých 

občanů. Po skončení bojů v 90. letech se Chorvatsko začalo dynamicky rozvíjet. 

Nejen po stránce ekonomické, ale také v oblasti školství. Právo občanů na vzdělání je 

zakotveno v zákoně o Chorvatsku v oddíle 65 (současná ústava země).  

Od podpisu Boloňské deklarace chorvatská vláda přizpůsobuje vzdělávací systém 

evropským normám. 

Projekt modernizace vzdělávacích programů s názvem Croatian National Education 

Standard byl však zahájen chorvatskou vládou v roce 2005. 

Předškolní vzdělávání 

V Chorvatsku je asi 450 školek, většina z nich je státních. Kromě toho jsou zde také 

soukromá zařízení toho druhu. V řadě případů je základní škola spojena s mateřskou 

školou. Do předškolního vzdělávání jsou zařazeny děti předškolního věku. Ve 

školkách jsou připravovány na vstup do školy. Denně zde pobývají 5–10 hodin. Od 

1 roku mohou děti navštěvovat jesle. 

Základní vzdělávání 

V Chorvatsku působí 940 státních základních škol, které jsou řízeny místními úřady. 

Vzdělávání v základní škole trvá 8 let a má dvě fáze. V první fázi, jsou všechny 

předměty vyučovány jedním učitelem. Během druhé fáze, každá disciplína je 

vyučována vysoce specializovaným učitelem. Tři čtvrtiny z celkového počtu škol 

pracují ve dvou směnách.  
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Střední vzdělávání 

V Chorvatsku je asi 300 odborných škol řízených regionálními orgány.  

Lze zde absolvovat tříleté odborné vzdělávání na řemeslné škole nebo čtyřleté na 

technické škole. Navíc existuje zvláštní instituce nižšího technického vzdělávání, a to 

prostřednictvím krátkodobých odborných kurzů. Vzdělání na veřejných institucí na 

této úrovni je zdarma. Na soukromé škole se náklady na studium pohybují kolem 

1.500 EUR. 

Po absolvování základního vzdělání má každé dítě právo pokračovat ve studiu na 

střední škole. Zde hodně záleží na osobních preferencích a talentu. Středoškolský 

vzdělávací systém v Chorvatsku nabízí široké možnosti vzdělávání. Studium 

v odborné škole může trvat přibližně 3 roky. Ve všech ostatních institucí s cílem 

získat certifikované znalosti bude o rok delší. Pro další studium na univerzitě je 

nejvhodnější gymnasium. To proto, že na odborných školách jsou studující vedeni 

spíše technicky a prakticky. 

Uplatněny mohou být 2 metody vzdělávání: 

 Výcvik single-systémem, ve kterém se vzdělávací program z 50 % skládá 

z praktických cvičení; 

 výcvik dual-systémem, zahrnuje teorii i praxi ve speciálních dílnách; větší 

pozornost je věnována teoretické znalosti. 

Vysokoškolské vzdělávání 

Vyšší vzdělání lze získat na veřejných vysokých školách. Nejpopulárnější z nich 

jsou: 4 státní university, 8 pedagogických VŠ, 7 polytechnických VŠ a 4 Arts 

Academy. Soukromých VŠ je v Chorvatsku 13. 
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Vysokoškolské vzdělání lze získat na veřejné vysoké škole i na soukromé vysoké 

škole. Náklady na studium v bakalářském studijním programu se pohybují kolem 

800–2.500 EUR (pro cizince). Poté může absolvent pracovat v oboru nebo 

pokračovat ve studiu tzv. Masters. Nejdražší je vzdělávání v oblasti medicíny nebo 

přírodních věd. 

Univerzitní studium v Chorvatsku může postoupit každý, kdo úspěšně složí 

závěrečnou zkoušku. Do systému vysokoškolského vzdělávání se může zapojit nejen 

občan Chorvatska, ale i člověk z jiné části světa. 

Prestižní univerzitní vysoké školy jsou v Osijeku, Pule, Zagrebu, Dubrovníku, 

Rijece.  Vzdělávat se lze také ve specializovaných polytechnických institucích. 

ECTS systém třídění dává jistotu, že diplom získaný v Chorvatsku je uznáván ve 

všech evropských zemích.  
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Příloha B 

Města navštívená během exkurze 

Makarská 

Makarská je město s přístavem. Je součástí Makarské riviéry, která se táhne na jih až 

k městu Gradac. Pravidelná trajektová doprava spojuje Makarskou riviéru s ostrovem 

Brač. Má přibližně stejný počet slunečných dnů jako Hvar, ale v zimě zde vane bóra 

v silných poryvech.  

Mezi hlavní hospodářské aktivity patří zemědělství, pěstování vinné révy, 

olivovníků, ovoce, potravinářský průmysl, námořní plavba, rybolov a cestovní ruch. 

Město má půlkruhový půdorys a leží na pobřeží pod strmými svahy pohoří Biokovo. 

Jeho původní jádro má středomořský vzhled, zatímco nová část se skládá z hotelů, 

restaurací a obchodů. 1,5 km dlouhá pláž v zátoce Donja Luka je na severozápadě 

obklopena parkem a borovými lesy. Historie Makarské začala ve vesnici Makar nebo 

spíše v římské osadě Muccurum, která byla údajně srovnána se zemí Ostrogóty 

(pocházeli ze Skandinávie) v r. 1548. Makarskou postupně vládli Neretvané, 

následně významné bosenské rodiny, Turci, Benátčané a konečně Rakušané, a to do 

r. 1918. Rakušané osadu urbanizovali a využívali ji k ukotvení svých lodí. První 

hotel byl postaven v r. 1914. Dnešní městské jádro se rozvinulo již v 17. a 18. stol. 

okolo hlavního náměstí a farního kostela Sv. Marko z 18. stol. Na náměstí stojí 

pomník spisovatele z období osvícení, františkánského mnicha (Andrija Kačič 

Miošié). Silniční okruh vede od pobřeží kolem poloostrova Sveti Petar. Nedaleko 

mysu Osejava jižně od přístavu stojí františkánský klášter z r. 1400, jehož současný 

vzhled pochází z r. 1614. Zajímavé je Muzeum měkkýšů, které vystavuje rozsáhlou 

sbírku mořských škeblí (kolem 10 000 exponátů). 
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Omiš 

Omiš je město s přístavem, 1 km dlouhou písečnou pláží a překrásným ústím řeky 

Cetiny, které přehradil moderní most. K hlavním ekonomickým aktivitám patří 

zemědělství, rybolov, textilní průmysl, potravinářský průmysl a cestovní ruch. Stará 

i nová část jsou od sebe zcela odděleny. Staré město Omiš pod strmými holými 

skalními útesy je městečkem úzkých uliček a malých náměstí. 

Území bylo osídleno již od pradávna. Zbytky římské osady Oneum leží ve vesnici 

Barák nad městem Omiš. Ve středověku byl Omiš opevněným městem pod 

chorvatskou nadvládou a neblaze proslulou pirátskou pevností. Pod nadvládu 

Benátek přešel uprostřed 15. stol. Zbytky pevnosti Starigrad (Fortica) na skalnatém 

výčnělku nad městem pocházejí z této doby. Ve starém městském jádru se zachovala 

část středověké městské zdi s městskou bránou. Mezi několik barokních budov 

z 16. stol. patří kostel Sv. Ducha, farní kostel Sv. Mihovil z r. 1629 s bohatou 

výzdobou a františkánský klášter. Na pravém břehu řeky Cetiny (Priko) stojí 

prerománský kostel Sv. Petar z 10. stol., jeden z nejzajímavějších kostelů tohoto 

období v Dalmácii. 

Mostar (fakultativně) 

Mostar – metropole Hercegoviny leží uprostřed vyprahlých kopců. Krajina má díky 

blízkému Jadranu středomořské klima. Je to jedno z nejteplejších míst v zemi, kde 

nejsou neobvyklé teploty kolem 40 ºC ve stínu. Místní říkají, že pro ně není problém 

zima, ale léto. Osou i tepnou města je řeka Neretva. 

Nevelké osídlení se tu datuje již v antických dobách. Písemnosti z 15. století hovoří 

o opevněné osadě situované na řece kolem dřevěného mostu zavěšeného na řetězech. 

Strážcům, kteří hlídali brány mostu, se říkalo mostari. Odtud pochází název města. 

Koncem 15. století dobylo osadu osmanské vojsko. A už tehdy se začal formovat 

nový národ, svým způsobem v Evropě ojedinělý. Nucené i dobrovolné přestupování 

k víře v Alláha vytvořilo širokou vrstvu muslimského obyvatelstva.  
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Před válkou na poč. 90. let 20. století měl Mostar 130 000 obyvatel, z nichž 34 % 

tvořili Muslimové, 33 % Chorvaté a 19 % Srbové (zbytek se pokládal za Jugoslávce). 

Nyní má necelých 100 000 obyvatel 

První muslimská čtvrť neboli mahala s patřičnými náležitostmi jako mešita a lázně 

vyrostla v roce 1475 hned u řeky severně od mostu. Jádro dnešního starého města se 

postupně rozšířilo na oba břehy Neretvy. Město se stávalo strategickou křižovatkou 

obchodních cest na cestě z vnitrozemí k moři. Starý dřevěný most přestal vyhovovat. 

Zrodil se tak plán na most nový, pevný a kamenný. Stavbu nařídil samotný sultán 

Sulejman Nádherný. Práce trvaly rovných deset let, až do roku 1566. Nepříliš široký 

tok Neretvy spojil třicetimetrový zakřivený oblouk. Most široký čtyři metry se 

vypínal nad hladinou řeky do výše dvaceti metrů. Stavba to byla vskutku revoluční 

i na samotného stavitele. Od 17. století – to už v Mostaru bylo více než dvacet mahal 

– pak na každém z břehů zakončovala most opevněná věž, Halebija na pravém a Tara 

na levém. Věž Halebija sloužila jako vězení a ubytovna vojenské posádky. Tara se 

vyznačovala tím, že neměla jediné okénko. Byla využívána jako zásobárna střelného 

prachu. Na první pohled vratká mostní klenba měla velmi solidní základ. A to 

dokonce takový, že za druhé světové války po mostě přejížděly německé tanky. 

Vedle mostu vyrostlo kamenné tržiště, bazar. 

S příchodem Rakousko-Uherska v roce 1878 se toho v historickém centru příliš 

nezměnilo. Na druhém konci města ale vzniklo druhé a nové mostarské centrum, 

situované poblíž železnice (dnešní chorvatská část města). Díky tomu zůstal starý 

Mostar víceméně ušetřen moderních stavebních zásahů. 

Během občanské války v Jugoslávii byl 9. listopadu zničen 1993 Starý most. 

O jeho znovupostavení se začalo usilovat hned po skončení války. 

První kamenný blok vážící 4 tuny vylovili z Neretvy maďarští potápěči jednotek 

SFOR v roce 1997. Následovaly další. Staré kamenné bloky byly ošetřeny a využity 

při rekonstrukci mostu. Mostní oblouk tvoří 456 takových kamenných bloků. Projekt 

na rekonstrukci byl vytvořen italskými experty ve spolupráci s mostarskými 

odborníky a úřady za finanční podpory UNESCO, Světové banky a grantů z Itálie, 
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Holandska a Turecka. Rekonstrukce, během níž museli dělníci dodržet přesné 

stavební techniky, jaké používali turečtí stavitelé. Stavba mostu byla zahájena 

v červnu 2001 a trvala tři roky. 23. července 2004 byl most za účasti světových 

státníků slavnostně opět otevřen. Roku 2005 byl pak znovu zapsán na seznam 

světového kulturního dědictví UNESCO. 

Návštěvníky Mostaru však neokouzlí jenom Starý most a jeho „létající Ikarové“, 

fascinují přihlížející svými plavnými skoky do zelenomodrých vod Neretvy, ale 

i bazar s nezapomenutelnou atmosférou, neobvyklými suvenýry, kovotepeckým 

uměním místních mistrů a různé historické památky, jako např. mešita paši Kosky 

Mehmeda (Koski Mehmed pašina džamija) ze 17. století, která stojí nad řekou 

Neretvou. Z jejího ochozu je nejkrásnější pohled na Starý most, či některý 

z dochovaných původních tureckých domů, jako např. Biščeviča čošak. Při jeho 

návštěvě teprve pochopíte, jak žili jeho obyvatelé. 

Na závěr pobytu v Mostaru by si měl každý návštěvník dopřát pravou silnou domácí 

kávu (domaču kafu) v některé místní kavárně, kterou mu naservírují v džezvě, z níž 

si sám dolévá do koflíku s kostkou cukru. Na to ale musí zůstat na muslimské straně 

města, tam, kde je i bazar. Ochutnat by měl i některou z místních specialit, jako např. 

burek, bosanski lonac nebo čevabčiči. 
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Příloha C 

Česko-Chorvatský slovníček  

Úředním jazykem v Chorvatsku je chorvatština. S češtinou má leccos společného, 

ostatně jsou to oba slovanské jazyky. Učení základních frází a výrazů z našeho 

slovníčku vám proto možná půjde docela snadno. 

Číslovky 

Česky Chorvatsky 

1 Jedan 

2 Dva 

3 Tri 

4 Četiri 

5 Pet 

6 Šest 

7 Sedam 

8 Osam 

9 Devet 

10 Deset 

20 Dvadeset 

30 Trideset 

40 Četrdeset 

50 Pedeset 

60 Šezdeset 

70 Sedamdeset 

80 Osamdeset 

90 Devedeset 

100 Sto 

1 000 Tisuć 

1 000 000 Milijun 

 

 

 



 

37 

 

Pozdravy 

Česky  Chorvatsky 

Dobré jitro Dobro jutro 

Dobrý den Dobar dan 

Dobrý večer Dobra večer 

Dobrou noc Laku noć 

Dobrou noc Dobrodošli 

Na shledanou Dovidjenja 

Oslovení 

Česky  Chorvatsky 

Pán Gospodin 

Paní Gospodja 

Slečna Gospodjica 

Žádosti 

Česky  Chorvatsky 

Můžete mi, prosím, říci? Molim, recite mi … 

Počkejte prosím! Pričekajte molim! 

Zdvořilostní fráze 

Česky  Chorvatsky 

Děkuji Hvala 

Děkuji mnohokrát Hvala puno 

Jsem vám velmi vděčen Mnogo sam vam zahvalan 

Promiňte, prosím Oprostite, molim 

Promiňte, že vás ruším Oprostite, ako vam smetam 

Dovolte, abych se představil Dopustite, da se predstavim 

Kolik vám je let? Koliko vam je godina? 

Jste ženatý? Jeste li oženjeni? 

Máte děti? Imate li djece? 

Rozhovor 

Česky  Chorvatsky 

Jak se máte? Děkuji, dobře, a vy? Kako ste? Hvala dobro, a vi? 

Jak se daří vaší rodině? Kako je vaša obitelj? 
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Pozdravujte vaši manželku / manžela! Pozdravite vašu suprugu / supruga! 

Dny v týdnu 

Česky  Chorvatsky 

Pondělí Ponedjeljak 

Úterý Utorak 

Středa Srijeda 

Čtvrtek Četvrtak 

Pátek Petak 

Sobota Subota 

Neděle Nedjelja 

Čas 

Česky  Chorvatsky 

Den Dan 

Pracovní den Radni dan 

Svátek Blagdan 

Týden Tjedan 

Dva týdny Dva tjedna 

Měsíc Mjesec 

Rok Godina 

Dnes Danas 

Včera Jučer 

Předevčírem Prekjučer 

Zítra Sutra 

Pozítří Prekosutra 

Ráno Jutro 

Dopoledne Prijepodne 

Poledne Podne 

Večer Večer 

Kolik je hodin? Koliko je sati? 

Je přesně ... Točno je ... 

Počasí 

Česky  Chorvatsky 

Jaké je počasí? Kakvo je vrijeme? 

Je krásně / deštivo Vrijeme je lijepo / kišovito 
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Označení 

Česky  Chorvatsky 

Vchod Ulaz 

Východ Izlaz 

Otevřeno Otvoreno 

Zavřeno Zatvoreno 

Obsazeno Zauzeto 

Zákazy 

Česky  Chorvatsky 

Vstup zakázán! Zabranjen ulaz! 

Koupání zakázáno! Zabranjeno kupanje! 

Zákaz parkování! Zabranjeno parkiranje! 

Kouření zakázáno! Pušenje zabranjeno! 

Autem 

Česky  Chorvatsky 

Jak se nejlépe dostanu do ...? Koji je najbolji put za ...? 

Která je nejkratší cesta do ...? Koji je najkrači put za ...? 

Zahněte doleva / doprava! Skrenite lijevo / desno! 

Jeďte rovně! Vozite ravno! 

Otočte se! Okrenite se! 

Jedu správně do ...? Je li ovo pravi put za ...? 

Kolik je to kilometrů do ...? Koliko kilometara ima do ...? 

Kde je nejbližší benzinová pumpa? Gdje je najbliža benzinska crpka? 

Prosím ... litrů benzinu Molim ... litara benzina 

Mám porouchané auto Imam auto u kvaru 

Kde je nejbližší servis? Gdje je najbliži servis? 

Kdy si mohu pro auto přijít? Kada mogu doći po autol? 

Kolik stojí oprava? Koliko košta popravak? 

Banka 

Česky  Chorvatsky 

Kde je nějaká směnárna / banka? Gdje se nalazi mjenjačnica / banka? 

Prosím, vyměňte mi Molim vas, promjenite mi 



 

40 

 

V hotelu 

Česky  Chorvatsky 

Mám rezervován pokoj na jméno ... Rezervirao sam sobu na ime ... 

Máte volný pokoj / apartmán? Imate li slobodnu sobu / apartman? 

Lituji, ale všechny pokoje / apartmány jsou 

obsazené 
Žao mi je, sve su sobe / apartmáni zauzete 

Pokoj / Apartmán se mi líbí Ova se mi soba / Ovaj se mi apartman svidja 

Kde mohu zaparkovat automobil? Gdje se mogu parkirati? 

Kolik stojí pokoj se snídaní / s polopenzí? 
Koliko košta soba sa doručkom / sa 

polupansionom? 

Ten pokoj / apartmán stojí ... na den Cijena ove sobe / apartmana je ... dnevno 

Prosím klíč Molim vas ključ 

Potřebuji ještě jeden polštář / ručník / přikrývku Treba mi još jedan jastuk / ručnik / pokrivač 

Kde se tady blízko dá koupat? Gdje se možemo u blizini kupati? 

Jak daleko je pláž? Koliko je udaljena plaža? 

Je tady blízko naturistická pláž? Ima li u blizini plaža za naturiste? 

Je pláž vhodná pro děti? Je li plaža pogodna za djecu? 

Restaurace 

Česky  Chorvatsky 

Máte volný stůl pro … osob? Imate stol za ... osobe? 

Promiňte, je toto místo volné? Oprostite, je li ovo mjesto slobodno? 

Co byste mi doporučil? Što mi preporučujete? 

Co je specialitou restaurace? Koji je specijalitet kuće? 

Chtěl bych rybu / maso Želim ribu / meso 

Co si přejete k pití? Što želite za popiti? 

Prosím účet! Molim račun! 

Členové rodiny 

Česky  Chorvatsky 

Rodiče Roditelji 

Otec Otac 

Matka Majka 

Dítě Dijete 

Syn Sin 

Dcera Kći 

Bratr Brat 
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Sestra Sestra 

Strýc Stric 

Teta Tetka 

Manžel Suprug 

Manželka Supruga 

Snoubenec Zaručnik 

Snoubenka Zaručnica 

Tchán Tast 

Tchyně Punica 

Zeť Zet 

Snacha Snaha 

Dědeček Djed 

Babička Baka 

Vnuk Unuk 

Vnučka Unuka 
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Příloha D 

Chorvatská kuchyně 

Chorvatská kuchyně se obzvláště v přímořských oblastech, vyvinula v tradici 

přírodního, zdravého jídla, založeného na zeleninových pokrmech v olivovém oleji, 

mořských plodech a rybách, doprovázených víny, ovčími a kozími sýry. Zvláštnost 

místní kuchyně vězí v samotné přípravě jídel. Zelenina se vaří v malém množství 

vody, dochucena olivovým olejem a aromatickými bylinkami, ryby jsou 

připravovány dušením, vařením nebo grilováním. Maso, nejčastěji jehněčí, je pečeno 

na roštu, aby získalo tu správnou a unikátní chuť. 

Pro severní a jižní oblasti Jadranu jsou charakteristické rozdíly v chuti a přípravě 

jídel. 

Pokud navštívíte severní Jadran, musíte okusit istrijskou šunku – pršut, která je 

sušena ve větru. Další místní pokrm jsou vepřové párky grilované nebo vařené ve 

víně, ale nejznámější istrijské jídlo je bezpochyby maneštra – hustá polévka, 

připravená ze zeleniny a sušeného masa. Tato oblast též nabízí bohatý výběr specialit 

z ryb a mořských plodů. Slané smažené sardinky, salát z měkkýšů, čerstvé ryby 

(grilované či vařené) a kvarneské krevetky patří mezi jídla, která si vychutnávají 

Italové, kteří často přijíždějí ze sousední Itálie na víkend. Rozličné druhy těstovin 

a rizot podávané s olivovým olejem a místními lanýži – prvotřídními houbami, které 

vydávají neopakovatelné aroma - a božský chřest jsou jen zlomek gastronomického 

bohatství, které zde musíte okusit. Tradiční istrijské dezerty jsou dokonalým 

doplňkem výjimečnosti istrijských jídel. Fritule, smažené kobližky jsou 

nejoblíbenější v zimě a pinca, sladký chléb, který je připravován na velikonoční 

slavnosti, se skládá z těsta a jablek. Vařené či grilované sladké ravioli jsou oblíbené 

po cely rok. 

Dalmatská kuchyně je měně aromatická a lehčí než istrijská. Hojně se užívá čerstvé 

nebo lehce povařené zeleniny jako oblohy k rozmanitým pokrmům jako: grilovaná 
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ryba, rybí polévka, chobotnice, ústřice ze Stonu, krevetky a slávky na buzaru 

(dušené), pašticada s noky (též známo jako dalmatský guláš), grilované maso 

marinované v rozmarýnu, nebo známé Pagské sýry. To jsou jen některé ze specialit, 

které všichni zbožňují. Olivy jsou nezbytné (čerstvé či slané) a olivový olej je jedním 

ze základů dalmatské kuchyně. Pro dalmatský dezert jsou nejvíce používanou 

ingrediencí sušené fíky, hrozinky, mandle, med. Velice známá sladkost je Dubrovník, 

Rožata, karamelový nákyp z vajec či perník z ostrova Hvar. 

Pro doplnění každého dobrého jídla je potřeba sklenice vynikajícího vína. Víno se 

pěstuje v chorvatském přímoří. První vinice v této oblasti byly založeny starověkými 

Řeky. Víno z jejich kolonie Issa (ostrov Vis) bylo uznáváno jako nejlepší víno 

starověkého světa. K rozšíření vinařství přispěli Římané, kteří s sebou přinesli 

semena vinné révy a založili vinice. Úrodná půda a hojnost slunce, zahalujícího 

každý hrozen, pomohly k vzniku výjimečných vín, která byla vyvážena do každého 

kouta římského impéria. 

Velký dobrodruh a svůdník Giaccommo Casanova napsal ve svých pamětech, že pil 

na Istrii fantastické víno Refošk. Urození muži, cestovatelé i dobrodruzi z rakousko-

uherské monarchie nemohli odolat istrijským a dalmatským vínům, která okoušeli 

s potěšením během svých cest do těchto oblastí. 

Hrozny a víno jsou neoddělitelnou součástí historie a současnosti této vinařské 

oblasti. Vzhledem k rozdílné krajině, podnebí a půdě, mohou jejich konzumenti 

okusit tolik nových chutí. Bílé istrijské Malmsey dokonale doplňuje velkou škálu 

pokrmů z mořských plodů. Teran je tmavé víno s rubínovou barvou a říká se o něm, 

že má léčebné účinky a skvěle se hodí k pokrmům z masa, gulášům nebo zvěřině. 

Zlačani Muškat z Istrie s intenzivní vůní divokých karafiátů by měl být podáván k 

sladkým a rafinovaným pokrmům stejně jako dalmatský Prošek, který díky své 

výmluvné vůni nabízí každému intenzivní potěšení. Plavac z ostrova Hvar je 

nenahraditelný doplněk pro vaření a skvěle si jej vychutnáte s kozími sýry. Jeho 

příjemná suchost a osobitý bouquet stimulují každou chuťovou buňku. Primoštenske 
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vino Babič je známo po celém světě a vinařský poloostrov Pelješac nabízí opravdové 

bohatství vín se jmény jako: Postup, Dingač, Kneževo a Carsko. 
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Příloha E 

Mapka Makarské 

 Zdroj: www.google.cz/maps 

http://www.google.cz/maps

