
COVID-19 - pojištěné osoby z členských států Evropské unie, Evropského 
hospodářského prostoru a Švýcarska mají nárok na veškerou okamžitou 
zdravotní péči v jiném členském státě 

Pro léčbu nemocí způsobených virem COVID-19 neexistují žádná zvláštní pravidla pro 
zdravotní péči, ale vztahují se obvyklá pravidla evropských předpisů, týkajících se používání 
nutné nebo urgentní zdravotní péče v jiném členském státě. 

Pojištěnci s Evropským průkazem zdravotního pojištění z jiných členských států Evropské unie 
(EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP-Lichtenštejnsko, Norsko a Island) a Švýcarska, 
kteří během dočasného pobytu v Chorvatské republice onemocní Covid-19 mají právo 
používat veškerou nezbytnou, tj. naléhavou zdravotní péči v Chorvatské republice 
vyžadovanou v souvislosti s léčbou uvedené choroby, hrazenou z povinného zdravotního 
pojištění, od nemocniční léčby po potřebu lékařské přepravy.  

Nejsou žádné zvláštní podmínky, které je třeba splnit, ale tito pojištěnci budou využívat 
zdravotní péči stejným způsobem a za stejných podmínek jako chorvatští pojištěnci. V souladu 
s předpisy EU o možné potřebě návratu pacienta z Chorvatska během léčby, může rozhodnout 
pouze příslušná zdravotní pojišťovna, která pokud to považuje za nezbytné, tento převoz i 
organizuje. 

Všichni poskytovatelé zdravotní péče, kteří mají smlouvu s Chorvatským ústavem zdravotního 
pojištění (HZZO), jsou při vstupu jasně označeni nálepkou, která rovněž uvádí Evropský průkaz 
zdravotního pojištění, a v případě potřeby dalších informací, pojištěnci se mohou obrátit na 
Národní kontaktní místo pro přeshraniční zdravotní péči ncp-croatia@hzzo.hr . Při využívání 
zdravotní péče související s Covid-19 jsou povinni, stejně jako pojištěné osoby HZZO, 
dodržovat všechna opatření předepsaná Chorvatským ústavem veřejného zdraví a dalšími 
příslušnými institucemi, o kterých lze nalézt užitečné informace v angličtině na webových 
stránkách www.koronavirus.hr . 

Takovou zdravotní péči budou využívat zahraniční pojištěnci na základě svého (zahraničního) 
zdravotního pojištění, pomocí Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo náhradního 
Osvědčení/Certifikátu, které jim vydá jejich pojistitel. Náklady na takto použitou zdravotní péči 
hradí HZZO, kterému stejné náklady uhradí zahraniční pojistitel pojištěné osoby. 

Stejně tak pojištěnci HZZO, kteří během dočasného pobytu v jiném členském státě EU / EHP / 
Švýcarsku onemocní koronavirem, mají nárok na veškerou nezbytnou nebo neodkladnou 
zdravotní péči v zemi, kde se vyskytli, která se vztahuje na léčení stejné nemoci. Takovou 
zdravotní péči budou využívat na náklady HZZO na základě Evropského průkazu zdravotního 
pojištění nebo náhradního osvědčení vydaného HZZO. 

Ani v případě léčení chorvatských pojištěnců v jiném členském státě nejsou stanoveny žádné 
zvláštní podmínky, a tak pojištěnci HZZO budou využívat zdravotní péči stejným způsobem a 
za stejných podmínek jako pojištěné osoby v zemi dočasného pobytu. 

Vzniklé náklady uhradí zahraničnímu zdravotnickému zařízení zahraniční zdravotní pojišťovna, 
které poté uhradí HZZO stejné náklady. 
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