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Vážený pane 

na Ministerstvo kultury jste se obrátil ve věci žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to s žádostí c poskytnutí 

následujících informací: 

Od kdy do kdy (v jakých intervalech) a kterými opatřeními byly v roce 2020 (a s přesahem 

do roku 2021 jsou) zakázány návštěvy a prohlídky galerií. 

V této věci Vám sděluji následující přehled opatření, v jejichž důsledku byly v době pandemie 

uzavřeny muzea a galerie. 

Dne 12. března 2020 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., 

o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení 

zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) 

na území České republiky nouzový stav a ve smyslu $ 5 písm. a) až e) a $ 6 zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, 

tímto ve smyslu ustanovení $ 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Usnesením č. 199 ze dne 

12. března s účinností od 13. března 2020 bylo rozhodnuto o zákazu pořádání kulturních, 

sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob a omezení přítomnosti veřejnosti ve vybraných 

zařízeních, včetně galerií. 

Tato omezení platila do 11. května 2020, kdy bylo na základě Usnesení vlády České 

republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 493 možné obnovit provoz muzeí a galerií. Poté byly 

muzea a galerie otevřeny během celého léta.



K dalším opatřením došlo na podzim. Od pondělí 5. října 2020 byl na území České republiky 
znovu vyhlášen nouzový stav z důvodu zhoršené epidemické situace v souvislosti s výskytem 
koronaviru SARS-CoV-2. 

Usnesením vlády ČR č. 996 platným od 12. do 25. října 2020 byly zakázány návštěvy 
aprohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných 
historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. Tento zákaz dále prodloužilo 
Usnesení vlády České republiky č. 1021 platné od 14. října do 3. listopadu 2020, Usnesení 
vlády České republiky č. 1116 platné od 4. listopadu do 20. listopadu 2020, Usnesení vlády 
České republiky č. 1192 platné od 18. listopadu do 20. listopadu 2020, Usnesení vlády České 
republiky č. 1201 platné od 23. listopadu 2020 do 12. prosince 2020. 

V listopadu byl vypracován Protiepidemický systém ČR (dále jen PES), na základě kterého je 
rozhodováno o mimořádných opatřeních. V souvislosti s přechodem do 3. stupně PES byly 
Usnesením Vlády České Republiky č. 1262 od 3. prosince umožněny návštěvy a prohlídky 
muzeí, galerií, výstavních prostor tak, že mohlo být využito nejvýše 25 % kapacity 
z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, a v případě skupinových prohlídek po 
skupinách maximálně 10 osob. 

V důsledku přechodu do 4. stupně PES, bylo od pátku 18. prosince 2020 opět nařízeno 
uzavření výstavních prostor, a to Usnesením Vlády České Republiky č. 1332. S následným 
přechodem do 5. stupně PES od 27. 12. 2020 zůstaly muzea a galerie uzavřeny, na základě 
Usnesení Vlády České Republiky č. 1376. Toto opatření je vsoučasnosti platné 
do 14.2. 2021, a to na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 78. 

S pozdravem 

vedoucí Samostatného oddělení muzeí


