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I. Kulturní odvětví EU a pandemie COVID-19 

Kulturní a kreativní odvětví a průmysl (dále též jen „kulturní odvětví“), rovněž označované jako 

průmyslový ekosystém, hrály zásadní úlohu v bezprecedentní situaci způsobené pandemií 

COVID-19. Tato krize zdůraznila význam kultury pro kvalitu života
1
 a duševní zdraví lidí. 

Kultura pomohla lidem vyrovnat se s dopady omezení volného pohybu a fyzického kontaktu, a 

to díky zapojení a kreativitě kulturních odvětví, která své publikum oslovovala v inovativních 

virtuálních prostředích. Rozsáhlá omezení, která byla zavedena od vypuknutí pandemie, zasáhla 

tato odvětví obzvlášť tvrdě: řada aktivit se zastavila – scény a sály se uzavřely, akce, festivaly a 

turné se zrušily a mobilita kulturních pracovníků a oběh kulturních děl byly radikálně omezeny. 

Výroční zpráva o jednotném trhu pro rok 2021
2
 potvrdila, že tento ekosystém patří k 

nejpostiženějším průmyslovým ekosystémům v EU. Zpráva vysvětluje, že „to platí zejména pro 

činnosti založené na představeních a návštěvách: odvětví scénického umění a kulturního 

„dědictví“ (např. živá hudba, divadla, cirkusy, festivaly, kina, muzea a památky kulturního 

dědictví). Například provozovatelé kin v EU uvádějí, že v roce 2020 klesl prodej vstupenek o 70 

%, hudební scény uvádějí pokles účasti o 76 % (64 % příjmů) a muzea přišla o příjmy ve výši až 

75–80 % (v oblíbených turistických regionech). Tyto účinky dále dokládá propad licenčních 

poplatků vybíraných organizacemi kolektivní správy pro autory a účinkující přibližně o 35 %, 

přičemž se očekává, že jejich příjmy budou v letech 2021 a 2022 nadále klesat
3. 

Na souhrnnější úrovni jednotlivých odvětví ukazují údaje Eurostatu o přidané hodnotě, že v roce 

2020 zaznamenaly kulturní, zábavní a rekreační činnosti největší procentní pokles ve srovnání s 

rokem 2019 (viz obrázek 1). Dopad byl obzvláště silný ve druhém a čtvrtém čtvrtletí, což 

odpovídalo nejsilnějším vlnám pandemie
4
. Velká část těchto činností je součástí daného 

ekosystému.  
 

 

 

 

                                                           
1
  Problematika duševního zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19 byla projednána na konferenci dne 10. 

května 2021; https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20210510_en 
2
  Pracovní dokument útvarů Komise „Výroční zpráva o jednotném trhu pro rok 2021“, který doprovází sdělení 

„Aktualizace nové průmyslové strategie 2020: budování silnějšího jednotného trhu pro oživení Evropy“, 

SWD(2021)351; 5. května 2021. 
3 Obnova Evropy – kulturní a tvůrčí ekonomika před krizí COVID-19 a po ní, EY (leden 2021). 
4
  Výroční zpráva o jednotném trhu pro rok 2021. 

https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20210510_en
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Obrázek 1: Hrubá přidaná hodnota, 2020 Procentní změna oproti 
témuž období v předchozím roce. 
Zdroj: Eurostat 

Vzhledem ke svým nepopiratelným přednostem má kultura a kulturní odvětví velký význam pro 

udržitelné oživení EU, větší odolnost našich společností a obecněji i pro náš evropský způsob 

života. Je zapotřebí koordinovanějšího a cílenějšího úsilí ve všech členských státech, aby tento 

sektor mohl bezpečně a postupně obnovit svou činnost, zlepšil svou odolnost a byl připraven na 

budoucí krize. Kulturní odvětví zároveň potřebují jasnou perspektivu.  

Komise přijala několik opatření, která doplňují a podporují činnosti členských států, aby bylo 

možné řešit důsledky pandemie pro tento sektor. Kulturní odvětví těžila z průřezových 

okamžitých opatření v rámci reakce EU na krizi a z cílené podpory prostřednictvím nástrojů 

financování EU. Obdrží rovněž podporu na inkluzivní a udržitelnou obnovu a odolnost v rámci 

nového víceletého finančního rámce (2021–2027) a nástroje NextGeneration EU.
56

 

Se zvyšující se proočkovaností, která poskytuje důvod k naději, že se podstatným způsobem 

omezí šíření onemocnění COVID-19, začaly členské státy postupně zvažovat a realizovat rušení 

omezení, a to i v oblasti kultury, jelikož umožňují znovu otevřít kulturní scény, aktivity a akce. 

                                                           
5
  https://ec.europa.eu/culture/resources/coronavirus-response 

 https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_cs 
6
  S cílem posílit výměnu osvědčených postupů v jednotlivých odvětvích a mezi členskými státy EU zřídila 

Komise na jaře 2020 dvě nové platformy: Creatives Unite (platforma pro kulturní a kreativní odvětví) a 

platforma pro členské státy EU umožňující zástupcům ministerstev kultury výměnu osvědčených postupů. 
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Vzhledem k dynamickému vývoji pandemie předcházejí těmto krokům obtížná rozhodnutí. 

Existují rovněž velké rozdíly mezi jednotlivými opatřeními přijatými na vnitrostátní úrovni.  

Na pomoc členským státům při jejich rozhodování byly ve sdělení „Koronavirus: společná cesta 

k bezpečnému znovuotevření Evropy“
7
 oznámeny pokyny EU pro bezpečné znovuotevření 

kulturních odvětví v oblasti hudby, audiovizuálních děl, scénických umění, výstavních prostor, 

jako jsou muzea nebo galerie, knihovny a kulturní dědictví. Cílem těchto pokynů je usnadnit 

členským státům volbu a umožnit koordinaci jejich opatření na úrovni EU. Řeší se v nich dva 

zásadní aspekty: bezpečné znovuotevření kulturních odvětví a jejich udržitelné oživení. 

Pokyny jsou prezentovány v souvislosti s postupným zlepšováním situace v oblasti veřejného 

zdraví v EU
8
 na základě nedávného zvýšení dodávek očkovacích látek a úrovně proočkovanosti 

v kombinaci s menším počtem nových případů a úmrtí, větším počtem skupin obyvatelstva 

chráněných před onemocněním a stávajícími zmírňujícími opatřeními v komunitním prostředí ve 

všech členských státech
9
. I když máme jistě důvody k optimismu, přenos SARS-CoV-2 ve velké 

části EU/EHP přetrvává a přidává se i hrozba variant vzbuzujících obavy, což vyžaduje 

nepřetržitý dohled, bdělost a pečlivé posouzení rizik. 

II. Pokyny EU pro bezpečné znovuotevření kulturních a kreativních odvětví  

Důležité je, že zkušební akce pořádané v různých prostředích v rámci kulturních odvětví v celé 

EU prokázaly, že existuje jen málo případů přenosu onemocnění COVID-19 na kulturních 

akcích nebo v souvislosti s těmito akcemi. Zvláštní požadavky na účast a monitorování údajů v 

návaznosti na tyto experimenty mají zásadní význam pro bezpečnou organizaci.  

Tyto pokyny EU stanoví společný celounijní přístup ke koordinovanému a bezpečnému 

obnovení činností v kulturních odvětvích. Jejich cílem je umožnit nezbytnou flexibilitu, aby 

bylo možné zohlednit různou epidemiologickou situaci v členských státech, přizpůsobit se 

pokroku dosaženému při zmírňování pandemie a zajistit interoperabilitu s dalšími unijními a 

mezinárodními nástroji a normami. Pokyny vycházejí z příspěvků Evropského střediska pro 

prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a z výměn s Výborem pro zdravotní bezpečnost (HSC) v 

květnu 2021.  

Pokyny EU jsou uvedeny níže v podobě: 

 obecných zásad a ukazatelů a  

 doporučení.  

                                                           
7
  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-safe-sustained-reopening_en.pdf 

8
  ECDC, týdenní přehled o onemocnění COVID-19 v jednotlivých zemích: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-

19/country-overviews 
9 Rychlé posouzení rizik střediska ECDC: Posouzení cirkulace viru SARS-CoV-2, variant vzbuzujících obavy, 

zmírňujících opatření v komunitním prostředí a zavádění očkovacích látek v EU/EHP, 15. aktualizace, 10. 

června 2021, https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-sars-cov-2-circulation-

variants-concern 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-safe-sustained-reopening_en.pdf
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Členské státy se vyzývají, aby tyto pokyny používaly, byť při plném respektování subsidiarity 

zůstávají dobrovolné. 

 

1. Obecné zásady a ukazatele pro bezpečné znovuotevření kulturního odvětví 

a) Proočkovanost 

Dostatečná proočkovanost obyvatelstva má zásadní význam pro bezpečné znovuotevření 

společnosti v širokém měřítku, včetně kulturních institucí. Postupně směřujeme k cíli naočkovat 

do letošního léta nejméně 70 % dospělé populace
10

, ale značné množství lidí dosud očkováno 

nebylo. Je proto nezbytné plánovat opětovné zahájení společenských aktivit pomocí 

odstupňovaného přístupu, který se bude řídit zkušenostmi z každé fáze, pokud jde o účinné 

snižování rizika infekce, a příslušnou epidemiologickou situací. 

b) Prostředí a souvislosti  

Kulturní instituce zahrnují rozmanité typy prostředí (např. uvnitř a venku, hosté v pohybu nebo 

hosté sedící na přidělených nebo volných sedadlech) a různou míru shromažďování lidí. Je 

důležité si uvědomit rozsah, v jakém lze tento pohyb regulovat, a možné úrovně interakce. 

Preventivní postupy typu zmírňujících opatření v komunitním prostředí snižují riziko přenosu, 

ale nemohou je zcela vyloučit. Rozhodnutí, zda určitý druh akce povolit, by proto mělo vycházet 

z pečlivého posouzení rizika
11

. Při opětovném zahájení dříve zastavených kulturních činností 

by členské státy měly zohlednit ukazatele uvedené v tabulkách 1 (populace)
12

, 2 

(jednotlivci) a 3 (kulturní instituce)
13

. 

 

Tabulka 1: Ukazatele na úrovni populace 

Ukazatel Podrobnosti 

Aktuální epidemiologická 
situace 

Cirkulace viru ve společnosti má přímý dopad na riziko možného přenosu 
v jakémkoli prostředí, včetně kulturních institucí. 

Proočkovanost na úrovni 
populace 

Zajištění vysoké proočkovanosti na úrovni populace, počínaje osobami, 
jimž hrozí riziko vážného průběhu onemocnění COVID-19, je považováno za 
jediný udržitelný přístup ke zrušení opatření a opětovnému otevření 

                                                           
10

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52021DC0035 
11

  Byl vyvinut nástroj pro posuzování rizik pro organizátory hromadných akcí: 

https://www.who.int/publications/i/item/10665-333185; European COVID-19 Forecast Hub může rovněž 

pomoci s plánováním rozsáhlejších akcí tím, že poskytne předpovědi ohledně šíření onemocnění. 
12

  Údaje o aktuální epidemiologické situaci lze nalézt v týdenním přehledu o onemocnění COVID-19 v 

jednotlivých zemích, který vypracovává ECDC; údaje o proočkovanosti lze získat v přehledu ECDC o stavu 

očkování proti COVID-19 a informace o cirkulaci variant v přehledu ECDC o variantách SARS-CoV-2.  
13

  Další informace a ukazatele, které mohou podpořit posouzení rizik, zahrnují: a) výsledné údaje týkající se 

přenosu SARS-CoV-2 ze zkušebních kulturních akcí; b) údaje o riziku přenosu SARS-CoV-2 pro plně očkované 

jedince na středně velkých až velkých shromážděních osob se smíšeným nebo neznámým statusem očkování, a 

to v plném souladu s pravidly EU na ochranu soukromí a údajů, a c) údaje o riziku infekce SARS-CoV-2 u 

neočkovaných jedinců a jedinců, kteří v minulosti infekci prodělali, na středně velkých až velkých 

shromážděních osob se smíšeným nebo neznámým statusem očkování, a to v plném souladu s pravidly EU na 

ochranu soukromí a údajů. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52021DC0035
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333185
https://covid19forecasthub.eu/
https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/
https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/variants-dashboard
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společnosti včetně kulturních institucí. 

Cirkulace variant 
vzbuzujících obavy, které 
unikají imunitní odpovědi 

Riziko přenosu očkovanými jedinci nebo osobami, které v minulosti infekci 
prodělaly, může být vyšší v oblastech s komunitním přenosem variant 
unikajících imunitní odpovědi.  

  

Tabulka 2: Ukazatele na úrovni jednotlivce 

Ukazatel Podrobnosti 

Věková skladba a zdravotní 
predispozice 

Věk nad 60 let a zdravotní predispozice jsou rizikovými faktory pro vážný 
průběh onemocnění COVID-19. Mezi příklady zdravotní predispozice patří 
vysoký krevní tlak, cukrovka, kardiovaskulární onemocnění, chronická 
respirační onemocnění, chronické onemocnění ledvin, narušená imunita, 
rakovina a obezita. 

Testování, status očkování a 

osoby, které v minulosti 
infekci prodělaly 

Negativní rychlý test na antigen při vstupu do místa konání akce může 

snížit riziko výskytu nakažených osob.  
Naočkovaní lidé představují jen omezené riziko přenosu onemocnění 
COVID-19 na jiné návštěvníky a účastníky.  

Nižší riziko přenosu představují také osoby, které mohou prokázat, že infekci 
již prodělaly. Doba trvání tohoto ochranného účinku od okamžiku infekce 
není jistá. Pozitivní testy na protilátky se nepovažují za dostatečný důkaz o 
neinfekčnosti, a proto by neměly být používány jako kritérium pro vstup a 
účast na kulturních činnostech14. 

Provádění zmírňující opatření 
v komunitním prostředí 

Za zásadní preventivní opatření se považuje zabránění fyzickému kontaktu a 
dodržování bezpečného odstupu 1–2 m. Omezení fyzického kontaktu bylo v 
Evropě i na celém světě široce propagováno. 

Používání ochranných roušek zajišťuje malý až střední pokles přenosu a lze 
je použít jako doplňkové opatření ke snížení přenosu ve vnitřních prostorách a 
přeplněných venkovních prostorách.  

V průběhu pandemie a jako osvědčený postup pro prevenci všech 
onemocnění přenosných přímým kontaktem prostřednictvím sekretů 
dýchacích cest se důrazně doporučuje dodržovat opatření týkající se hygieny 
dýchacích cest. 

V průběhu pandemie a jako osvědčený postup pro prevenci všech 
onemocnění přenosných přímým kontaktem prostřednictvím sekretů 
dýchacích cest nebo fekální/orální cestou se důrazně doporučuje dodržovat 
opatření týkající se řádné hygieny rukou. 

 

Tabulka 3: Ukazatele na úrovni kulturních institucí 

Ukazatel Podrobnosti 

Druh akce Venkovní akce jsou spojeny s nižším rizikem než akce ve vnitřních 
prostorách a měly by být pokud možno upřednostňovány. Ve vnitřních 

prostorách by mělo být zajištěno optimální větrání v souladu s platnými 
stavebními předpisy a s přihlédnutím k velikosti místa konání a počtu 
návštěvníků/účastníků. 

Rozmístění osob SARS-CoV-2 se obzvláště rychle přenáší v davech. Také při akcích, kde se 
účastníci pohybují (ve srovnání s akcemi, kde lidé sedí), je obtížnější zajistit 
řádné omezení fyzického kontaktu. Přidělení míst představuje přidanou 
hodnotu, pokud je zapotřebí trasování kontaktů. 

Velikost akce Velikost akce přímo souvisí se složitostí možného trasování kontaktů, 
pokud jsou následně zjištěny pozitivní případy. Zajistit trasování kontaktů po 

                                                           
14

  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/use-antibody-tests-sars-cov-2-context-digital-green-certificates 
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velkých akcích s účastníky může být obtížnější. 

 

c) Koordinace a komunikace 

Je nezbytné, aby byly zavedeny mechanismy pro zajištění koordinace a komunikace mezi orgány 

a subjekty v kulturním odvětví a mezi místními a celostátními/regionálními vládami. 

Komunikace o rizicích, a to i prostřednictvím digitálních prostředků, má rovněž zásadní význam 

pro zajištění dobré informovanosti veřejnosti o místním kontextu, opatřeních, která je třeba 

přijmout v případě podezření na onemocnění COVID-19, o přístupu ke zdravotní péči atd., 

zejména pokud jde o větší akce, na nichž může publikum pocházet z jiných regionů nebo jiných 

zemí. Pro podporu tohoto odvětví mají zásadní význam jasné pokyny a jasné načasování 

opatření, která se zavádějí nebo zmírňují. 

d) Důkladný dohled a průběžné sledování 

Při akcích pořádaných v celé EU byly testovány požadavky na účast a následné sledování 

účastníků za účelem trasování kontaktů, aby se zjistilo, zda tyto akce mohou být organizovány 

bezpečným způsobem
15

. Vyplývá z nich, že členské státy měly i nadále zvážit, zda účastníkům 

umožní přístup na kulturní akce a do kulturních institucí za určitých podmínek v kombinaci s 

výše uvedeným posouzením rizik. Důkladný dohled a sledování by měly zůstat nedílnou součástí 

všech hromadných akcí, aby se zabránilo tomu, že se tyto akce stanou „superšiřitelskými 

akcemi“. 

 

2. Doporučení týkající se zdravotních protokolů pro kulturní instituce  

Kromě posouzení rizik střediska ECDC a doporučení příslušných zdravotnických orgánů, 

zejména Světové zdravotnické organizace, by se navrhování a provádění opatření a protokolů 

v členských státech pro účely obnovení kulturních služeb a akcí mělo řídit níže uvedenými 

doporučeními. Jejich cílem je podpora koordinovaného přístupu v souladu s konkrétními 

celostátními/regionálními/místními podmínkami a zajištění bezpečnějších podmínek pro 

publikum, odborníky a pracovníky v oblasti kultury, a to díky používání zdravotních 

protokolů v kulturních odvětvích.  

Členské státy se vyzývají, aby při vypracovávání opatření a protokolů pro kulturní instituce  

                                                           
15

  Výsledky studií, např. studie Technické univerzity v Berlíně o nákazách způsobených aerosolovými částicemi v 

kulturních institucích (GCF 2/2021– oficiální odkaz: http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-11401), poskytují 

vědecké podklady na podporu obnovení kulturních aktivit. Výzkum, který v prosinci 2020 zveřejnil Institut 

Pasteur, zdůraznil, že kulturní akce hrají při šíření viru jen minimální úlohu, jelikož bylo dokázáno, že pouze u 

2,2 % podezření na pozitivní případy (žádného prokázaného) byl původ vysledován ke kulturní akci. Viz citát na 

straně 7, předposlední odstavec uvedeného dokumentu, k dispozici pouze ve francouzštině. Dva hlavní příklady 

bezpečných zkušebních kulturních akcí: pilotní akce v Barceloně dne 27. března: 

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00268-1/fulltext; koncert v Accor Arena v 

Paříži dne 29. května (https://www.culturematin.com/publics/securite-accueil/live-le-concert-test-de-l-accor-

hotel-arena-s-est-il-bien-

passe.html?nl=103306&utm_source=email&utm_id=219248&utm_campaign=newsletter-2021-06-03). 

 Další příklady lze nalézt zde: https://creativesunite.eu. 

http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-11401
https://urldefense.com/v3/__https:/www.pasteur.fr/fr/file/37907/download__;!!DOxrgLBm!XFMSKyXBBV0SOyX333PW00zKGESAF6d6xbJfBc0GzunPUNNIA40WhNMgabgEWATFyG-LokXYZtk$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.pasteur.fr/fr/file/37907/download__;!!DOxrgLBm!XFMSKyXBBV0SOyX333PW00zKGESAF6d6xbJfBc0GzunPUNNIA40WhNMgabgEWATFyG-LokXYZtk$
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00268-1/fulltext
https://www.culturematin.com/publics/securite-accueil/live-le-concert-test-de-l-accor-hotel-arena-s-est-il-bien-passe.html?nl=103306&utm_source=email&utm_id=219248&utm_campaign=newsletter-2021-06-03
https://www.culturematin.com/publics/securite-accueil/live-le-concert-test-de-l-accor-hotel-arena-s-est-il-bien-passe.html?nl=103306&utm_source=email&utm_id=219248&utm_campaign=newsletter-2021-06-03
https://www.culturematin.com/publics/securite-accueil/live-le-concert-test-de-l-accor-hotel-arena-s-est-il-bien-passe.html?nl=103306&utm_source=email&utm_id=219248&utm_campaign=newsletter-2021-06-03
https://creativesunite.eu/
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- úzce spolupracovaly se zúčastněnými stranami a zajistily, aby opatření byla uzpůsobená a 

přiměřená rozsahu a povaze služby. Členské státy by měly zvážit podporu jejich 

provádění,  

- pravidelně přehodnocovaly a upravovaly opatření na ochranu zdraví publika a pracovníků 

s přihlédnutím ke všem relevantním odborným znalostem a hlediskům, pokud jde o 

aktuální potřeby v oblasti veřejného zdraví, 

- zajistily intenzivní meziodvětvovou koordinaci mezi místními a/nebo celostátními orgány 

veřejného zdraví a kulturními institucemi, aby bylo možné sdílet a uplatňovat aktuální 

pravidla a předpisy v dané zeměpisné oblasti a sledovat jejich uplatňování, a 

- uplatňovaly navrhovaná opatření a protokoly na kulturní instituce stejným způsobem bez 

ohledu na to, zda jsou státní, soukromé, samosprávné či jiné povahy.  

Doporučují se tato opatření
16

: 

1) Členské státy by měly i nadále uplatňovat strategický a odstupňovaný přístup, počínaje 

postupným otevíráním a omezením počtu účastníků. Počet účastníků lze zvýšit, pokud se 

epidemiologická situace nezhorší (včetně zvýšeného šíření variant vzbuzujících obavy) a 

pokud se dostatečně zvýší proočkovanost.  

2) Kulturní instituce by měly mít plán připravenosti, který stanoví opatření, jež mají být přijata 

s cílem zabránit přenosu viru SARS-CoV-2 během akce / v instituci. Všem zaměstnancům 

by měl být vždy k dispozici zvláštní akční plán, v němž budou podrobně popsány jejich 

úlohy a povinnosti. Tento plán by měl zahrnovat protokoly o opatřeních v případě odhalení 

případů onemocnění COVID-19. 

3) Zaměstnavatelé v kulturních institucích by měli rovněž zajistit, aby se zaměstnanci mohli 

řídit doporučeními pro zmírňující opatření, nakolik to bude proveditelné. To může zahrnovat 

poskytování odpovídající ochrany, snížení počtu zaměstnanců na místě, minimalizaci počtu 

a doby trvání fyzických kontaktů s jinými osobami, umožnění práce z domova, rozvržení 

přestávek, maximální využití elektronické komunikace a poskytování vhodné odborné 

přípravy všem zaměstnancům
17.  

4) Zaměstnavatelé by měli usnadnit a propagovat přístup svých zaměstnanců k očkování proti 

COVID-19 v souladu s vnitrostátními plány, jelikož zaměstnanci kulturních institucí 

přicházejí do styku s veřejností a dalšími zaměstnanci.  

5) Návštěvníci by měli před příchodem a na místě obdržet veškeré nezbytné informace 

přístupným způsobem, mimo jiné i digitálními prostředky, o všech aktuálních pokynech od 

místních orgánů veřejného zdraví a o konkrétních opatřeních na místě.  

6) Přístup do kulturních institucí by mohl být podmíněn prokázáním negativního testu na 

COVID-19 (test RT-PCR nebo rychlý test na antigen) a/nebo očkováním a/nebo důkazem o 

                                                           
16

  S ohledem na epidemiologickou situaci, poslední rychlé posouzení rizik střediska ECDC (10. června 2021): 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-sars-cov-2-circulation-variants-concern 
17

  https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace 
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prodělání onemocnění COVID-19 v určitém časovém období, tj. za podmínek podobných 

digitálnímu certifikátu EU COVID. Instituce mohou rovněž zvážit poskytování rychlých 

testů na antigen při vstupu, bude-li to proveditelné. V závislosti na místní epidemiologické 

situaci (např. při cirkulaci variant unikajících imunitní odpovědi) by tento požadavek mohl 

být rozšířen i na plně očkované osoby.  

7) Instituce by měly mít k dispozici kontaktní údaje jednotlivých účastníků, kdyby byly 

zapotřebí k trasování kontaktů. Opatření pro trasování kontaktů by měla být striktně 

omezena na řešení šíření onemocnění COVID-19. Instituce by účastníky měly informovat o 

možnosti používání mobilních aplikací pro trasování kontaktů, které jsou užitečné pro 

informace o blízkých kontaktech osob, které po akci onemocněly. Takové aplikace, které 

byly vytvořeny v souladu se společným unijním souborem nástrojů sítě pro elektronické 

zdravotnictví pro mobilní aplikace na podporu trasování kontaktů v rámci boje EU proti 

COVID-19, poskytuje mnoho členských států a některé z nich pracují na jejich rozšíření o 

další funkce, např. prezenční digitální trasování kontaktů pro účely hromadného oznamování 

hotspotů COVID-19. 

8) Účastníci velkých akcí by měli být sledováni a šíření onemocnění by mělo být 

identifikováno a prošetřeno, aby se zlepšilo porozumění způsobů organizace bezpečného 

znovuzahájení kulturních aktivit.  

9) Instituce by měly zavést cílená opatření na dodržování omezení fyzického kontaktu ve 

společných prostorách, u kterých se předpokládá, že se v nich lidé zdrží delší dobu (tj. déle 

než 15 minut), například omezit maximální počet hostů v každé ze společných prostor (tj. 

restaurace, kavárny, bary, lobby, fronty uvnitř a vně budov). Pokud omezení fyzického 

kontaktu není možné plně dodržovat, mělo by se důkladně zvážit používání ochranných 

roušek účastníky, a to i v případě, že se akce koná venku.  

10) Kromě omezení fyzického kontaktu by měla být zavedena zvláštní osobní ochranná opatření 

(např. hygiena rukou a dýchacích cest) a čisticí a dezinfekční protokoly
18

.  

11) Hygiena rukou je nepostradatelným zmírňujícím opatřením a její význam by měl být jasně 

propagován. Instituce by měly mytí rukou maximálně zpřístupnit a usnadnit – zajistit 

stanoviště s tekutým mýdlem, jednorázovými papírovými ručníky nebo automatickými 

vysoušeči rukou a dezinfekčními roztoky na bázi alkoholu.  

12) Používání ochranných roušek zaměstnanci i návštěvníky by se mělo považovat za doplňkové 

opatření (pokud nelze dodržet rozestupy 1–2 m), a nikoli za základní preventivní opatření. 

Vhodné používání ochranných roušek je důležité a mělo by být vysvětleno organizátorům a 

publiku, zejména tam, kde nelze dodržet omezení fyzického kontaktu
19

. 

                                                           
18

  Pokyny pro provádění zmírňujících opatření v komunitním prostředí proti COVID-19 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-interventions 
19

  Používání ochranných roušek v komunitě: první aktualizace – Účinnost při omezování přenosu onemocnění 

COVID-19, ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-

covid-19-transmission  

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission


 

9 
 

13) Pro uzavřené prostory se doporučuje zvýšit frekvenci výměn vzduchu a přivádět co nejvíce 

venkovního vzduchu, a to buď přirozenou, nebo mechanickou ventilací, podle podmínek 

konkrétního zařízení
20

.  

14) Zásadní význam má co nejčastější čištění povrchů, kterých se lidé často dotýkají (alespoň 

jednou denně a pokud možno častěji)
21

.  

15) Mělo by se důkladně podporovat monitorování a dohled nad prováděním požadavků. 

III. Opatření na podporu udržitelného oživení kulturních odvětví 

Opětovné otevření kulturního prostředí by mělo být doprovázeno řadou opatření k zajištění 

udržitelného oživení a odolnosti celého odvětví v souladu s nedávnou aktualizací 

průmyslové strategie EU
22

 a s pravidly státní podpory. Členské státy by mohly tato opatření 

využít v úzké spolupráci s kulturními odvětvími a pododvětvími na podporu jejich oživení a 

zlepšení jejich odolnosti.  

a) Nástroje EU usnadňující opětovné otevření 

Na žádost Komise vypracoval Evropský výbor pro normalizaci (CEN) zdravotní a bezpečnostní 

protokoly s cílem zabránit šíření onemocnění COVID-19 v ekosystému cestovního ruchu. Ty se 

konkrétně zaměřují na některá kulturní odvětví. Součástí této iniciativy je také zvláštní značka – 

zdravotní pečeť EU pro cestovní ruch, kterou mohou udělovat členské státy. Členské státy 

mohou rovněž pomoci kulturním organizacím, které chtějí zdravotní pečeť využívat, aby čerpaly 

z různých možností financování EU na cestovní ruch a kulturu, a pokryly tak potenciální náklady 

spojené s jejím používáním
23. 

Členské státy se mohou rozhodnout, že v rámci svých vnitrostátních řešení budou pro bezpečný 

přístup ke kulturním činnostem a účast na nich
24

 používat digitální certifikát COVID EU
25

, a 

vybízejí se k tomu. Používání digitálního certifikátu COVID EU zjednoduší formality pro 

občany při cestování do jiných členských států a při účasti na kulturních akcích. 

Členské státy by měly využít možností, které nabízí „internetová platforma Re-open EU“
26

, 

jež poskytuje základní informace, včetně informací o otevírání kulturních zařízení, a umožňuje 

                                                           
20

  Systémy vytápění, větrání a klimatizace v souvislosti s onemocněním COVID-19: první aktualizace, ECDC: 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/heating-ventilation-air-conditioning-systems-covid-19 
21

  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-environments-covid-19 
22

  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_cs. 

Průmyslová strategie EU označila toto odvětví za jeden ze 14 průmyslových ekosystémů pro inkluzivní a 

udržitelnou obnovu a souběžnou (ekologickou a digitální) transformaci hospodářství EU. 
23 https://ec.europa.eu/growth/content/new-european-tourism-covid-19-safety-seal-available_en. Nová pracovní 

dohoda CEN pro odvětví cestovního ruchu rovněž stanoví protokoly pro muzea, památky kulturního dědictví, 

noční podniky, scénická umění a výstavy. 
24

  Stanovením nezbytného právního základu pro zpracování osobních údajů ve vnitrostátním právu, které musí být 

v souladu s právem Unie v oblasti ochrany údajů. 
25

  Digitální certifikát COVID EU – Rada (europa.eu) 
26

  Re-open EU (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_cs
https://ec.europa.eu/growth/content/new-european-tourism-covid-19-safety-seal-available_en
https://www.consilium.europa.eu/cs/infographics/eu-digital-covid-certificate/
https://reopen.europa.eu/cs
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Evropanům s důvěrou plánovat své cesty. Členské státy by měly pro tuto platformu i nadále 

poskytovat včasné a ověřené informace o kulturním prostředí. 

Orgány místní správy členských států se vyzývají, aby využívaly „kulturní poklady“
27

 

(otevřenou mapovací platformu pro kulturní a kreativní místa v Evropě) k informování 

návštěvníků o kultuře ve městech, a tím k podpoře kulturního cestovního ruchu. Orgány místní 

správy mohou do procesu mapování zapojit místní obyvatele. 

b) Obnovení důvěry navázáním kontaktu se ztraceným publikem 

Členské státy by měly pomoci navrhnout a usnadnit nové obchodní modely a inovativní systémy, 

které by řešily potřebu zvýšit schopnost tohoto odvětví vymanit se z krize. 

Tato odvětví rovněž vyzkoušela nové formy spolupráce se svým publikem prostřednictvím 

digitálních technologií, například v audiovizuální oblasti, kde kina spolupracovala s online 

platformami, nebo v oblasti scénických umění a hudby. V jednotlivých odvětvích se i festivaly 

začaly zajímat o inovativní online modely, jak oslovit publikum. 

V rámci programu Kreativní Evropa byl spuštěn nový nástroj „Perform Europe“ na podporu 

inovativní, inkluzivní a udržitelné distribuce a modelů pro turné v odvětví scénického umění
28. V 

roce 2021 bude rovněž zpřístupněn inovativní program na podporu udržitelné obnovy 

evropského hudebního odvětví
29. 

c) Experimentování s novými způsoby propagace kulturního obsahu a reakce na změny 

chování publika 

Členské státy by měly tomuto odvětví pomoci přizpůsobit se novým společenským potřebám po 

pandemii tím, že zkombinují akce zaměřené na digitální a fyzické prostředí. Měla by být 

podporována opatření, která usnadní zapojení digitálního publika a umožní tomuto publiku lépe 

porozumět. 

V druhé polovině roku 2021 Komise zřídí skupinu odborníků pro porozumění digitálnímu 

publiku, která se zaměří na poznatky získané z postupů a inovací souvisejících s onemocněním 

COVID-19 s cílem udržet si publikum a získat nové publikum online. Členské státy se vyzývají, 

aby této skupině poskytovaly odborné znalosti a uplatňovaly příslušné osvědčené postupy 

vyplývající z její činnosti. 

d) Přizpůsobit kulturní nabídku konkrétním cílům a různým podmínkám a posílit vazbu 

mezi kulturou a kvalitou života 

Členské státy se vyzývají, aby podporovaly pevnější vazbu mezi kulturou, vzděláváním a 

kvalitou života. Měly by podporovat toto odvětví v jeho úsilí o řešení potřeb skupin, jež byly 

zvláště postiženy pandemií, a zajistit, aby přístup zranitelných skupin ke kultuře zůstal i nadále 

                                                           
27

 https://culturalgems.jrc.ec.europa.eu 
28

  Perform Europe 
29

  Přípravná akce 2020 Hudba hýbe Evropou: Inovativní režim na podporu udržitelného hudebního ekosystému. 

https://culturalgems.jrc.ec.europa.eu/
https://performeurope.eu/
https://ec.europa.eu/culture/calls/music-moves-europe-preparatory-action-2020-innovative-support-scheme-sustainable-music-ecosystem
https://ec.europa.eu/culture/calls/music-moves-europe-preparatory-action-2020-innovative-support-scheme-sustainable-music-ecosystem
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prioritou. Komise zveřejnila výzvu na podporu rozvoje politiky „zdola nahoru“ zaměřené na 

kulturu a kvalitu života
30

. 

e) Usnadnit investice do strategií, které podporují udržitelnost a odolnost odvětví 

Je nezbytné, aby členské státy plně využívaly Nástroje pro oživení a odolnost
31

 s cílem 

umožnit oživení po negativních dopadech pandemie a zvýšit odolnost kulturních odvětví vůči 

budoucím krizím tím, že budou řešit jejich strukturální problémy. 

Členské státy by rovněž měly úzce spolupracovat s regiony a orgány místní správy, aby 

kultura mohla co nejlépe využít příležitostí spojených s politikou soudržnosti na programové 

období 2021–2027
32

. 

Členské státy by měly i nadále zkoumat možnosti doplňkového financování kulturního 

dědictví. Společně s kulturními institucemi by měly zvážit způsoby, jak podpořit a realizovat 

výsledky osvědčených postupů v celé EU, které nedávno identifikovala Komise
33

.  

Členské státy by rovněž měly prozkoumat možnosti využívání smíšených zdrojů, aby pomohly 

zmírnit dodatečnou finanční zátěž spojenou s opětovným otevřením (např. náklady na 

uplatňování zdravotních protokolů a provádění opatření, jako je odborná příprava zaměstnanců a 

komunikace s publikem). 

f) Investovat do dovedností, digitální odborné přípravy a budování digitálních kapacit  

Členské státy a kulturní odvětví se vyzývají, aby podporovaly nové modely odborné přípravy, 

vzájemné učení a prohlubování dovedností, a poskytly tak kulturním pracovníkům a 

odborníkům nové dovednosti, které jsou nezbytné pro digitální oživení.  

Na úrovni EU usnadní přístup zúčastněných stran k informacím „Pakt pro dovednosti“
34

. 

Agenda dovedností pro Evropu
35

 podporuje digitální dovednosti, včetně rychlokurzů digitálních 

dovedností pro malé a střední podniky a programu pro „digitální dobrovolníky“, jež pomohou při 

prohlubování dovedností stávajících pracovníků malých a středních podniků v digitálních 

oblastech.  

Program Kreativní Evropa bude i nadále poskytovat odborníkům potřebné dovednosti, aby 

mohli plně využívat příležitostí, které nabízejí digitální technologie, a to jak pro tvůrčí, tak pro 

                                                           
30

  Přípravná akce – Rozvoj politiky „zdola-nahoru“ zaměřené na kulturu a kvalitu života v Unii | Kultura a 

kreativita (europa.eu) 
31

  Nástroj pro oživení a odolnost | Evropská komise (europa.eu) 
32

  Politika soudržnosti 2021–2027 – Regionální politika – Evropská komise (europa.eu)  
33

  Komise na workshopu o doplňkovém financování kulturního dědictví, který se konal v lednu 2021, pomohla 

určit způsoby, jak navýšit financování pro kulturu a kulturní dědictví nad rámec veřejných dotací. Bylo zjištěno a 

zveřejněno více než 100 osvědčených postupů. Další poznatky poskytují dva projekty financované EU: Oběhové 

modely pro mobilizaci investic do adaptivního opětovného využívání kulturního dědictví (CLIC) – financovaný 

z programu Horizont 2020 a Finanční dopad na regionální rozvoj valorizace kulturního dědictví (FINCH) – 

financovaný z programu Interreg Europe. Další informace jsou k dispozici 

zde: https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/funding-opportunities-cultural-heritage 
34

  Pakt pro dovednosti – Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování – Evropská komise (europa.eu) 
35

  EUR-Lex - 52016DC0381 - CS - EUR-Lex (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/culture/calls/preparatory-action-bottom-policy-development-culture-well-being-eu
https://ec.europa.eu/culture/calls/preparatory-action-bottom-policy-development-culture-well-being-eu
https://ec.europa.eu/culture/calls/preparatory-action-bottom-policy-development-culture-well-being-eu
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/2021_2027/
https://ec.europa.eu/culture/news/workshop-complementary-funding-cultural-heritage
https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/funding-opportunities-cultural-heritage
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381
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obchodní účely. V rámci složky Kultura byla podpora rozvoje digitálních nástrojů k podnícení 

transformace a posílení konkurenceschopnosti označena v roce 2021 za možnou prioritu pro 

všechna odvětví a za součást budování relevantních kapacit jako priorita konkrétně pro 

odborníky v oblasti hudby a kulturního dědictví. Dílčí program MEDIA v rámci programu 

Kreativní Evropa – akce pro rozvoj dovedností a talentů – bude i nadále podporovat profesionály 

v audiovizuální oblasti. 

Nový program Digitální Evropa
36

 bude základním zdrojem, který členským státům a kulturním 

odvětvím umožní vytvářet synergie mezi digitálními manažery a posilovat budování digitálních 

kapacit. 

Členské státy se vyzývají, aby sledovaly vývoj a výsledky projektu CHARTER, probíhající 

aliance odvětvových dovedností programu Erasmus+ v oblasti kulturního dědictví
37

. 

g) Šíření údajů a následná opatření po zkušebních akcích 

Členské státy se vyzývají, aby shromažďovaly a šířily údaje o výsledcích a bezpečnosti 

zkušebních kulturních akcí, aby se podpořila výměna informací napříč kulturními odvětvími a 

případně s vědeckou obcí. 

h) Navýšení zdrojů v rámci nových programů EU 

Členské státy by měly kulturním odvětvím poskytovat informace o nových možnostech 

financování v rámci nové generace programů EU (2021–2027). Kulturní orgány a organizace by 

se měly vybízet k tomu, aby využily potenciálu programů, jako je Kreativní Evropa a Horizont 

Evropa, které vyčlenily značné dodatečné prostředky ze svého rozpočtu pro kulturní odvětví. V 

zájmu řešení nejnaléhavějších potřeb odvětví předsune program Kreativní Evropa, jehož 

prostředky byly navýšeny, svou podporu a v letech 2021 a 2022 poskytne 728 milionů EUR.  

Na podzim roku 2021 zveřejní Komise na základě online interaktivního nástroje vytvořeného na 

jaře 2021 pro audiovizuální a mediální odvětví zvláštní online příručku o financování kultury 

ze strany EU, která bude zahrnovat více než 15 fondů EU, k jejichž využívání se členské 

státy a zúčastněné strany vybízejí. 

i) Sazby DPH a jiná opatření  

Členské státy se vyzývají, aby zvážily specifika pracovníků v kulturních odvětvích, zejména 

pokud jde o umělce, jakož i profesionálů, jejichž pracovní místa jsou mimořádně nejistá. Aby se 

podpořil přechod k digitálnějšímu a udržitelnějšímu kulturnímu ekosystému, mohou členské 

státy využít nejrůznější opatření, od investic po dotace (v souladu s pravidly státní podpory), aby 

pomohly zachovat pracovní místa a práva pracovníků v kulturních odvětvích. Konkrétně přístup 

k nižším sazbám DPH na služby poskytované kulturním odvětvím je již členským státům k 

dispozici a umožňuje jim uplatňovat na podporu tohoto odvětví sazby DPH, které považují za 

nejvhodnější. 

                                                           
36

  DIGITALEUROPE – The voice of digitally transforming industries in Europe. 
37

  Home – CHARTER (charter-alliance.eu) 

https://www.digitaleurope.org/
https://charter-alliance.eu/
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Pokud jde o státní podpory, dočasný rámec na podporu hospodářství v reakci na krizi COVID-

19
38

 se vztahuje na všechna odvětví, včetně kulturních. Většina oznámených režimů se 

vztahovala na řadu odvětví, takže není možné uvést přesnou částku podpory poskytnuté v tomto 

rámci kulturním odvětvím. Do konce května 2021 však oznámené zvláštní režimy státní podpory 

na podporu kulturních odvětví činily přibližně 268 milionů EUR
39

.  

j) Pracovní podmínky umělců 

Důležitým tématem spolupráce EU v oblasti kultury bude postavení umělců a jejich pracovní 

podmínky. V dubnu 2021 uspořádala Komise dialog Voices of Culture se 47 organizacemi z 

kulturních a kreativních odvětví
40

 a nová skupina odborníků z členských států zahájí svou 

činnost na podzim roku 2021. Komise vede prostřednictvím Výboru pro živá vystoupení
41

 i 

nadále odvětvový sociální dialog s organizacemi scénického umění. Komise rovněž zahájila 

studii EU o zdraví a kvalitě života hudebních tvůrců
42. 

 

IV. Další kroky 

Komise vyzývá členské státy, aby používaly pokyny uvedené v tomto sdělení, neboť to usnadní 

včasnou výměnu informací o provádění opatření týkajících se bezpečného znovuotevření 

kulturních odvětví v Evropě mezi ECDC a zástupci členských států. Na úrovni EU bude 

uspořádána cílená diskuse s kulturními a kreativními odvětvími o používání těchto doporučení a 

o výsledcích experimentů a jejich významu pro bezpečné a trvalé opětovné otevření dotčených 

odvětví. Výsledky těchto diskusí by rovněž měly být základem pro budoucí politickou spolupráci 

EU v oblasti kultury. 

 

                                                           
38

  EUR-Lex - 52020XC0320(03) - CS - EUR-Lex (europa.eu) 
39

  Seznam rozhodnutí přijatých podle dočasného rámce je k dispozici na adrese: Hospodářská soutěž – Státní 

podpora – Pravidla státní podpory a koronavirus – Evropská komise (europa.eu) 
40 Postavení a pracovní podmínky umělců a pracovníků v kulturních a kreativních odvětvích – Voices of Culture 
41

  Odvětvový sociální dialog – Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování – Evropská komise (europa.eu) 
42

  https://ec.europa.eu/culture/sectors/music/music-moves-europe 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://voicesofculture.eu/2021/01/25/status-and-working-conditions-of-artists-and-cultural-and-creative-professionals/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480&langId=en&intPageId=1842

