
Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_0375 ze dne 31.03.2020 

Provozní řád Galerie 1 
 

 
I. Základní ustanovení 

 
1. Tento provozní řád je vydán za účelem zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu 

Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1. 
 

II. Přístupnost a vstupné 
 

1. Galerie 1 je veřejnosti přístupná v otevírací dobu, a to: 

Út - Pá: 10:00 – 12:00 hod., 13:00 – 18:00 hod. 
So: 10:00 – 14:00  hod. 
Pondělí, neděle a svátky zavřeno.   

                                           
2. Vstup do Galerie 1 je zdarma. 

 
3. Výši mimořádného vstupného na dočasné výstavy pořádané v prostorách Galerie 1 

schvaluje místostarosta městské části Praha 1 pro oblast kultury. 
 

4. Přístup do Galerie 1 mimo stanovenou otevírací dobu Galerie 1 uvedenou v bodě 1. 
tohoto článku je možné dojednat s odpovědným pracovníkem Galerie 1 na tel. č. 
+420 773 971 773 nebo na e-mailové adrese: marketa.hajkova@praha1.cz. 

 

5. V případě pořádání výstav nemusí být dodržena otevírací doba uvedená v bodě 1. tohoto 
článku. Pro tyto případy může být místostarostou městské části Praha 1 pro oblast kultury 
stanovena zvláštní otevírací doba. 
 

III. Instrukce pro návštěvníky 
 

1. Dětem do 10 let věku je vstup umožněn pouze v doprovodu dospělých osob. 
 

2. V Galerii 1 je zakázáno: 
 dotýkat se vystavených exponátů a zařízení nebo jakýmkoliv způsobem s exponáty či 

zařízením Galerie 1 manipulovat bez povolení pracovníků Galerie 1, 
 kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm ve všech prostorách Galerie 1, 
 vnášet zbraně, omamné a jiné nebezpečné látky, 
 jakýmkoliv způsobem poškozovat či ničit vnitřní vybavení Galerie 1, 
 vnášet a konzumovat vlastní pokrmy a nápoje uvnitř Galerie 1, 
 vnášet a vynášet jakékoliv předměty, které by mohly ohrozit nebo omezit provoz 

Galerie 1, 
 vstupovat do Galerie 1 se zvířaty. Výjimkou jsou psi doprovázející osoby se zdravotním 

znevýhodněním, 
 vstupovat do Galerie 1, je-li si návštěvník vědom, že je nebo by mohl být nakažen 

infekčním onemocněním,  
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 vstupovat do Galerie 1 se znečištěným oděvem či obuví,  
 vstupovat do Galerie 1 pod vlivem návykových látek, 
 svým chováním rušit nebo jinak omezovat ostatní návštěvníky, 
 jakkoliv manipulovat technickým vybavením Galerie 1. 

 
3. Návštěvník, který svým zaviněním způsobí v Galerii 1 jakoukoli škodu, je povinen ji plně 

nahradit dle platných zákonů a ostatních obecně závazných právních předpisů. 
 

4. Návštěvníci nesmí vstupovat na výstavy s deštníky, kabelami, batohy, velkými zavazadly 
apod., a odloží si je na místo předem určené pracovníky objektu. Příruční zavazadlo, 
které může návštěvník vnášet do prostor Galerie 1, nesmí v žádném uvedeném 
parametru překročit rozměry 30x21x10 cm a na vyžádání pracovníků Galerie 1 nebo 
ostrahy Galerie 1 podléhá kontrole obsahu. 
 

5. Pořadatel výstavy si vymezuje právo regulovat počet návštěvníků v Galerii 1 z důvodů 
zachování stanovených bezpečnostních a provozních podmínek. 
 

6. Návštěvník bere na vědomí, že vstupem na  akci pořádanou v Galerii 1 souhlasí s 
pořízením audiovizuálního záznamu a jeho užitím pro účely prezentace Galerie 1.  
 

7. Své názory mohou návštěvníci vyjádřit písemně přímo do návštěvní knihy, která je k 
dispozici na recepci Galerie 1.  
 

8. Každý návštěvník je povinen dodržovat tento provozní řád, řídit se pokyny a instrukcemi 
pracovníků Galerie 1 a pracovníků ostrahy Galerie 1. Při neuposlechnutí pokynu, nebo 
zákazu vydaného v souvislosti s ochranou a bezpečností vystavených exponátů, objektu a 
návštěvníků, může být návštěvník ihned vykázán z objektu. Kromě toho se vystavuje 
možnosti postihu dle platných zákonů a ostatních obecně závazných právních předpisů. 

 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento provozní řád schválila dne 31.3.2020 Rada městské části Praha 1 usnesením  

č. UR20_0375 a nabývá účinnosti 1.4.2020.   
 

2. Změna jakéhokoliv ustanovení provozního řádu může být provedena pouze usnesením 
Rady městské části Praha 1. 

 
 

V Praze dne 31.3.2020 

 
 
  

 


