
 

 

 

 

 

 

GENERALNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY 

TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA 

SOUDRŽNOSTI 

 

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

 

 

VÝZKUM PRO VÝBOR CULT - 
EVROPSKÉ KULTURNÍ INSTITUCE 

V ZAHRANIČÍ 
 

 

 

SHRNUTÍ 

 
 

Abstrakt 

Účelem studie je získat lepší pochopení toho, jakou úlohu by mohly hrát národní 

kulturní instituce členských států EU pro kulturu ve vnějších vztazích EU v rámci 

evropské strategie. Studie analyzuje silné a slabé stránky jejich poslání, struktury a 

zdrojů. Cílem analýzy je určit, zda mají jejich činnosti evropský rozměr a zda by 

mohly pomoci EU v dalším prosazování jejích priorit a základních hodnot ve třetích 

zemích. Studie na základě této analýzy přináší řadu politických doporučení, včetně 

souboru hlavních zásad pro účinné sdružování a společné využívání zdrojů mezi 

kulturními institucemi a institucemi EU za účelem dosažení úspor z rozsahu a 

zviditelnění činnosti EU v zahraničí. Dále navrhuje modely spolupráce, pobídky a 

závazky a kritéria způsobilosti pro projekty financované EU a pro pilotní projekty. 
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SHRNUTÍ 

Evropská unie (EU) by měla za účelem lepšího prosazování svého vlivu ve světě usilovat 

o využívání svých kulturních a tvůrčích statků. To je v dnešní době stejně důležité jako její 

politická a ekonomická moc. Proto by měla do svých vnějších vztahů plně zahrnout kulturu, 

má-li ve větším měřítku oslovit místní obyvatele a chce-li organizovat společné akce na 

podporu svých hodnot a priorit. Kulturní vztahy se třetími zeměmi mohou mít široký rozměr 

a mohou zahrnovat kulturní a tvůrčí odvětví, občanskou společnost, vzdělávání, rozvoj 

a sdílení základních hodnot s obyvateli v různých zemích.  

Instituce EU přemítají v současné době o vytvoření evropské strategie pro kulturní 

diplomacii. Tento proces se zatím nachází v počáteční fázi a probíhá průzkum případného 

evropského mechanismu spolupráce. Tyto úvahy přicházejí v zajímavou dobu, kdy dochází 

ke změnám paradigmatu na evropské úrovni i na úrovni jednotlivých členských států. Roste 

zájem o rozvoj společných projektů, které mají zvýšit vzájemné porozumění a důvěru lidí 

mimo EU. Akce, které pouze prezentují národní kulturu nebo se zaměřují na vytváření 

národní značky (nation branding) ztrácejí na důležitosti, neboť přestávají být vnímány jako 

účinné nástroje ke zlepšení (kulturních) vztahů mimo EU. 

Účelem studie je získat lepší pochopení toho, jakou úlohu by v nové evropské strategii 

pro kulturní diplomacii mohly případně hrát národní kulturní instituce členských států EU, 

a poskytnout řadu doporučení pro vytvoření funkčního modelu spolupráce s institucemi EU.  

Mezi jednotlivými národními kulturními institucemi členských států EU existují velké rozdíly, 

pokud jde o jejich velikost, správu a řízení (centralizované či decentralizované), rozpočet, 

počet kanceláří mimo EU, zaměstnance a jejich zapojení do projektů EU a propagace 

unijních hodnot. Tyto kulturní instituce společně představují rozmanitou a rozsáhlou síť 

kanceláří uvnitř i mimo EU. Z celkového počtu 29 kulturních institucí, které byly pro tuto 

studii vybrány, je 914 kanceláří v EU a 1 253 kanceláří mimo EU, je v nich zaměstnáno 

přibližně 30 000 osob na celém světě a jejich celosvětový roční obrat činí více než 

2,3 miliardy EUR. 

Z průzkumu vyplynulo, že posláním a mandátem převážné většiny těchto národních 

kulturních institucí působících v zahraničí je nadále propagace jejich národní kultury 

a jazyka (pořádají např. kulturní akce, jako jsou výstavy, koncerty, filmové projekce 

a konference, které se zaměřují na místní publikum). To představuje hlavní činnost 25 z 29 

národních kulturních institucí, jež byly pro tuto studii vybrány. Ačkoli v programovém 

prohlášení národních kulturních institucí není propagace EU a jejích hodnot nijak stanovena, 

lze do určité míry potvrdit určitý evropský rozměr jejich činnosti a zájem o prohlubování 

spolupráce v kulturních vztazích na evropské úrovni, a sice prostřednictvím jejich členství 

v Evropské síti národních kulturních institucí (EUNIC) a strategie MORE EUROPE, jakož i 

prostřednictvím jejich účasti v projektech a programech probíhajících ve třetích zemích, 

které jsou financovány z prostředků EU. 

Spolupráce s národními kulturními institucemi by institucím EU přinesla řadu výhod 

a částečně by kompenzovala určité nedostatky delegací EU, jež se projevily v řešení 

kulturních vztahů. Hlavními výhodami jsou: přístup k rozsáhlé síti kanceláří 

a kvalifikovanému personálu po celém světě; strategický přehled, který by měly osoby 

na řídících pozicích kulturních institucí působících ve třetích zemích; více příležitostí 

k rozvíjení důvěryhodných a spolehlivých partnerství s občanskou společností; dobré vztahy 

s delegacemi EU; zkušenosti s kulturními projekty; a případný soulad se strategií EU pro 

kulturní diplomacii a rovněž s geografickými a tematickými prioritami. 
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(Výhradní či převážná) Spolupráce s národními kulturními institucemi představuje pro 

orgány a instituce EU rovněž případná rizika. Hlavní slabinou kulturních institucí je, že 

ve svých stanovách ani programových prohlášeních nemají žádné pověření k vykonávání 

činností souvisejících s EU. Jsou národními organizacemi, jejichž hlavním posláním je stále 

zastupovat a prosazovat své národní zájmy. Evropské otázky a diplomatické priority jsou do 

obecných strategií a pracovních programů jednotlivých národních kulturních institucí 

začleňovány jen zřídka. Národní kulturní instituce rovněž stále postrádají společný přístup či 

pohled na kulturní diplomacii a kulturní vztahy. Další slabinou jsou rozpočtová omezení 

finančních a lidských zdrojů, jimiž národní kulturní instituce disponují, a nedostatečná 

kapacita a zkušenosti s prováděním projektů financovaných z prostředků EU v některých 

menších národních kulturních institucích. Existuje rovněž riziko monopolizace kulturních 

zdrojů a fondů EU určených na spolupráci s národními kulturními institucemi na úkor 

ostatních kulturních subjektů, které jsou ryze evropskými organizacemi a sítěmi působícími 

v kulturním a tvůrčím odvětví.  

Studie dospěla k závěru, že národní kulturní instituce se již na několika projektech EU 

v oblasti kulturních vztahů ve třetích zemích podílejí. Spojení jejich odborných znalostí 

a zdrojů by proto působilo v zájmu EU a v zájmu jejích jednotlivých členských států. Více 

společných činností by přispělo ke zviditelnění EU po celém světě. Studie doporučuje, aby se 

spolupráce mezi národními kulturními institucemi a institucemi EU zakládala na těchto 

zásadách:  

1. Národní kulturní instituce by měly od svých národních vlád získat jasné pověření, aby 

mohly působit jako evropská síť nebo jako provozovatelé programů financovaných 

z prostředků EU.  

2. Národní kulturní instituce by měly vykonávat činnosti, které jsou v souladu s hlavními 

myšlenkami přípravné akce v oblasti kultury ve vnějších vztazích, a to spíše zapojením 

obyvatel mimo EU novým způsobem prostřednictvím spolupráce, naslouchání 

a dialogu, než prostřednictvím národní projekce, a podporou skutečného ducha 

vzájemnosti a reciprocity ve všech projektech a prováděných činnostech.  

3. Národní kulturní instituce by měly nejprve dodržovat určité povinnosti a až poté jim 

může být svěřeno poslání související s EU. Tyto povinnosti by mohly být uvedeny 

v memorandu o porozumění mezi Evropskou službou pro vnější činnost / Evropskou 

komisí a evropským zastupitelským orgánem národních kulturních institucí. 

4. Národní kulturní instituce je třeba podporovat a motivovat ke spolupráci s nevládními 

organizacemi a veřejnými a soukromými organizacemi, mají-li přispět k vytváření 

celoevropských sítí a zvyšovat příležitosti evropských subjektů působících v oblasti 

kultury k jejich aktivitám ve třetích zemích. Projekty financované z prostředků EU by 

měly provádět především kulturní organizace a odborníci. 

Za předpokladu, že budou kulturní instituce schopny rozvíjet v rámci své činnosti evropské 

projekty a podporovat politiky, měly by být zváženy tyto pobídky: 

1. Užší konzultace s národními kulturními institucemi (aniž by ovšem došlo k vyloučení ostatních 

evropských subjektů působících v oblasti kultury) při tvorbě rozvoje evropské strategie 

pro kulturní diplomacii a kulturní vztahy a jejího akčního programu.  

2. Vytvoření nástroje konzultace, který umožní trvalý dialog s institucemi a delegacemi EU, s cílem 

diskutovat o iniciativách, vyměňovat si zkušenosti a zvažovat společné akce.  

3. Finanční pomoc na podporu společných akcí a sloučení zdrojů (prostřednictvím 

spolufinancování), tak aby projekty získaly evropský rozměr a propagovaly evropské hodnoty.  
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Na závěr uvádí studie seznam pilotních projektů, které mají určit nejvhodnější způsob 

spolupráce mezi národními kulturními institucemi a institucemi EU. 


