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SHRNUTÍ 
 
Tato studie vznikla na základě přání Evropského parlamentu být informován o potenciálu 
pro kulturní výměny se třetími zeměmi a Čína byla použita jako případová studie. Přináší 
informace o odvětví kultury v Číně (první část) a o stávajících kulturních výměnách mezi 
Evropskou unií a Čínou (druhá část). Nabízí i řadu doporučení, jak maximalizovat možné 
příležitosti v oblasti spolupráce mezi Evropskou unií a Čínou (třetí část).  
 
1. Studie se týká jak kultury, tak tvůrčích odvětví. Podle definice přijaté v této studii 
zahrnuje odvětví kultury veškerá průmyslová i jiná odvětví, v nichž kultura představuje 
konečný spotřební produkt, zatímco tvůrčí odvětví zahrnuje ty oblasti, které využívají 
kulturu ve výrobním procesu jako vstup při produkci jiných než kulturních statků. Studie se 
týká následujících oblastí: kina, televize, nových médií, vizuálního umění, architektury 
a designu, divadelního umění, kulturního dědictví, hudby a literatury. 
 
2.  Při výzkumu byly použity dva hlavní nástroje: administrativní práce a rozhovory. Pro 
administrativní práci byly použity hlavní tištěné zdroje a zdroje on-line, které byly 
k dispozici pro každé kulturní odvětví. Rozhovory s některými z nejvýznamnějších subjektů 
v každé oblasti probíhaly v Číně i v Evropě.  
 
3.  V první části se studie zaměřuje na hluboké změny, k nimž došlo v posledních letech 
v čínské kultuře a ve tvůrčích odvětvích. Nejzávažnější změna byla oznámena jako součást 
jedenáctého pětiletého plánu a spočívala v rychlém přechodu od neziskového odvětví 
zaměřeného na prestiž k ekonomicky integrovanému odvětví.  
 
4.  V kinematografii je dnes Čína po Severní Americe a Indii třetím největším výrobcem 
filmů na světě. Modernizace stávajících kin a budování nových multiplexů zároveň zvýšily 
výdaje spotřebitelů za návštěvu kin a výsledkem byl růst pokladních tržeb o 27 % v roce 
2008.  
 
Zahraniční produkce podléhá přísným právním pravidlům a má přístup k motivačním 
opatřením. Mezi zahraničními subjekty a čínskými producenty či studii jsou možné tři formy 
spolupráce: společná produkce, asistovaná produkce a agenturní produkce. Přístup na 
zahraniční trhy a talent patří k nejsilnějším motivačním faktorům pro spolupráci ve filmové 
produkci. Čína povzbuzuje zahraniční společnosti, zejména evropské, jež jsou považovány 
za společnosti s podobnými hodnotami a jež obvykle mají podobné požadavky na 
financování, aby investovaly do rozsáhlých čínských produkčních projektů. 
 
Co se týče distribuce zahraničních filmů, vláda umožňuje, aby bylo každoročně dovezeno 
dvacet zahraničních filmů na základě tzv. sdílení výnosů. Za tyto filmy dostane zahraniční 
společnost obvykle 30 % čisté tržby. Z těchto dvaceti filmů pochází obvykle tři čtvrtiny ze 
Severní Ameriky a zbytek je z Evropy a z jiných zahraničních oblastí. Dovozní kvóty se 
nevztahují na koprodukční filmy, které se považují za domácí produkci a mají proto nárok 
na efektní premiérové uvedení v Číně. V posledních letech byly tři z pěti nejvýnosnějších 
filmů domácí výroby koprodukční. 
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5.  V souladu s požadavky, které je třeba pro vstup do WTO splnit, otevřela Čína svůj 
televizní průmysl částečným zahraničním investicím, zvýšila účast a přístup na trh, a to 
zároveň s reorganizací svého domácího televizního průmyslu. Tyto změny byly umožněny 
všeobecným posunem vládních politik a integrací s celosvětovými trhy. Vzhledem k tomu, 
že 97 % obyvatelstva si může naladit televizi, je Čína největším televizním trhem na světě. 
Její deregulační reformy vytvořily možnosti pro distribuci zahraničního obsahu a pro 
koprodukci. Vybraní celosvětoví provozovatelé televizního a rozhlasového vysílání získali 
v posledních letech poprvé necenzurovaný přístup na čínské vlny. Televizní trh, který čelí 
problému nutnosti naplnit velký objem vysílacího času a nedostatku domácího obsahu 
se zbytkovou ekonomickou hodnotou po prvním odvysílání, závisí zejména na zahraničních 
programech. Snazší regulace a efektivnější úřední postup vedl ke většímu dovozu 
televizních pořadů, v němž převládají zejména zábavné formáty (např. reality show, 
soutěže, talk show), které mohou být hospodárně oživeny na čínském subkontinentu. 
Nicméně domácí produkce, chráněná zavedením povinnosti vysílat na místních 
i celostátních sítích nejméně 70 % doma vyrobených programů, je na vzestupu 
a v některých oblastech nabídka pořadů pravidelně převyšuje poptávku. Čínské televizní 
kanály mají kromě toho povinnost vyrobit jednu hodinu domácích pořadů na každou jednu 
hodinu zahraničního vysílání. V důsledku toho se podrobují závazkům plnit produkční 
investiční cíle, i když na to nemají finanční kapacity. 
 
6.  Čínský internet a oblast mobilní telefonie jsou největší na světě a rychle se rozrůstají. 
Čínské odvětví on-line her je rovněž nejrychleji rostoucí na světě. Zatímco ukazatele 
naznačují, že tato odvětví – internet a mobilní telefonie – i nadále rychle porostou, existují 
stále výrazné regionální rozdíly – růst se dosud soustředí do jižní části země a do 
pobřežních oblastí. Přestože stát zastává zejména úlohu regulátora, objevují se nyní 
náznaky, že se stále více snaží sklidit finanční prospěch z čínského internetového boomu. 
Koncem roku 2008 telekomunikační úřad SARFT neočekávaně oznámil, že všechny 
videoportály musejí být ve vlastnictví státu. Po řadě jednání bylo umožněno, aby portály 
vytvořené před regulací zůstaly soukromé, třebaže musí získat licenci vystavenou úřadem 
SARFT, zatímco z nových portálů se musí stát veřejnoprávní provozovatelé. Čínské úřady, 
přestože nadále kontrolují internet, vykazují náznaky otevřenosti: v roce 2008 vstoupilo 
v platnost nové nařízení pro video na internetu, které umožňuje účast společných podniků 
složených z čínských a zahraničních subjektů jako poskytovatelů internetových služeb 
v oblasti videoprogramů za předpokladu, že partnerem je čínský státní subjekt. Z důvodu 
omezení v oblasti jazykové a politické zůstávalo doposud mnoho internetových firem mimo 
čínský trh. Velcí hráči, jako je Google a Yahoo, získali licence na rozvoj služeb v čínském 
jazyce, ale za cenu, že se podrobí omezení obsahu a zásahům cenzury. 
 
7.  Oblast vizuálního umění charakterizuje rychlý rozvoj, který podporuje nové 
podnikatelské struktury a subjekty. V posledních pěti letech se Čína stala jedním ze 
světových epicenter pro sběratele, kurátory, organizátory a podnikatele v oblasti umění. 
Toto odvětví zahrnuje krásná umění od starověku po moderní dobu, ale uvedený jev je 
nápadný zejména v oblasti soudobého umění, které postupně vytahuje své kořeny 
z podzemí, aby se stalo obecně viditelným a získalo institucionální podporu.  
 
Rovnováha mezi státními a soukromými strukturami se od roku 2006 změnila. Vláda 
zprivatizovala svá vlastní kulturní zařízení, zatímco investice v soukromém sektoru vzrostly. 
Polovina muzeí krásných umění je nyní v soukromých rukou a většina dění v oblasti umění 
je podporována soukromými strukturami. Státní kulturní skupiny působící na neziskovém 
základě jsou novými strukturami s komerčními činnostmi, které jdou ve stopách předních 
uměleckých trendů. Jsou oficiálním mostem mezi vládou a soukromým sektorem a mezi 
Čínou a zahraničím. Přestože je oblast umění, co se týče prodeje, dobře rozvinutá, zaostává 
v oblasti managementu. Oblast umělecké kritiky, vzdělávání a kurátorství usiluje 
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o spolupráci s Evropou, aby vylepšila své standardy. Průnik evropského umění na čínský trh 
je stále velmi malý, ale vláda, soukromý sektor a nezávislé subjekty hledají prostřednictvím 
výměnných návštěv nové možnosti.  
  
8.  Hudba je jednou z nejslabších oblastí čínských tvůrčích odvětví. Trpí mimořádným 
dohledem státu a jednou z nejvyšších úrovní pirátství na světě, což hluboce zasáhlo 
hudební branži v 90. letech dvacátého století a nyní ničí digitální trh. Čína nicméně 
zaznamenává obrovský růst potenciálu v oblasti mobilní hudby a on-line hudby. Digitální 
trh je slibný, ale stále omezený: existuje velmi málo možností oprávněného stahování 
a malý příjem pro nahrávací společnosti. Vybírání licenčních poplatků je v čínském 
hudebním průmyslu nedostatečně rozvinutým zdrojem příjmu v důsledku nedostatečného 
povědomí o autorských právech u mnoha výrobců nahrávek.   
 
Každý čínský region má své vlastní kulturní hodnoty a hudební preference. Vkus čínské 
veřejnosti, co se týče hudby, může být překvapivý: umělci, kteří již v Evropě většinou vyšli 
z módy, se v Číně mohou těšit obrovské popularitě.  
 
9.  Čína prožívá velmi rychlou urbanizaci, která ponechává malý prostor pro 
architektonickou tvořivost. Architektonickému trhu dominují místní návrhářské instituty, 
které jsou v rukou státu. Zvyšuje se však počet soukromých firem zřizovaných většinou 
architekty, kteří se vrátili po studiu nebo po práci v zahraničí (firmy mají sídla většinou 
v Pekingu nebo v Šanghaji). Tato malá studia většinou pracují v oblasti kultury, kde se 
pokoušejí posunout hranice architektonického designu. Jak se Čína otevírá mezinárodnímu 
vlivu, vzniká zde touha po výměně zkušeností a poučení se západními architektonickými 
zásadami a technikami. Zahraniční architekti hrají velmi významnou úlohu v rozvoji 
architektury v Číně tím, že vybudovali největší architektonické památky pro olympijské hry 
a nyní pro Expo 2010. Mohli tak přinést nový architektonický jazyk a budovat odvážné 
příklady moderní architektury, jako je budova CCTV, národní olympijský stadion nebo 
pekingská opera. 
 
10.  Rozsáhlé čínské dědictví je nyní chráněno lépe než kdy dříve díky osvědčeným 
postupům a spolupráci s mezinárodními institucemi. Existuje vůle propagovat nesmírně 
bohatou čínskou kulturu minulosti pomocí tržních řešení: udělením statusu „turistických 
zón“ nebo „světového dědictví“ některým oblastem, což poté přiláká veřejné a soukromé 
investice. Provádějí se reformy, jejichž cílem je modernizace příslušné veřejné správy, 
avšak zde je ponechán malý prostor pro soukromé subjekty, jako jsou např. nadace. Stále 
je nedostatek veřejných financí, znalosti a informovanost veřejnosti nejsou dostatečné 
a zachování archeologického a architektonického dědictví je často ohrožováno 
nekontrolovaným využíváním půdy a rozvojovými projekty. Účinná je aktivní výměna 
a činnosti v oblasti spolupráce na ochraně kulturního dědictví společně s prevencí krádeží 
a pašování kulturních artefaktů a organizace výstav čínského kulturního dědictví společně 
s evropskými zeměmi. 
 
11.  Čínská politika v oblasti divadelního umění se v nedávné době vyvinula v liberálnější 
systém a posunula se směrem k deregulaci prostřednictvím nového nařízení o správě 
komerčních představení, jež bylo vydáno v červenci 2008. Peking jako hlavní město 
kulturního života je největším uměleckým centrem v Číně a soustřeďuje se v něm nejvíce 
infrastruktur a událostí. Čína jako multietnická země podporuje konkrétně představení 
národnostních menšin na mezinárodní úrovni. Čínské instituce široce působí i ve 
venkovských oblastech, starají se o mnoho hereckých společností a podporují jejich úsilí 
vystupovat na zájezdech po celé zemi.  
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K programům pro vstup na evropské trhy dávají většinou podnět evropské země, které je 
organizují prostřednictvím stipendií a na pozadí diplomatických aktivit. Jedná se o státem 
sponzorovaná představení (balet, cirkus). Čína považuje svou oblast divadelního umění za 
slabou. Několik málo představení, která přinášejí velký zisk (hudba), není možno vyvézt 
z důvodu jazykové bariéry.  
 
12.  Až do 80. let dvacátého století sloužilo vydavatelské odvětví pouze jako nástroj 
propagandy a jako všeobecná státní informační služba. S otevřením vstoupila do tohoto 
odvětví komercializace. Nyní je to největší knižní a časopisecký trh na světě.  
 
Čína má přísná pravidla a politiku zaměřenou na vydavatelské odvětví. Státní vydavatelství 
již nejsou subvencována státem a často se spojují se soukromými poradenskými 
společnostmi v oblasti kultury, aby byla konkurenceschopná. Masový knižní trh je mladý, 
stejně jako čtenáři; moderní literatuře na internetu se daří, ale četba klasické literatury 
zůstává i nadále široce rozšířenou vzdělávací a kulturní vyhlídkou do budoucna. Čínská 
vydavatelství jsou stále více v kontaktu se západními trhy a s jejich provozovateli. Čínský 
vydavatelský trh má větší produkci než USA nebo Spojené království. Existuje mnoho 
regionálních rozdílů, co se týče objemu prodeje a literárního vkusu, které jsou většinou 
dány pouhou rozlohou země, ale i lépe fungující distribucí a komunikací v Pekingu, Šanghaji 
a Kuang-čou.  
 
13.  Slabý rámec ochrany práv duševního vlastnictví v Číně je pro evropské společnosti 
nadále největší překážkou vstupu na čínský trh a je skutečným důvodem ke znepokojení 
pro ty, které již v Číně působí. Padělané zboží je nadále velkým problémem. V roce 2006 
byla Čína evropskými obchodníky označena za zdaleka nejproblematičtější trh pro evropské 
společnosti, co se týče padělání a zneužívání práv duševního vlastnictví. Čínská vláda 
uvádí, že urychluje vynucování těchto práv. Přestože Čína činí neustálé pokroky v zavádění 
systému ochrany práv duševního vlastnictví, existují stále některé nedostatky a vynucování 
právních předpisů je nerovnoměrné a nedostatečné. Evropské společnosti čelí 
neprůhlednému a složitému právnímu a soudnímu systému, který dostatečně nezaručuje 
dodržování a ochranu jejich práv.  
 
14.  Cenzura stále existuje a je třeba ji brát v potaz jako první překážku přístupu na 
kulturní trh a trh tvůrčích odvětví. Ve filmovém průmyslu musí být každá zahraniční účast 
na místní filmové produkci schválena (od scénáře po rozpočet a výrobní strukturu ještě 
před zahájením výroby a dokonce i po dokončení filmu pro domácí a zahraniční uvedení). 
V oblasti nových médií se provádí cenzura internetu na základě široké palety zákonů 
a správních předpisů. Tisíce policejních úředníků specializovaných na internet jej hlídají 
dnem i nocí a hledají možný podvratný obsah. Z hlediska správních orgánů je nejcitlivější 
oblastí internetu pravděpodobně obsah blogů. Ve vydavatelském odvětví neexistuje žádné 
oficiální nařízení v oblasti cenzury, ale registrace pro účely čísla ISBN u každé knihy je ve 
skutečnosti využívána jako prostředek ke kontrole obsahu.  
 
Cenzura byla v uměleckém odvětví v 80. a 90. letech dvacátého století velmi významným 
faktorem. Zdá se, že se v posledních pěti letech zmírnila a rušeno je nyní mnohem méně 
kulturních akcí. Umělci a kurátoři zjišťují, že již nemusí být tak opatrní, co se týče citlivých 
témat, jak tomu bylo dříve. Cenzurované náměty se nadále soustředí zejména na politické 
a historické události spojené s čínskými dějinami, národní integritu, násilí, drogy, 
náboženství a pornografii.  
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15.  Ve druhé části studie se zkoumají stávající kulturní výměny Evropské unie (EU) 
a členských států s Čínou z hlediska programů, činností a iniciativ a jejich dopadu 
a účinnosti, pokud jde o posilování dalších kulturních výměn mezi těmito subjekty.  
 
16.  V návaznosti na zveřejnění evropského programu pro kulturu v globalizovaném světě 
vypracovala EU vnější politiku, která zahrnuje kulturní výměny. V souvislosti s Čínou bylo 
v oblasti kultury uskutečněno několik akcí Společenství, jako kulturní program, Media 2007, 
přípravné kroky k Media International a Media Mundus. Delegace ES v Číně zahájila několik 
kulturních akcí. Kulturní dialog mezi EU a Čínou však příliš nepokročil a není příliš rozvinutý. 
Stále existuje problém cenzury a je třeba jej brát v potaz. Představuje problém při každé 
události, která se týká citlivého tématu. Největším problémem však je, že Evropská unie 
není na čínské kulturní scéně téměř vůbec přítomna jako ucelená jednotka. Pro Čínu je 
obtížné zformovat z hlediska kultury konkrétní pojetí EU, neboť EU není jednotnou 
integrovanou zemí.  
 
17.  Kulturní výměny mezi Čínou a zahraničím se řídí zásadou vzájemnosti. Tato zásada je 
tak, jak ji rozpracovalo čínské ministerstvo kultury s ohledem na kulturní výměny 
s Evropskou unií, problematická a těžko proveditelná. Z čínského hlediska v případě, že 
Čína povolí některé zemi uspořádat na čínském území nějakou akci, musí tato země poté 
rovněž umožnit Číně, aby uspořádala akci na jejím území, což znamená, že každá kulturní 
akce musí být vzájemně organizována ve stejném měřítku. Pro Evropskou komisi může být 
uplatňování vzájemnosti problematické, neboť Čína nepovažuje Evropskou unii za 
jednotnou zemi. Na každou událost by tedy byla potřeba oficiální dohoda podepsaná 27 
členskými státy. Čína počítala s takovou dohodou v roce 2005, ale Evropská komise ji 
odmítla. 
 
18.  Kulturní výměny mezi členskými státy EU a Čínou jsou založeny na dvoustranných 
dohodách. Kulturní politiky členských států jsou řízeny na místní úrovni prostřednictvím sítě 
zástupců zodpovědných ministerstvu zahraničí, ministerstvu kultury nebo ministerstvu 
zahraničního obchodu příslušných vlád. Od začátku tohoto desetiletí připravilo mnoho 
členských států EU celou řadu krátkodobých kulturních programů. Dlouhodobé programy 
začaly být zároveň ambicióznější z hlediska vize i rozpočtu. Nová politika odpovídá rostoucí 
informovanosti členských států EU o velké síle čínského trhu. V Číně byla zavedena široká 
škála propagačních aktivit: události, informační služby, výměna internetových platforem, 
semináře, finanční podpora překladu atd. Osoby rozhodující v EU o politických 
a ekonomických otázkách považují kulturní programy za určitý druh „měkké diplomacie“, 
která dláždí cestu kulturnímu vlivu, budoucímu partnerství a hospodářské dohodě. Překážky 
různého druhu (zeměpisné, administrativní, právní, jazykové, kulturní, politické a přístup 
k informacím) však brání kulturním výměnám mezi členskými státy EU a Čínou. 
 
Účinnost a dopad kulturních akcí lze hodnotit na různém stupni. Dostupné ukazatele 
naznačují, že některé akce mezi čínskou veřejností úspěšně zvýšily zájem o kulturu 
a kulturní odvětví členských států EU.  
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Zatímco většina zemí organizuje svou kulturní diplomacii podle stejného modelu, je třeba 
zodpovědět ještě řadu otázek: 
 
-  Je lepší organizovat akci ex nihilo, nebo se zapojit do již existujícího čínského 

festivalu? 
-  Je lepší navrhnout akci zaměřenou na jednu význačnou myšlenku (udržitelný rozvoj 

atd.), nebo mít mnohostranný program?  
-  Je lepší soustředit se na bohatá a lidnatá města (která jsou však z hlediska kulturní 

nabídky nasycená), nebo je lepší rozšířit pole působnosti a proniknout na místní trhy 
po celé zemi? 

 
19.  Ve třetí části studie přináší návrhy na posílení spolupráce, výměn a politického dialogu 
s Čínou v oblasti kultury. Třetí část se rovněž zabývá širšími politickými souvislostmi 
propagace kultury v mezinárodních vztazích Evropské unie, vykresluje hodnocení čínských 
kulturních a tvůrčích odvětví a politik a evropských a vnitrostátních politik na podporu 
kultury. Návrhy jsou předkládány v rámci tří kategorií, které odpovídají třem stupňům 
možného postupu EU vůči Číně:  
 
1.  Posílit politické a diplomatické působení EU v Číně. 
2.  Pomoci Číně identifikovat „evropskou kulturu“. 
3.  Podpořit umělce a značky z EU v jejich úsilí o vstup na čínský trh. 
 
1.  Posílit politické a diplomatické působení EU v Číně 
 
Zapojení do skutečného kulturního dialogu s Čínou a podpora hospodářských 
výhod ve smyslu růstu a investic v oblasti kulturních výměn  
 
Provádění a rozvoj činností a programů na základě stávajícího právního rámce EU: společné 
prohlášení Evropské komise a čínského ministra kultury. Chystaná společná akce v květnu 
2009 zaměřená na tvůrčí odvětví v Šen-čenu by mohla být prvním krokem v dlouhodobé 
politice spolupráce. 
 
Posílení boje proti pirátství  
 
Boj proti pirátství a dialog o nezbytnosti vynucování čínských zákonů v oblasti práv 
duševního vlastnictví by měl být rozšířen a posílen pomocí evropské platformy IPR2, 
urychlením aktivit v oblasti školení o právech duševního vlastnictví a zvýšením 
informovanosti čínské veřejnosti o vynucování práv duševního vlastnictví, a to zejména 
u osob spolupracujících s evropskými společnostmi. 
Posílení boje proti kulturní cenzuře  
 
Boj proti cenzuře kultury by měl být posilován neustálým diplomatickým tlakem na čínské 
úřady. 
 
Podpora podepsání dvoustranných dohod o koprodukci před zpřístupněním 
evropských programů podpory čínským žadatelům 
 
Koprodukční smlouvy by byly velmi užitečné pro vyjasnění vztahů mezi EU a Čínou, neboť 
by představovaly dohodnutý právní rámec pro spolupráci. Tyto smlouvy by usnadnily 
navazování partnerství mezi Čínou a EU a daly by podnět čínským úřadům, aby zmírnily 
některá pravidla, a umožnily tak evropským společnostem působit v Číně. 
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Rozvoj pobytu čínských umělců a tvůrčích pracovníků, o něž má EU zájem a které 
vybraly evropské kulturní subjekty, v Evropě  
 
Čínská vláda si je vědoma nedostatečné profesionální úrovně v odvětví kultury a má zájem 
na zlepšení této oblasti prostřednictvím spolupráce, zejména spolupráce s Evropou. Velká 
pozornost je věnována výukové koncepci a metodám v oblasti západního umění. Umělecká 
kritika, vzdělávání a kurátorství jsou oblasti, v nichž Čína již vyhledává spolupráci 
s Evropou, aby mohla rozvíjet svou vlastní odbornou základnu. Pobyt čínských umělců 
a kulturních pracovníků, o něž má EU zájem, v Evropě by mohl být příležitostí k vybudování 
skutečných mostů mezi EU a Čínou v oblasti kultury. 
 
Podpora EU a jejích členských států při určování společných ukazatelů pro 
kvantifikaci a uveřejňování věrohodných údajů o výměnách se třetími zeměmi 
v odvětví kultury a v tvůrčích odvětvích   
 
O výměnách se třetími zeměmi v odvětví kultury a v tvůrčích odvětvích neexistují žádné 
údaje. V první fázi by se členské státy měly dohodnout na společné definici odvětví kultury 
a tvůrčích odvětví, neboť tato odvětví nezahrnují ve všech zemích stejné oblasti a mohou 
se v jednotlivých členských státech podstatně lišit. Ve druhé fázi by EU měla na základě 
společné definice vypracovat společné ukazatele, aby bylo možno kvantifikovat stávající 
výměny se třetími zeměmi v těchto konkrétních odvětvích. 
 
2. Pomoci Číně identifikovat „evropskou kulturu“ 
 
Vytvoření funkce kulturního poradce v delegaci ES v Číně 
 
Až doposud nebyl v delegaci EU v Číně žádný kulturní poradce, který by byl odborníkem na 
pochopení odlišných kulturních oblastí (na rozdíl od situace na vyslanectvích jednotlivých 
členských států). Tento nedostatek má dva hlavní důsledky: zaprvé, delegace nemá vždy 
informace o společných kulturních projektech mezi EU a Čínou, které jsou podporovány 
z evropských programů; zadruhé, neexistuje přehled nebo koordinace kulturních akcí 
členských států v Číně. 
V rámci delegace ES v Číně by měla být zřízena funkce kulturního poradce a příslušná 
osoba by měla být vybrána na základě znalostí probíhajících projektů mezi EU a Čínou 
a jednotlivých kulturních akcí členských států EU. Kulturní poradce by měl mít takový 
rozpočet, aby mohl organizovat koordinované akce EU, a měl by být pověřen záležitostmi 
v oblasti vynucování práv duševního vlastnictví. 
 
Uspořádání „evropského roku“ v Číně a evropské kulturní akce  
 
Stejně jako členské státy EU by Evropská unie měla uvažovat o kulturním roce, aby 
pomohla Číně porozumět, co znamená „evropská kultura“ dnes; Evropa nebyla dosud 
vnímána jako celek a její kulturní identita není Číňanům jasná. Iniciativy jako Evropský 
filmový festival (v prosinci 2008) by měly být propagovány a podporovány tak, aby zlepšily 
viditelnost EU po celé zemi. Vyzdviženy by měly být společné, nikoli jen individuální rysy 
kultur a civilizací členských států. Zapojení čínského partnera na celostátní nebo místní 
úrovni by bylo hlavní podmínkou při poskytnutí lepších příležitostí pro evropské akce 
a pomohlo by obejít politické a administrativní překážky. 
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Vytvoření evropského označení a loga 
 
Pro zvýšení viditelnosti evropské kultury a v zájmu pomoci veřejnosti s identifikací 
evropského původu děl by mohlo být na knihách, plakátech a reklamách na koncerty 
umístěno označení a logo (např. „evropský kulturní produkt“) a mohlo by být zařazeno i na 
konec závěrečných titulků filmů pocházejících z EU. Z dlouhodobé perspektivy by tento 
reklamní nástroj mohl mít dopad na vnímání Evropy jako celku a v důsledku toho i na 
kulturní a hospodářské výměny v oblasti kulturních odvětví. 
 
3. Podpořit umělce a značky z EU v jejich úsilí o vstup na čínský trh 
 
Vytvoření praktického průvodce EU pro kulturní projekty EU v Číně 
 
Vytvoření praktického průvodce, internetové platformy a pořadatelských programů EU pro 
kulturní pracovníky EU, kteří chtějí v Číně zahájit kulturní projekty. Tento průvodce by jim 
měl pomoci lépe porozumět čínskému trhu a vyhnout se kulturním, administrativním 
a jazykovým překážkám. O čínském umění a kultuře neexistuje dostatek informací ani 
v čínštině, ani v angličtině. Systém je neprůhledný a cizinci potřebují pomoc při získávání 
informací. 
 
Spuštění kampaně EU, která umožní, aby se na čínský trh dostalo více kulturních 
produktů EU 
 
Prostřednictvím odvětvových sdružení EU, jako je AEFE (Evropská asociace pro vývoz 
filmů), zorganizovat kampaň EU s cílem dosáhnout smlouvy umožňující distribuovat v Číně 
více filmů z EU a otevřít čínský trh evropským provozovatelům televizního a rozhlasového 
vysílání (jejichž signál je v současné době omezen na izolované zóny pro cizince a na 
mezinárodní hotely) tak, jak to dělají evropské země pro čínské provozovatele vysílání. 
 
Spojování vývozu veškerého zboží s exportem kulturních statků 
 
Podporovat pozitivní přístup ke kulturním produktům EU prostřednictvím spojování vývozu 
zboží (potravin, designu, automobilů, služeb v cestovním ruchu atd.) s vývozem kulturních 
statků. Pomocí tohoto opatření by si měla čínská veřejnost navyknout nakupovat evropské 
značky a v dlouhodobé perspektivě i kulturní statky EU. 
 


