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ZHRNUTIE 
 
Táto štúdia vznikla na základe želania Európskeho parlamentu informovať sa o možnostiach 
kultúrnej výmeny s tretími krajinami a ako modelový prípad používa Čínu. Uvádzajú sa 
v nej informácie o sektore kultúry v Číne (1. časť) a existujúcej kultúrnej výmene medzi 
Európskou úniou a Čínou (2. časť). Okrem toho ponúka celý rad odporúčaní týkajúcich sa 
spôsobu maximálneho využitia potenciálnych príležitostí v rámci spolupráce medzi 
Európskou úniou a Čínou (3. časť). 
 
1. Štúdia sa venuje oblasti kultúry a tvorby. V súlade s vymedzením, o ktoré sa v tejto 
štúdii opiera, zahŕňa oblasť kultúry výrobné aj nevýrobné sektory, v ktorých kultúra 
predstavuje konečný produkt určený na spotrebu, kým oblasť tvorby zahŕňa sektory 
využívajúce kultúru v procese výroby ako tvorivé východisko produkcie mimokultúrneho 
tovaru. Štúdia sa zaoberá nasledujúcimi sektormi: film, televízia, nové médiá, vizuálne 
umenie, architektúra a dizajn, múzické umenie, kultúrne dedičstvo, hudba a literatúra. 
 
2.  Pri realizácii výskumu boli použité dva hlavné nástroje: štúdium dostupných 
materiálov a rozhovory. Štúdium dostupných materiálov sa opieralo najmä o tlačené 
a elektronické zdroje dostupné pre jednotlivé kultúrne sektory. Rozhovory s niektorými 
z najvýznamnejších predstaviteľov jednotlivých oblastí sa uskutočnili v Číne aj v Európe.  
 
3.  Štúdia sa v prvej časti zameriava na zásadné zmeny v čínskej kultúre a tvorbe za 
ostatné obdobie. Najdôležitejšia zmena bola oznámená ako súčasť 11. päťročnice a spočíva 
v rýchlom prechode od neziskového sektora orientovaného na prestíž k sektoru 
začlenenému do hospodárstva.  
 
4.  Pokiaľ ide o filmový priemysel, Čína v súčasnosti predstavuje tretieho najväčšieho 
výrobcu filmov na svete (po Severnej Amerike a Indii). Zároveň sa vďaka modernizácii 
existujúcich kín a stavbe nových multiplexových priestorov zvýšili výdavky spotrebiteľov za 
návštevy filmových predstavení a príjmy z predaja vstupeniek v roku 2008 vzrástli o 27 %.  
 
Zahraničné produkcie podliehajú prísnym právnym usmerneniam a majú prístup 
k stimulom. Možné sú tieto tri formy spolupráce medzi zahraničným subjektom a čínskym 
producentom alebo štúdiom: koprodukcia, dotovaná produkcia a produkcia na objednávku. 
Jedným z najdôležitejších motivačných činiteľov spolupráce pri produkcii filmov je prístup 
na zahraničné trhy a talent. Čína povzbudzuje zahraničné spoločnosti (v prvom rade 
európske, ktoré považuje za podobné z hľadiska hodnôt a ktoré zvyčajne fungujú 
s podobnými požiadavkami na financovanie), aby investovali do čínskych veľkoprodukcií. 
 
Pokiaľ ide o distribúciu zahraničných filmov, vláda každý rok povoľuje dovoz dvadsiatich 
zahraničných filmov na základe tzv. podielu na výnose. Zahraničná spoločnosť zvyčajne 
dostane 30 % čistého zisku z predaja vstupeniek. Tri štvrtiny z uvedených dvadsiatich 
filmov zvyčajne pochádzajú zo Severnej Ameriky a zvyšok je z Európy a ďalších štátov. 
Dovozné kvóty sa netýkajú koprodukcie, ktorá sa považuje za domácu produkciu 
a automaticky sa môže premietať v rámci čínskej distribúcie. V ostatnom období boli tri 
z piatich najziskovejších tuzemských filmov nakrútené v koprodukcii. 
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5.  Čína v súlade so vstupnými požiadavkami Svetovej obchodnej organizácie otvorila 
televízny priemysel pre čiastočné zahraničné investície, zvýšila spoluúčasť a dostupnosť 
trhu a zároveň reštrukturalizovala domáce televízne odvetvie. Zmeny boli umožnené 
výraznými posunmi vládnej politiky a integráciou v rámci svetových trhov. Keďže 97 % 
obyvateľov má možnosť sledovať televízne vysielanie, predstavuje Čína najväčší televízny 
trh na svete. Deregulačné reformy vytvorili príležitosti pre distribúciu zahraničného obsahu 
a koprodukciu. Nedávno sa prvýkrát podarilo vybraným svetovým vysielateľom získať 
necenzurovaný prístup do čínskeho éteru. Televízny trh musí riešiť problém obrovského 
množstva vysielacieho času, ktorý treba vyplniť programom, a nedostatku miestneho 
obsahu so zvyškovou hospodárskou hodnotou po prvom vysielaní, preto sa nadmerne 
spolieha na zahraničné programy. Obmedzenie regulácie a zjednodušenie byrokratických 
postupov viedlo ku zvýšeniu televízneho dovozu, na ktorom sa podieľajú najmä rôzne 
formátové programy (napr. reality show, hry, talkshow), ktoré sa dajú v kontinentálnej 
Číne z hľadiska nákladov úsporne zopakovať. Na druhej strane sa však zvyšuje objem 
domácej produkcie chránenej zavedením povinnosti pre miestne a globálne siete vysielať 
minimálne 70 % doma vyrobených programov a v niektorých oblastiach ponuka programov 
pravidelne prevyšuje dopyt. Okrem toho sú čínske televízne kanály povinné vyrobiť na 
každú hodinu vysielania zahraničného programu jednu hodinu domáceho programu. 
Výsledkom je, že splnia povinnosť dosiahnuť produkčné investičné ciele, aj keď na to 
nemajú dostatok financií. 
 
6.  Čínsky sektor internetu a mobilných telefónov je najväčší na svete a rýchlym tempom 
rastie. Čínske odvetvie on-line hier sa taktiež stalo najrýchlejšie rastúcim na svete. 
Ukazovatele síce naznačujú, že toto odvetvie (internet a mobilné telefóny) smeruje 
k trvalému rýchlemu rastu, pretrvávajú však významné regionálne rozdiely, pričom rast sa 
v súčasnosti koncentruje v južných a pobrežných oblastiach krajiny. Hoci je štát hlavným 
regulátorom, začal naznačovať, že sa v čoraz väčšej miere bude usilovať o podiel na 
finančnom zisku z čínskeho internetového boomu. Koncom roku 2008 telekomunikačný 
úrad SARFT náhle oznámil, že vlastníkom všetkých videoportálov sa musí stať štát. Po 
určitých rokovaniach bolo povolené, aby niektoré portály vytvorené pred nariadením zostali 
súkromné (musia však získať licenciu od úradu SARFT) a nové portály sa musia stať 
operátormi verejného sektora. Hoci čínske úrady naďalej kontrolujú internet, prejavujú 
rastúce známky otvorenosti: nové nariadenie o internete nadobudlo účinnosť v roku 2008 
a umožňuje podiel podnikov s mimočínskou majetkovou účasťou v spoločnostiach, ktoré 
poskytujú internetové videoprogramové služby, pod podmienkou, že majú partnera, 
ktorého vlastní štát. Mnohé medzinárodné internetové spoločnosti zatiaľ z dôvodu 
obmedzení súvisiacich s jazykom a politikou na čínsky trh neprenikli. Veľké subjekty ako 
Google a Yahoo síce získali licenciu na poskytovanie služieb v čínskom jazyku, ale za cenu 
obmedzení týkajúcich sa obsahu a cenzúry. 
 
7.  Sektor vizuálneho umenia charakterizuje rýchly rozvoj, ktorý je priaznivý pre nové 
podnikateľské štruktúry a subjekty. Čína sa za ostatných päť rokov stala jedným zo 
svetových stredísk zberateľov, kurátorov, organizátorov a podnikateľov v oblasti umenia. 
Tento sektor zahŕňa výtvarné umenie od staroveku po súčasnosť, najvýraznejšie sa však 
prejavuje v oblasti moderného umenia, ktoré postupne stráca svoje „undergroundové“ 
korene, zviditeľňuje sa a získava inštitucionálnu podporu.  
 
Rovnováha medzi štátnymi a súkromnými štruktúrami sa od roku 2006 zmenila. Vláda 
privatizovala svoje vlastné kultúrne sekcie a zvýšili sa investície súkromného sektora. 
Polovica galérií je dnes v súkromných rukách a väčšinu kultúrnych podujatí podporujú 
súkromné štruktúry. Novými štruktúrami realizujúcimi komerčné činnosti, ktoré sledujú 
hlavné umelecké trendy, sú štátom vlastnené kultúrne skupiny s neziskovým štatútom. 
Predstavujú oficiálny most medzi vládou a súkromným sektorom, ako aj medzi Čínou 
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a zahraničím. Umenie sa síce rozvinulo pokiaľ ide o predaj, má však slabiny v oblasti 
riadenia. Umelecká kritika, vzdelávanie a kustódstvo sa snažia spolupracovať s Európu, aby 
zvýšili svoju úroveň. Európske umenie preniklo na čínsky trh zatiaľ iba veľmi málo, ale 
vláda, súkromný sektor a nezávislé subjekty hľadajú prostredníctvom vzájomných návštev 
nové príležitosti.  
  
8.  Hudba predstavuje jedno z najslabších odvetví tvorby v Číne. Trpí nadmernou štátnou 
reguláciou a pirátstvom, ktoré patrí k najrozšírenejším na svete. Uvedené skutočnosti 
hlboko ovplyvnili hudobný priemysel v deväťdesiatych rokoch a v súčasnosti ničia digitálny 
trh. Napriek tomu však má obrovský potenciál rastu v oblastiach mobilnej a on-line hudby. 
Digitálny trh je síce sľubný, ale stále obmedzený: existuje veľmi málo legálnych možností 
sťahovania hudby a príjmy nahrávacích spoločností sú malé. Vyplácanie tantiém je v Číne 
jedným z málo rozvinutých zdrojov príjmov hudobného priemyslu z dôvodu nedostatočného 
povedomia o právnych predpisoch na ochranu autorských práv mnohých nahrávacích 
spoločností.  
 
Každý čínsky región sa vyznačuje vlastnými kultúrnymi hodnotami a hudobnými 
preferenciami. Verejný čínsky hudobný vkus možno prekvapí: v Číne dokážu získať 
obrovskú popularitu umelci, ktorí v Európe väčšinou vyšli z módy.  
 
9.  V Číne sa uskutočňuje veľmi rýchla urbanizácia, ktorá poskytuje len málo priestoru 
pre architektonickú tvorivosť. Architektonickému trhu dominujú miestne dizajnové inštitúty, 
ktoré vlastní štát. Rastie však aj počet súkromných firiem založených väčšinou architektmi, 
ktorí študovali alebo pracovali v zahraničí (pôsobia najmä v Pekingu a Šanghaji). Tieto malé 
štúdiá väčšinou pracujú v oblasti kultúry, v ktorej sa snažia posunúť hranice 
architektonického dizajnu. Postupné otváranie Číny medzinárodnému vplyvu vyvoláva túžbu 
po vzájomnej výmene a získavaní poznatkov o zásadách a postupoch západnej 
architektúry. Zahraniční architekti zohrali mimoriadne významnú úlohu v rozvoji čínskej 
architektúry tým, že postavili rozsiahle významné objekty pre olympiádu a podieľajú sa aj 
na výstavbe budov pre výstavu Expo 2010. Dokázali priniesť nový architektonický jazyk 
a postaviť výrazné príklady modernej architektúry, napríklad budovu CCTV, národný 
olympijský štadión či pekinskú operu. 
 
10.  Ochrana obrovského čínskeho dedičstva sa v porovnaní s minulosťou zlepšila vďaka 
využívaniu osvedčených postupov a spolupráci s medzinárodnými inštitúciami. Existuje 
ochota propagovať nesmierne kultúrne bohatstvo krajiny formou trhových riešení: udelením 
oficiálneho štatútu turistickej zóny či svetového dedičstva určitým oblastiam, čo následne 
priťahuje verejnosť a investície súkromného sektora. Realizujú sa reformy zamerané na 
modernizáciu relevantných oblastí verejnej správy, ale zostáva iba málo priestoru na 
pôsobenie subjektov súkromného sektora (napr. nadácií). Pretrváva nedostatok verejných 
financií, ako aj neinformovanosť verejnosti, a ochrana archeologického či architektonického 
dedičstva je často ohrozená nekontrolovaným využívaním a obnovovaním pôdy. Pri ochrane 
kultúrneho dedičstva a prevencii krádeží a pašovania kultúrnych artefaktov sa osvedčila 
aktívna výmena a spolupráca, ako aj organizácia výstav čínskeho historického dedičstva 
v európskych štátoch. 
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11.  Čínska politika týkajúca sa múzických umení sa v ostatnom čase zmenila 
na liberálnejší systém smerujúci k deregulácii, a to prostredníctvom nového nariadenia 
z júla 2008 o riadení komerčných umeleckých vystúpení. Najväčšou kultúrnou križovatkou 
Číny je Peking ako hlavné mesto kultúry, v ktorom sa sústreďuje väčšina infraštruktúry 
a kultúrnych podujatí. Čína ako mnohonárodnostná krajina podporuje vystúpenia 
národnostných menšín na nadnárodnej úrovni. Čínske inštitúcie široko pôsobia aj vo 
vidieckych oblastiach, starajú sa o veľa umeleckých skupín a podporujú ich úsilie cestovať 
s predstaveniami po celej krajine.  
 
Programy umožňujúce preniknúť na európsky trh väčšinou iniciujú a organizujú európske 
krajiny formou štipendií a sprievodných programov diplomatických podujatí. Ide o štátom 
sponzorované predstavenia (balet, cirkus). Čína pokladá svoje odvetvie múzických umení 
za „chudobné“. Nepočetné predstavenia, ktoré sú výrazne ziskové (hudba) sa nedajú 
exportovať z dôvodu jazykovej bariéry.  
 
12.  Až do osemdesiatych rokov slúžil čínsky vydavateľský sektor len ako nástroj na 
šírenie propagandy a všeobecných štátnych informácií. Otváranie prinieslo 
komercionalizáciu aj do tohto sektora. V súčasnosti ide o najväčší trh s knihami a časopismi 
na svete.  
 
V Číne platia prísne nariadenia a politiky zamerané na vydavateľský sektor. Vláda už 
nedotuje vydavateľstvá, ktoré vlastní štát a tie sa v záujme konkurencieschopnosti časti 
združujú so súkromnými kultúrnymi konzultačnými spoločnosťami. Rozsiahly trh s knihami 
je mladý, podobne ako čitateľská obec; súčasná internetová literatúra sa síce úspešne 
rozvíja, ale rozšíreným vzdelávacím a kultúrnym predpokladom je čítanie klasickej 
literatúry. Kontakty čínskych vydavateľov so západnými trhmi a podnikateľmi sa neustále 
rozširujú. Produkcia vydavateľského trhu v Číne prevyšuje produkciu USA a Spojeného 
kráľovstva. Existujú však mnohé regionálne rozdiely z hľadiska objemu predaja 
a literárneho vkusu, v prvom rade z dôvodu obrovskej rozlohy, ale aj pre efektívnejšiu 
distribúciu a komunikáciu v Pekingu, Šanghaji a Kuang-čou.  
 
13.  Európske spoločnosti odradzuje od vstupu na čínsky trh najmä slabý rámec ochrany 
duševného vlastníctva, ktorý reálne znepokojuje aj tie spoločnosti, ktoré už v Číne pôsobia. 
Obrovský problém naďalej predstavujú falzifikáty. Európski podnikatelia označili v roku 
2006 Čínu za najproblematickejší trh z hľadiska falšovania a porušovania práv duševného 
vlastníctva. Čínska vláda vyhlasuje, že stupňuje úsilie o presadzovanie týchto právnych 
predpisov. Hoci Čína dosahuje trvalý pokrok pri uplatňovaní systému ochrany duševného 
vlastníctva, pretrvávajú nedostatky a presadzovanie legislatívy je neprimerané 
a nedostatočné. Európske spoločnosti stoja pred netransparentným a zložitým systémom 
súdnictva, ktorý v dostatočnej miere nezaručuje dodržiavanie a ochranu ich práv.  
 
14.  Cenzúra stále existuje a musí sa s ňou počítať ako s prvou prekážkou dostupnosti 
trhov v oblasti kultúry a tvorby. Pokiaľ ide o filmový priemysel, každá zahraničná účasť na 
miestnej filmovej produkcii musí byť schválená (od scenára po rozpočet a štruktúru 
produkcie pred výrobou filmu, dokonca až po dokončení filmu pred uvedením do domácej 
a zahraničnej distribúcie). V oblasti nových médií sa webová cenzúra uplatňuje na základe 
rozmanitých právnych nariadení a administratívnych predpisov. Tisícky príslušníkov 
internetovej polície ustavične prehľadávajú web a vyhľadávajú možný podvratný obsah. 
Z hľadiska úradov patrí k najcitlivejšej oblasti internetu obsah blogov. Pokiaľ ide 
o vydavateľstvá, oficiálna právna úprava cenzúry síce neexistuje, ale ako účinný nástroj na 
kontrolu obsahu slúži registrácia čísla ISBN jednotlivých kníh.  
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V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch cenzúra významne ovplyvňovala umelecké 
odvetvie. Zdá sa, že sa za ostatných 5 rokov zmiernila a zakazuje oveľa menej umeleckých 
podujatí. Pokiaľ ide o citlivé témy, umelci aj kurátori už nemusia byť takí opatrní, ako boli 
predtým. Cenzurované témy sa naďalej týkajú politických a historických udalostí čínskych 
dejín, národnej integrity, násilia, drog, náboženstva a pornografie.  
 
15.  Druhá časť štúdie skúma existujúcu kultúrnu výmenu Európskej únie a jej členských 
štátov s Čínou z hľadiska programov, činností a iniciatív, ako aj ich vplyv a účinnosť pri 
posilňovaní ďalšej kultúrnej výmeny medzi uvedenými stranami. 
 
16.  EÚ po zverejnení európskej stratégie pre kultúru v globalizovanom svete vypracovala 
vonkajšiu politiku, ktorá zahŕňa kultúrnu výmenu. Realizovalo sa niekoľko kultúrnych 
podujatí Spoločenstva týkajúcich sa Číny, napríklad program Kultúra, Media 2007 
a prípravné podujatia programov Media International a Media Mundus. Delegácia 
Európskeho spoločenstva v Číne taktiež iniciovala niekoľko kultúrnych podujatí. Kultúrny 
dialóg EÚ s Čínou však príliš nenapreduje, ani sa nerozvíja. Pretrváva problém cenzúry 
a musí sa brať do úvahy. Týka sa každého podujatia, ktoré sa venuje citlivým témam. 
Najväčším problémom je však to, že na čínskej kultúrnej scéne takmer chýba Európska 
únia ako subjekt. Keďže EÚ nepredstavuje jednotnú integrovanú krajinu, Čína len ťažko 
formuje osobitnú koncepciu EÚ z hľadiska kultúry.  
 
17.  Kultúrna výmena medzi Čínou a zahraničím sa riadi zásadou vzájomnosti. Táto 
zásada, ako ju vypracovalo čínske ministerstvo kultúry so zreteľom na kultúrnu výmenu 
s Európskou úniou, je problematická a ťažko realizovateľná. Z čínskeho hľadiska platí, že ak 
Čína povolí nejakému štátu zorganizovať na svojom území kultúrne podujatie, musí tento 
štát povoliť Číne, aby na jeho území zorganizovala svoje kultúrne podujatie. Z toho 
vyplýva, že akékoľvek kultúrne podujatie sa musí zorganizovať v rovnakom rozsahu na 
oboch stranách. Pre Európsku komisiu môže byť uplatňovanie zásady vzájomnosti 
komplikované, keďže Čína nevníma Európsku úniu ako jednu integrovanú krajinu. 
Následkom toho musí oficiálnu dohodu o organizácii každého kultúrneho podujatia podpísať 
všetkých 27 členských štátov. Čína predpokladala podpísanie takejto dohody v roku 2005, 
ale Európska komisia ju odmietla. 
 
18.  Kultúrna výmena medzi členskými štátmi EÚ a Čínou sa uskutočňuje na základe 
dvojstranných dohôd o spolupráci. Kultúrna politika jednotlivých členských štátov je 
riadená priamo na mieste prostredníctvom siete zástupcov, ktorí pracujú buď pre 
ministerstvo zahraničných vecí, alebo pre ministerstvo kultúry či zahraničného obchodu 
príslušnej vlády. Od začiatku tohto desaťročia mnohé členské štáty EÚ zorganizovali v Číne 
celý rad krátkodobých kultúrnych programov. Súčasne sa však začali objavovať 
ambicióznejšie dlhodobé projekty, a to z hľadiska vízie aj financií. Táto nová politika je 
vyjadrením skutočnosti, že členské štáty EÚ si čoraz viac uvedomujú rastúcu silu čínskeho 
trhu. V Číne sa realizovalo viacero propagačných akcií: podujatia, informačné služby, 
výmena webových platforiem, semináre, finančná podpora prekladov atď. Politickí 
a hospodárski predstavitelia Európy pokladajú kultúrne programy za druh tzv. mäkkej 
diplomacie, ktorá dláždi cestu ku kultúrnemu vplyvu, budúcim partnerstvám 
a hospodárskym dohodám. Kultúrnu výmenu medzi členskými štátmi EÚ a Čínou však 
brzdia rôzne prekážky (zemepisné, administratívne, právne, jazykové, kultúrne, politické, 
ako aj dostupnosť informácií). 
 
Účinnosť a vplyv kultúrnych podujatí možno zhodnotiť na rôznych stupňoch. Dostupné 
ukazovatele naznačujú, že niektoré podujatia úspešne zvýšili informovanosť čínskeho 
publika o kultúre a kultúrnych odvetviach členských štátov EÚ.  
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Aj keď väčšina štátov organizuje kultúrnu diplomaciu podľa rovnakého modelu, treba ešte 
vyriešiť niekoľko problémov: 
 
-  Je vhodnejšie zorganizovať podujatie ex nihilo alebo sa pripojiť k existujúcemu 
čínskemu podujatiu? 
-  Je lepšie navrhnúť podujatie, ktoré sa zameriava na jednu kľúčovú myšlienku (trvalo 

udržateľný rozvoj a pod.) alebo pripraviť program s niekoľkými zložkami? 
-  Je lepšie zamerať sa na bohaté a husto osídlené mestá (ktoré sú však nasýtené 

kultúrnou ponukou) alebo rozšíriť pole pôsobnosti a preniknúť na miestne trhy? 
 
19.  V tretej časti štúdie sú zhrnuté návrhy na prehĺbenie spolupráce, výmeny 
a politického dialógu s Čínou v oblasti kultúry. Skúma sa tu tiež širší politický kontext 
podpory kultúry v medzinárodných vzťahoch Európskej únie, pričom sa vychádza 
z hodnotenia stavu čínskej kultúry, tvorby a politík v týchto oblastiach, ako aj politík EÚ 
a jednotlivých členských štátov v oblasti kultúrnej propagácie. Návrhy sú rozdelené do 3 
kategórií, ktoré zodpovedajú 3 úrovniam možného postupu EÚ voči Číne:  
 
1-  Posilnenie politickej a diplomatickej aktivity EÚ v Číne 
2-  Pomoc Číne pri vymedzení „európskej kultúry“ 
3-  Podpora snahy umelcov a značiek EÚ preniknúť na čínsky trh. 
 
1.  Posilnenie politickej a diplomatickej aktivity EÚ v Číne 
 
Zapojenie sa do skutočného kultúrneho dialógu s Čínou a propagácia 
hospodárskeho prínosu z hľadiska rastu a investícií do kultúrnej výmeny  
 
Treba realizovať a rozvíjať činnosti a programy na základe platného právneho rámca EÚ: 
spoločného vyhlásenia Európskej komisie a čínskeho ministra kultúry. Prvým krokom 
politiky dlhodobej spolupráce bude nadchádzajúce spoločné podujatie zamerané na tvorivé 
odvetvia, ktoré sa uskutoční v Šen-čene v máji 2009. 
 
Podpora boja proti pirátstvu  
 
Treba rozšíriť a posilniť boj proti pirátstvu a dialóg o potrebe presadzovania čínskych 
právnych predpisov na ochranu duševného vlastníctva prostredníctvom európskej platformy 
IPR2, zintenzívnením školiacich iniciatív týkajúcich sa ochrany duševného vlastníctva 
a zvyšovaním informovanosti čínskej verejnosti o presadzovaní ochrany duševného 
vlastníctva, najmä u tých, ktorí spolupracujú s európskymi spoločnosťami. 
Podpora boja proti kultúrnej cenzúre  
 
Boj proti kultúrnej cenzúre treba podporiť trvalým diplomatickým tlakom na čínske úrady. 
 
Podpora uzatvárania dvojstranných koprodukčných zmlúv pred otvorením 
európskych dotačných programov pre čínskych uchádzačov 
 
Koprodukčné zmluvy sa osvedčia pri vyjasnení vzťahov EÚ a Číny a vytvoria zmluvný 
právny rámec pre spoluprácu. Zjednodušia nadväzovanie partnerstva EÚ a Číny 
a povzbudia čínske úrady, aby uvoľnili určité pravidlá s cieľom umožniť spoločnostiam z EÚ 
pracovať v Číne. 
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Príprava pobytov v Európe pod záštitou EÚ pre čínskych umelcov a agentov 
z oblasti tvorby, ktorých vyberú európske kultúrne inštitúcie  
 
Čínska vláda si uvedomuje nedostatočnú profesionalitu svojho sektora kultúry a je ochotná 
zlepšiť toto odvetvie formou spolupráce (najmä s Európu). Veľká pozornosť sa venuje 
školiacim koncepciám a metódam v západnom umení. Umelecká kritika, vzdelávanie 
a kustódstvo predstavujú oblasti, v ktorých Čína vyhľadáva spoluprácu s Európou zameranú 
na vybudovanie vlastnej kvalifikačnej základne. Pobyty v Európe pod záštitou EÚ pre 
čínskych umelcov a vedúcich kultúrnych pracovníkov by mohli poskytnúť príležitosť na 
vybudovanie efektívnych mostov medzi EÚ a Čínou v kultúrnej oblasti. 
 
Podpora EÚ a jej členských štátov pri stanovení spoločných ukazovateľov s cieľom 
vyhodnotiť a zverejniť spoľahlivé údaje o výmene v oblasti kultúry a tvorby 
s tretími krajinami 
 
Neexistujú žiadne údaje o výmene v oblasti kultúry a tvorby medzi EÚ a tretími krajinami. 
Najskôr by sa členské štáty mali dohodnúť na spoločnom vymedzení oblasti kultúry 
a tvorby, pretože tieto odvetvia v rôznych krajinách zahŕňajú rôzne sektory a môžu sa 
v jednotlivých členských štátoch výrazne líšiť. Na základe spoločného vymedzenia by EÚ 
mala v ďalšej fáze stanoviť spoločné ukazovatele s cieľom kvantitatívne zhodnotiť súčasnú 
výmenu s tretími krajinami v určených oblastiach. 
 
2. Pomoc Číne pri vymedzení „európskej kultúry“ 
 
Vytvorenie funkcie kultúrneho poradcu pri delegácii ES v Číne 
 
V rámci delegácie ES v Číne (na rozdiel od veľvyslanectiev jednotlivých členských štátov) 
doteraz nepracoval žiadny kultúrny poradca, ktorý by rozumel jednotlivým odvetviam 
kultúry. Tento nedostatok má dva hlavné následky: po prvé, delegácia nie je vždy 
informovaná o kultúrnych projektoch medzi EÚ a Čínou podporovaných z európskych 
programov, a po druhé, neexistuje prehľad o kultúrnych podujatiach jednotlivých členských 
štátov v Číne, ani ich koordinácia. 
Pri delegácii ES v Číne treba zriadiť funkciu kultúrneho poradcu a poveriť ňou osobu, ktorá 
bude mať prehľad o existujúcich spoločných projektoch EÚ a Číny, ako aj o samostatných 
kultúrnych podujatiach jednotlivých členských štátov EÚ. Kultúrny poradca by mal mať 
financie na organizovanie koordinovaných kultúrnych podujatí EÚ a mal by dozerať na 
záležitosti týkajúce sa presadzovania ochrany duševného vlastníctva. 
 
Organizácia Európskeho roku v Číne a európskych kultúrnych podujatí  
 
Podobne ako niektoré členské štáty EÚ by aj Európska únia mala zorganizovať kultúrny rok, 
ktorý by Číne pomohol vymedziť súčasný obsah pojmu európska kultúra. Číňania stále 
nevnímajú Európu ako celok a jej kultúrna identita im nie je jasná. Treba posilňovať 
a podporovať podujatia ako napríklad Európsky filmový festival (december 2008) s cieľom 
zviditeľniť EÚ v celej Číne. Treba poukazovať nielen na individuálne kultúrne rysy kultúry 
a civilizácie jednotlivých členských štátov, ale aj na ich na spoločné znaky. Nevyhnutou 
podmienkou získania lepších príležitostí pre európske podujatia a pomoci pri prekonávaní 
politických a administratívnych prekážok je zapojenie čínskych partnerov na národnej 
a miestnej úrovni. 
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Vytvorenie európskej značky a loga 
 
Knihy, plagáty, oznámenia o koncertoch, ako aj záverečné titulky filmov EÚ treba 
označovať značkou alebo logom (napr. Európsky kultúrny produkt) s cieľom zviditeľniť 
európsku kultúru a pomôcť publiku, aby rozpoznalo európsky pôvod diel. Tento propagačný 
nástroj by mohol z dlhodobého hľadiska ovplyvniť vnímanie Európy ako subjektu a následne 
kultúrnu a hospodársku výmenu v sektore kultúry. 
 
3. Podpora snahy umelcov a značiek EÚ preniknúť na čínsky trh 
 
Vypracovanie praktickej príručky EÚ pre kultúrne projekty EÚ v Číne 
 
Treba vypracovať praktickú príručku EÚ, internetovú platformu a programy 
sprostredkovania pre riadiacich pracovníkov kultúry, ktorí chcú realizovať kultúrne projekty 
v Číne. Príručka by im mala pomôcť lepšie pochopiť čínsky trh a vyhnúť sa kultúrnym, 
administratívnym a jazykovým prekážkam. Informácií o čínskom umení a kultúre 
(v čínštine ani angličtine) nie je dostatok. Systém nie je transparentný a cudzinci potrebujú 
pri získavaní informácií pomoc. 
 
Organizácia kampane EÚ, ktorá umožní väčšiemu počtu kultúrnych produktov EÚ 
preniknúť na čínsky trh 
 
Treba zorganizovať kampaň EÚ prostredníctvom združení jednotlivých sektorov, napríklad 
AEFE (Európska asociácia filmového exportu) s cieľom dosiahnuť dohodu umožňujúcu 
distribúciu väčšieho počtu filmov EÚ v Číne a otvoriť čínsky trh pre európskych vysielateľov 
(ktorých vysielanie je v súčasnosti obmedzené na uzatvorené areály pre cudzincov 
a medzinárodné hotely), ako to umožnili európske krajiny čínskym vysielateľom. 
 
Spojenie vývozu všetkých druhov tovaru s vývozom kultúrnych produktov 
 
Treba budovať kladný prístup ku kultúrnym produktom EÚ formou spojenia vývozu tovaru 
(potraviny, návrhy, automobily, služby cestovného ruchu atď.) s exportom kultúrnych 
produktov. Vďaka tomuto opatreniu by si čínska verejnosť zvykla nakupovať európske 
značky a v dlhodobej perspektíve kultúrny tovar EÚ. 
 


