
V  letošním roce došlo k  přeskupení 
sil na poli filmových streamovacích 
služeb. 14.  června letošního roku na 
český trh vstoupil Disney+, který kon-
centruje velká filmová studia Disney, 
Pixar, Marvel, Star Wars (Lucasfilm), 
National Geographic a další. Již před 
vstupem Disney+ nastala obměna 
konkurenční služby HBO. Ta se pře-
jmenovala na HBO Max a nabízí pro-
dukci studií Warner Bros., HBO nebo 
například Universal Pictures či 20th 
Century Studios. Portál MediaGuru.cz  
přinesl informaci, že HBO Max sou-
časně zastavuje produkce originálních 
pořadů ve většině evropských zemí, 
Českou republiku nevyjímaje. To je po 

* Česká televize i Český rozhlas dlouhodobě bojují s růstem nákladů na výrobu a provoz, které 
nestačí pokrýt z koncesionářských poplatků, jež se dlouhé roky nezvýšily.

naplánovaných škrtech České televize* 
další špatná zpráva pro českou filmo-
vou tvorbu. Přesto české komerční te-
levizní společnosti nezahálejí a rozvíjejí 
vlastní platformy, na které umísťují svůj 
vyráběný obsah.

Divácká populace stárne, mladí 
o  televizní vysílání zkrátka nejeví až 
takový zájem. Sluší se toto konstato-
vání podložit čísly, která si vypůjčím 
z knihy Streaming Sharing Stealing od 
Michaela D. Smithe a Rahula Telanga. 
Věkový medián diváků hlavních vysí-
latelů v USA v sezoně 2013–2014 činil 
53,9 roku. Mezi roky 2002–2012 došlo 
k  poklesu návštěvnosti mladých lidí 
v kinech o 40 %. Jeden ze čtyř mile-
niálů odhlásil kabelovou televizi, a je-
den z osmi si ji dokonce nikdy nezřídil. 
V  letech 2010 až 2015 poklesl počet 
sledujících televizní vysílání u mladé 
generace ve věku 18–24 let o 32 %, za-
tímco ve věkové kategorii 50–64 let do-
šlo k poklesu o pouhé 1 %. V roce 2014 
YouTube přilákal poprvé v historii více 
lidí ve věku 18–34 let než kabeloví ope-
rátoři.

Co lze z  těchto čísel a pohybů na 
šachovnici vyčíst? Covid přilákal di-
váky k obrazovkám, ale jiným způso-
bem. Obrovsky narostla popularita 
streamovacích služeb. Pozici určitého 
hegemona na trhu si v posledních le-
tech vybudoval Netflix, který se stal 
prostředníkem mezi filmovými studii 
a divákem. Proč tedy filmová studia 
hledají cestu přímo k divákovi? Mladí 
jsou on-line a za vším hledejme data, 
která tyto služby o nás sbírají. Každá 
z těchto platforem zná chování svých 
předplatitelů, co se nám líbí, co ihned 
vypneme. Tato data jsou významným 
barometrem našeho vkusu a důležitým 
vodítkem pro novou produkci. Data 
o nás řeknou, na jaký žánr a kdy kou-
káme, jaké herce či herečky máme rádi, 
kolik času ve společnosti obrazovky 

strávíme. Netflix, alespoň na čas, vztah 
mezi filmovými studii a jejich zákazníky 
zpřetrhal. Nicméně soudě podle škatu-
lat na tomto trhu, nad jeho setrváním 
v dominantní pozici už v nedaleké bu-
doucnosti visí velký otazník.

Steve Jobs kdysi prohlásil, že s pirát-
stvím nemá cenu bojovat, ale úspěšně 
mu konkurovat pomocí intuitivních 
a snadno dostupných služeb. Součas-
ně je potřeba přijímat takové zákony, 
které ztíží působení černých pasažérů 
na trhu. Troufám si tvrdit, že základní 
kameny úspěšné konkurence pirátství 
v oblasti filmu, hudby, ale i knih byly 
položeny. K výše uvedeným službám se 
sluší uvést i pomyslné stavební kame-
ny z audio hudebního světa v podobě 
služeb jako Spotify nebo Apple Music.

V našem prostředí nastal čas učinit 
krok číslo dva, tedy přijmout adekvát-
ní zákony, které jasně definují odpo-
vědnost platforem za sdílení autorsky 
chráněného obsahu a posílí vymahatel-
nost práva. První příležitostí je schvále-
ní novely autorského zákona letos na 
podzim. Je zapotřebí využít každé příle-
žitosti postavit zdravé právní prostředí 
a říci jasné ne krádežím hudby, filmů, 
ale i šíření hoaxů a fake news. Pouze ta-
kové právní prostředí dokáže ochránit 
naši společnost před dezinformátory 
a zloději naší práce. Protože v  jasně 
a transparentně definovaných pravi-
dlech nalezneme opravdovou svobodu.

Prožijte podzimní čas  
s radostí v srdci.
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