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Abstrakt 
Tato zpráva je kritickým posouzením složky MEDIA, která je součástí 
programu Tvůrčí Evropa, a ustanovení mezioborové složky týkající se 
audiovizuálního odvětví. Zpráva popisuje ustanovení uvedená 
v navrhovaném nařízení o programu Tvůrčí Evropa, srovnává je 
s opatřeními stanovenými v předchozích programech MEDIA a analyzuje 
plánované akce s ohledem na hlavní problémy, které se vyskytují 
v evropském audiovizuálním odvětví. Zpráva dále předkládá politická 
doporučení k vylepšení navrhovaného znění a k zajištění účinné podpory. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 
 

CCS Kulturní a tvůrčí odvětví 

EAO Evropská audiovizuální observatoř 

EK Evropská komise 

EU Evropská unie 

MSP Malé a střední podniky  

VOD Video na vyžádání 
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SHRNUTÍ 
 
V této informační zprávě je Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu 
předloženo kritické posouzení složky MEDIA, která je součástí programu Tvůrčí Evropa, 
a ustanovení mezioborové složky týkající se audiovizuálního odvětví. 
 
Evropské audiovizuální odvětví, do kterého patří odvětví kinematografie, televize, videoher 
a multimédií, vytváří ročně přidanou hodnotu ve výši přibližně 107,4 miliardy EUR, 
zaměstnává 1,2 milionu lidí (kancelář programu MEDIA Slovinsko) a odhaduje se, že do 
roku 2013 trh filmové zábavy1 naroste o 3,4 % za rok v západní Evropě a o 6,9 % ve 
východní Evropě (PwC, 2009, s. 317). Toto odvětví je složeno především z malých a 
středních podniků a mikropodniků s přítomností několika velkých vertikálně integrovaných 
společností většinou s americkými vlastníky (KEA, 2005, s. 227). Silné audiovizuální 
odvětví může pozitivně přispívat k evropskému projektu posilováním identit, možností 
vyjádřit kulturní rozmanitost a také podporou hospodářského rozvoje, sociální integrace a 
inovací. 
 
Návrh programu Tvůrčí Evropa, který předložila Evropská komise (EK), byl vytvořen s cílem 
pomoci audiovizuálnímu odvětví (a kulturním a tvůrčím odvětvím obecně) překonat čtyři 
hlavní problémy: 
 
 roztříštěnost trhu: v Evropě je produkce a distribuce audiovizuálních děl úzce spjata 

s kulturními a jazykovými hranicemi. Přispívá to k vysoké kulturní rozmanitosti, avšak 
je tak omezen nadnárodní pohyb děl; 

 potíže, s nimiž se kulturní a tvůrčí odvětví setkávají v otázce přístupu k financím: 
audiovizuální společnosti mají potíže při získávání úvěrů, neboť nejsou schopny 
nabídnout jistotu (nepředvídatelná poptávka, nehmotný charakter aktiv, obtížné 
posouzení tvořivosti, originality, talentu…), a finanční instituce často nemají dostatečné 
odborné znalosti pro posouzení audiovizuálních projektů; 

 dopad globalizace a přechod k digitalizaci: digitální technologie a globalizace vytvářejí 
tlak na tradiční mechanismy distribuce a obchodní modely a zároveň vyžadují 
významné investice, aby bylo možno udržet tempo s technologickým vývojem a 
zachovat si konkurenceschopnost; 

 nedostatek srovnatelných údajů: přístup k soukromým investicím a tvorba politiky 
založená na důkazech jsou v audiovizuálním odvětví složitými otázkami vzhledem 
k nedostatku srovnatelných údajů o evropském audiovizuálním trhu: jde o jeho aktéry 
a publikum i o pohyb evropských audiovizuálních děl. 

 
Cíle programu Tvůrčí Evropa napomáhají ochraně a podpoře evropské kulturní a jazykové 
rozmanitosti a posilování konkurenceschopnosti kulturních a tvůrčích odvětví s cílem 
prosazovat inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Program se skládá ze tří 
složek: složky Kultura, složky MEDIA (která nahrazuje stávající program MEDIA a MEDIA 
Mundus) a meziodvětvové složky, jež se vztahuje na průřezová hlediska prvních dvou 
složek. 
 
EK navrhla, aby byl rozpočet navýšen o 37 % v porovnání s předchozími programy 
(Kultura, MEDIA, MEDIA Mundus) s cílem dosáhnout celkového rozpočtu 1,8 miliardy EUR 
na období sedmi let, což znamená 990 milionů EUR pro složku MEDIA (navýšení o 28,6 %). 
 

                                          
1  Včetně distribuce filmů do kin, půjčování videí a jejich maloobchodního prodeje offline a online. 
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Složka MEDIA 
 
Složka MEDIA stanoví následující priority, jejichž účelem je posílení kapacity daného 
odvětví a podpora nadnárodního pohybu evropských audiovizuálních děl: 
 

 odborná příprava profesionálů z audiovizuálního odvětví a vytváření sítí takových 
profesionálů se zvláštním důrazem na přizpůsobování se přechodu k digitalizaci; 

 budování kapacit audiovizuálních subjektů s cílem vyprodukovat více audiovizuálních 
děl, která se budou pohybovat na evropských a nadnárodních trzích; 

 usnadnění evropských a mezinárodních koprodukcí; 

 rozvoj mezipodnikových výměn prostřednictvím přístupu k trhům a obchodním 
nástrojům pro audiovizuální subjekty a podpora zviditelnění jejich projektů na 
evropských a mezinárodních trzích; 

 distribuce filmů do kin, včetně nadnárodního uvádění na trh, tvorby značek, 
distribuce a uvádění audiovizuálních projektů; 

 nadnárodní uvádění na trh a distribuce na online platformách; 

 budování publika a podněcování zájmu o audiovizuální díla, a to i prostřednictvím 
propagace, akcí, filmové gramotnosti a festivalů; 

 flexibilita nových způsobů distribuce, aby bylo možno podpořit vznik nových 
obchodních modelů. 

 
Meziodvětvová složka 
 
Meziodvětvová složka zavádí novou finanční facilitu pro kulturní a tvůrčí odvětví a opatření 
na podporu nadnárodní politické spolupráce. 
 
Finanční facilita je dluhovým nástrojem s plánovaným rozpočtem ve výši 200 milionů EUR a 
je zacílena na malé a střední podniky v kulturních a tvůrčích odvětvích. Je koncipována tak, 
aby zčásti pokrývala rizika neplnění závazků, která vznikají finančním institucím, a očekává 
se, že přinese do kulturních a tvůrčích odvětví investice v hodnotě 1 miliardy EUR (EK 
2012, s. 13). Zahrnuje rovněž činnosti zaměřené na budování kapacit s cílem zajistit 
finančním zprostředkovatelům dodatečnou odbornost, aby byli schopni hodnotit rizika 
spojená se subjekty v kulturních a tvůrčích odvětvích. Finanční facilita také zajišťuje 
programy budování kapacit pro subjekty v kulturních a tvůrčích odvětvích, čímž jim 
pomáhá rozvíjet náležité získávání finančních prostředků a obchodní dovednosti. 
 
Opatření na podporu nadnárodní politické spolupráce jsou zaměřena na tyto činnosti: 
 

 nadnárodní výměna zkušeností o nových obchodních modelech a síťová spolupráce; 

 shromažďování a analýza údajů o trhu a podpora Evropské audiovizuální 
observatoře s cílem podpořit shromažďování a analýzu údajů v kulturních a tvůrčích 
odvětvích; 

 zkoušení nových meziodvětvových obchodních přístupů k financování, distribuci 
a zpeněžování tvorby; 

 konference, semináře a politický dialog, mimo jiné v oblasti kulturní a mediální 
gramotnosti; 

 podpora nově vytvořené sítě kanceláří programu Tvůrčí Evropa (sloučení stávajících 
kanceláří programu MEDIA s kulturními kontaktními místy). 
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Srovnání s předchozími programy 
 
Hlavní změny oproti předchozímu programu MEDIA 2007 a MEDIA Mundus lze shrnout 
takto: 
 
Tabulka: Tvůrčí Evropa a hlavní změny oproti předchozím programům 

Hlavní změny oproti 
předchozím programům 

Tvůrčí Evropa (složka Media a meziodvětvová 
složka) 

Společný rámcový program 

– sloučení předchozího programu Kultura a programu 
MEDIA do společného rámce 
– méně odvětvový přístup, program pro „kulturní a tvůrčí 
odvětví“ 
– zřízení kanceláří programu Tvůrčí Evropa  
– obecné cíle v souladu s předchozími programy MEDIA 
– audiovizuální odvětví výslovně zahrnuje videohry 

 
Rozpočtové navýšení pro složku 
MEDIA 

990 milionů EUR (navýšení o 28,6 %) 

Meziodvětvová složka: 

Nový finanční nástroj  
záruční fond s částkou 200 milionů EUR 
program budování kapacit 

Nová podpůrná opatření  

- podpora EAO (poplatek za členství) 
- EAO shromažďuje údaje pro kulturní a tvůrčí odvětví 
- zvláštní podpora konferencí, seminářů a politického 
dialogu 

Složka MEDIA: 

Priority převzaté z předchozích 
programů 

– získávání a zlepšování dovedností 
– podpora rozvoje daného odvětví 
– distribuce na platformách pro video na vyžádání a 
zaměření na tyto platformy 
– propagace (akce a trhy) 
– mezinárodní distribuce a propagace 

Nové priority 

– budování publika 
– podpora nových obchodních modelů prostřednictvím: 

– flexibilních způsobů distribuce 
– podpory inovativních akcí 

 
Dřívější priority nezahrnuté ve 
stávajícím návrhu 
 

– šíření audiovizuálního dědictví 
 

Zdroj: KEA European Affairs 
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Názory odvětví na nový program pro audiovizuální odvětví 
 
Většina zainteresovaných stran z daného odvětví se staví k nové složce MEDIA celkem 
pozitivně, ale zdůrazňují některé body, které by mohly být doplněny nebo změněny, jako je 
zavedení vyšší podpory testování obchodních modelů a distribuce prostřednictvím nových 
platforem, podpora digitalizace projekčních ploch, audiovizuálního dědictví a zařazení 
dalších formátů, např. filmy pro smíšená média nebo krátké filmy. Obavy vyjádřené 
s ohledem na novou finanční facilitu se týkají nejistoty ve vztahu ke způsobilým finančním 
zprostředkovatelům (pouze banky nebo také specializovaní zprostředkovatelé 
z audiovizuálního odvětví) a příslušných poplatků a úrokových sazeb. Zazněly zde také 
požadavky o lépe zacílený rozvoj publika, pokud jde o děti a starší osoby. 
  
Ambiciózní program, který reaguje na potřeby odvětví 
 
Na složku MEDIA programu Tvůrčí Evropa lze pohlížet jako na vhodnou reakci na potřeby 
daného odvětví, jelikož identifikuje většinu významných problémů, jimž odvětví čelí, 
plánuje navýšení rozpočtu o 28,6 % na financování v oblasti médií a nadále podporuje 
opatření z předchozích programů, v jejichž případě bylo uznáno, že fungují dobře. 
 
Zřízením nového finančního nástroje a zavedením činností na budování kapacit navíc složka 
MEDIA jasně odpovídá na potřebu odvětví v oblasti lepšího přístupu k finančním 
prostředkům. Malé a střední podniky z menších členských států, jejichž přístup k finančním 
prostředkům je zvláště obtížný, však potřebují určitou formu záruky, která jim zajistí rovný 
přístup k záručnímu fondu. Je rovněž důležité, aby se tomuto systému dostalo kvalitní 
publicity v celé EU. 
 
Složka MEDIA je velmi pozitivní v tom, že se ještě více zaměřuje na digitální technologie. 
Výslovně však neuvádí podporu pro nové vyprávěcí formáty a projekty, jež zjednodušují 
iniciativy udělování online práv. V tomto ohledu se stále zdá, že složka MEDIA je z velké 
části zaměřena na film a tradiční distribuci filmů a není dostatečně jasně vymezena s 
ohledem na svůj celkový rozsah. 
 
Kromě toho, i když program přisuzuje prioritu rozvoji publika, nepřipouští potřebu 
rozšiřovat specifické skupiny publika, jako jsou děti nebo starší osoby, ani se nezmiňuje o 
nutnosti posilovat mediální gramotnost. Nepočítá také s poskytováním podpory 
audiovizuálnímu dědictví. 
 

Politická doporučení 
 
Evropskému parlamentu lze předložit několik doporučení, jejichž cílem je vylepšit znění 
nařízení tak, aby se zajistilo, že audiovizuální odvětví získá nejúčinnější podporu. 
 
Cíl politiky: zajistit lepší koordinaci režimů podpory pro kulturní a tvůrčí odvětví 
 
Vzhledem k tomu, že existuje mnoho dalších evropských programů, z nichž by mohlo mít 
toto odvětví značný prospěch, mělo by být upřesněno, jak dosáhnout jejich doplňkovosti. 
K tomu by mohlo dojít prostřednictvím: 
 

 konzultací o souvisejících iniciativách mezi řídícími subjekty a příjemci v rámci 
programu Tvůrčí Evropa s cílem povzbudit audiovizuální společnosti, aby využívaly 
další evropské programy; 

 zavedení komunikačních kampaní zacílených na audiovizuální odvětví, a to v případě 
vhodných programů; 
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Cíl politiky: zajistit, aby program Tvůrčí Evropa co nejlépe využíval nové 
technologie k vytváření, šíření a zpřístupňování evropských audiovizuálních děl 
 
Podpora v rámci programu určeného pro audiovizuální odvětví by se měla jasněji 
zaměřovat na: 
 

 využívání digitálních technologií pro rozvoj nových formátů obsahu; 
 využívání digitálních technologií k distribuci všech druhů audiovizuálního obsahu na 

nových digitálních platformách (chytré telefony, tablety, herní konzole, osobní 
počítače…); 

 poskytování podpory pro inovativní mechanismy, které usnadňují nabývání práv a 
správu práv při online distribuci, např. se jedná o kolektivní přístupy či agregátory 
a databáze práv. 

 
Cíl politiky: zajistit lepší přístup k finančním prostředkům pro malé a střední 
podniky v audiovizuálním odvětví v celé EU 
 
Aby audiovizuální odvětví mohlo v co největší míře využít navrhovanou novou finanční 
facilitu, lze učinit několik návrhů: 
 

 umožnit přístup k této facilitě prostřednictvím zvláštních institucí, které investují do 
audiovizuálních médií; 

 zaručit přístup ve všech zemích Evropské unie, a zejména pak pro malé a střední 
podniky v menších zemích, za pomoci mechanismů pro navazování kontaktů a 
vytváření sítí mezi investory a společnostmi z menších zemí; 

 zajistit, aby bylo možno využít v každé zemi několik finančních zprostředkovatelů, 
včetně specialistů z tohoto konkrétního odvětví. 

 
Cíl politiky: zvýšit poptávku prostřednictvím budování publika a lepšího budování 
značek 
 
Měly by být rozvíjeny lépe cílené priority a opatření, jež mají reagovat na potřeby tohoto 
odvětví v otázce vyšší poptávky, a to prostřednictvím: 
 

 iniciativ v oblasti rozvoje publika, které budou zaměřené na děti a mladé lidi; 
 zaručení podpory, pokud jde o mediální gramotnost, a to jinou cestou než jsou 

„konference, semináře a politický dialog“; 
 zaměření na starší publikum, zejména s ohledem na mediální gramotnost; 
 zaručení podpory pro titulkování evropských filmů; 
 zajištění budování značek u evropských audiovizuálních produktů, např. zachováním 

loga programu MEDIA. 
 

Cíl politiky: chránit a propagovat evropské audiovizuální dědictví 
 
Program Tvůrčí Evropa by měl zajišťovat podporu pro: 
 

 audiovizuální archivy pro účely digitalizace audiovizuálního dědictví; 
 šíření a pohyb evropského audiovizuálního dědictví prostřednictvím všech druhů 

digitálních platforem. 


