
Příloha č. 1 

Otázky pro paní Vendulu Hladkou, Head of Marketing & PR ve společnosti HBO Europe s.r.o. 

 

Jste šéfkou marketingu a PR oddělení ve společnosti HBO Europe s.r.o. Co je však HBO 

za televizní stanici? 

Jsme komerční televizní stanice, která přišla na český trh na konci roku 1994. Letos zde tedy 

oslavíme čtvrt století působení. Nejsme však klasickou komerční televizí, jako jsou například 

televize Prima nebo Nova. Jejich primární zisky pramení z prodeje vysílacího času pro reklamy. 

Na HBO reklamy nevysíláme, ale příjem našeho vysílání je zpoplatněn. Nejkratším 

předplatným je pak jeden kalendářní měsíc. 

V tuzemsku dnes provozujeme pět kanálů: HBO, HBO 2 a HBO 3, které se původně jmenovalo 

HBO Comedy, dále kanály Cinemax a Cinemax2 a dvě tzv. SVOD služby – HBO OnDemand 

a HBO GO. 

Proč HBO Europe s.r.o. působí také jako producent? 

Jsme televize dostupná na bázi měsíčního předplatného. Ukazatelem úspěchu je rostoucí počet 

platících předplatitelů. Ti jsou hlavním zdrojem našich příjmů. Naším cílem je tedy nabírat 

nové zákazníky a ty stávající si udržet. Na to jim musíme nabídnout takový obsah, za který 

budou ochotni platit. Tím obsahem mohou být filmy, které měli nedávno premiéru v kinech. U 

filmových televizních premiér máme vysílací práva dříve než klasické komerční televize 

financující svůj provoz reklamními bloky. 

Stopáž filmů je ovšem omezená a v premiéře zaplní obvykle jen dvě hodiny z vysílacího času. 

Následně můžeme film reprízovat, ale jsme omezováni licencí na počet repríz a dobou, po 

kterou můžeme film vysílat. Mluvíme tu většinou o rozmezí mezi 6 a 12 měsíci. Vysílání pouze 

takovýchto filmů by nám rozhodně nezaplnil vysílací čas na pěti stanicích nonstop po celý 

týden, resp. náklady na jejich pořízení v dostatečném množství by byly příliš vysoké.  

Daleko výhodnější je pak nákup, tvorba a vysílání seriálů. A samotná tvorba je pro nás 

výhodnější hned z několika důvodů. Předně je vlastníme my, resp. exkluzivní licenci k nim 

poskytnutou americkou pobočkou HBO. Nikdo nám nediktuje jak, kdy a po jakou dobu je 

smíme vysílat. Naopak na nich – v případě tuzemské tvorby, pak můžeme vydělat poskytnutím 

vysílacích práv jiným společnostem. Ještě v nedávné minulosti se řada seriálů americké HBO 

objevila ve vysílání České televize. V současnosti si jak lokální tak americký obsah z HBO 



knihovny snažíme udržet exkluzivně a zatraktivnit tak jedinečnost nabídky vysílaných pořadů. 

Za druhé jsou z pravidla stopáží delší než filmy. Zaplníme tedy i více z našeho vysílacího času 

jak v premiéře, tak v reprízách. Podstatné je pak i rozdělení do dílů, kdy tak můžeme dávkovat 

obsah divákům několik týdnů. K tomu se váže i výhoda pro marketing. Marketingovou kampaň 

lze lépe provázat s příběhem seriálu a roztáhnout ji na delší období. 

Jaká je výhoda produkce českých děl s českými herci? 

Český divák velice dobře „slyší“ na jména českých herců, případně režisérů nebo scénáristů. 

Marketingovou kampaň českého seriálu tak jde založit právě na hercích a dalších tvůrcích. 

Běžný Čech má jen minimální šanci setkat se s americkými herci, které vídá ve filmech nebo 

seriálech. V médiích běžně vycházejí přeložené rozhovory s americkými herci, ty originální 

jsou v českých médiích spíše raritou, většinou vznikají při příležitosti nějaké významné kulturní 

akce, jakou je například IFFKV. 

Pro nás je pak velice složité přivézt sem amerického herce, aby se účastnil aktivit kolem 

premiéry zahraničního seriálu. Naopak u českých herců to jde relativně snadno. Divák je zná 

z nejrůznějších počinů české filmografie nebo například ze seriálů klasických komerčních 

televizí nebo z veřejnoprávní televize, nebo z divadelního prostředí. Česká média pak vyvíjejí 

vlastní iniciativu ohledně rozhovorů a přinášení novinek nejen z profesního života českých 

herců. Propojení herců nebo tvůrců s publikem je tak daleko snazší. 

Představit tak nový seriál je pro nás jednodušší a díky zapojení zvučných jmen máme prakticky 

jistotu, že média budou lehce spolupracovat. Velkým lákadlem pro média jsou zvučná jména 

běžně nevystupující v seriálech dostupných na českých stanicích - Aňa Geislerová, Karel 

Roden, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová a řada jiných. Možnost osobního setkání s herci je pak 

pro diváky taky velice lákavé. 

Všechny tyto aspekty vedou k tomu, že při premiéře českého seriálu máme větší nárůst nových 

předplatitelů, než je tomu například u vysokorozpočtového amerického seriálu. Zvýšený zájem 

pak můžeme sledovat také v přehledech spuštění na HBO GO, kde vidíme, kolik procent 

předplatitelů si daný seriál v konkrétním měsíci pustilo. Většinou pak tento počet bývá nad 

dlouhodobým průměrem ostatního obsahu. 

A nevýhoda? 

Jako produkční společnost samozřejmě neseme veškerá rizika a finanční náklady výroby. 

Divácký úspěch nemáme zaručený nikdy u ničeho. Výroba vlastního seriálu je samozřejmě 

dražší než koupě již vyrobeného ze zahraničí. Ten však s výjimkou např. Hry o trůny z pravidla 



nebývá mezi českými předplatiteli tak úspěšný nebo vyhledávaný. 

Rizika nezmizí nikdy, snažíme se je ale maximálně eliminovat. Než dojde k samotnému 

natáčení, prochází autorské návrhy zdlouhavou a důkladnou selekcí. V minulosti jsme 

několikrát sáhli po adaptaci osvědčeného formátu ze zahraničí, o kterém máme jistotu, že měl 

nějaký úspěch. Tímto způsobem byl vytvořen seriál Terapie nebo Až po uši – oba na základě 

formátu z Izraele. 

Nicméně od výroby seriálu dle formátu ustupujeme. Sám formát totiž není úplně levný. A 

pokud už se seriál dle formátu vydaří, je těžší ho prodat do zahraničí. Jednak jsou možná 

smluvní omezení, kterými je originální formát ošetřen proti přeprodávání, hlavním důvodem 

však je snížená šance na úspěch takového seriálu v ostatních pobočkách HBO Europe. Pokud 

by každá pobočka natočila na základě jednoho formátu svou lokální verzi seriálu, existuje jen 

minimální šance, že se např. rumunský divák podívá na českou Terapii, pokud v Rumunsku 

existuje lokální verze stejného díla. 

Má pro HBO Europe s.r.o. tvorba vlastního obsahu ještě jiný než jen finanční výnos? 

Vytvoření divácky úspěšný seriál oceňovaný i kritiky pomáhá budovat značku firmy jako 

úspěšného producenta.  To samozřejmě následně ulehčuje shánění nových námětů na další 

tvorbu, kontakt s potencionálními tvůrci a herci. Děláme si tím lepší jméno, a čím lepší jméno, 

tím více příležitostí. Původně jsme sháněli náměty a tvůrce samy, dnes za námi autorská díla 

„chodí“ sama. 

Seriály z naší produkce pak samozřejmě automaticky budí větší pozornost v českých médiích i 

mezi diváky. Ve výsledku nám to potom přinese samozřejmě více nových předplatitelů, a to 

právě v návaznosti například na premiéru nového českého seriálu. 

A v neposlední řadě tvoříme umělecká díla, která těší nejen diváky, ale i nás samé. 


