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2016-4-1-10 Podpora digitalizace a modernizace kin v 
roce 2016-2017 
Hodnocení 
 
Rada ve výzvě 2016-4-1-10 Podpora digitalizace a modernizace kin v roce 2016-2017, ve které měla alokováno 
10 milionů, obdržela 36 žádostí s celkovým požadavkem na 38 milionů. 
 
Rada v této výzvě poprvé od roku 2009, kdy začala podporovat digitalizaci kin, umožnila žádat i na jiné typy 
projektů než digitalizaci dle požadavků DCI (Digital Cinema Initiatives). Jedná se o projekty e-cinema, klasickou 
modernizaci kin (nové sedačky, akustika sálu, technologie pro sluchově a zrakově postižené apod.) a na obnovu 
zastaralé DCI technologie. Toto rozhodnutí bylo dáno hlavně menším počtem žádostí na digitalizaci kin v minulých 
letech a jednoznačnou potřebou kin dále modernizovat. 
 
Rada si v rámci tohoto rozšíření výzvy stanovila priority podpory a to v tomto pořadí: 
1. Podpora je určena pro projekty digitalizace kin dle standardu DCI.  
2. Podpora je určena pro projekty digitalizace kin mimo standard DCI (tzv. e-cinema). Tato podpora je určena pro 

ty prostory, pro něž je e-cinema vhodným technologickým řešením.  
3. Podpora je určena především pro tyto projekty modernizace kin: výměna sedaček, technologie pro sluchově a 

zrakově postižené a pro obnovu digitální technologie.  
 
Nejnižší prioritu dala Rada podpoře obnovy již pořízené DCI technologie.  Podpora digitalizace již od roku 2009 
byla směřována k podpoře technologické změny, která přivede nové diváky do kina a přesvědčí majitele kin, že 
digitální kina mají budoucnost a je důležité do nich investovat. Cílem bylo nastartovat systém, umožnit kinům 
adaptovat se na digitální technologii i nový způsob distribuce filmů a vytvořit si pozici do budoucna, není však ve 
finančních možnostech Fondu pravidelně v několikaletých cyklech financovat obnovu tohoto zařízení a proto jsou 
v ní přidělené dotace iniciační.  
 
Ve výzvě se sešly všechny druhy projektů, a ačkoliv modernizace byla až na třetím místě v prioritách, vzhledem ke 
kvalitě předložených projektů se na prvních místech umístily projekty s technologiemi pro sluchově a zrakově 
postižené. 
 
Relativně velký počet žádostí byl na digitalizaci dle DCI standardu, kde Rada při svém rozhodování přihlížela 
zejména k dopadu „nového“ kina ve spádové oblasti, připravované dramaturgii a vhodnosti dané technologie pro 
vlastní prostor. Dále zvažovala počet projekcí, vzhledem k výši celkové investice. 
 
V projektech na digitalizaci mimo standard DCI (e-cinema) zohlednila, zda dojde ke zlepšení dostupnosti 
audiovizuálních děl ve spádové oblasti, zda je technologické řešení relevantní pro daný prostor a zda je investice 
adekvátní vzhledem k počtu a typu projekcí. 
 
U modernizace se jednalo o různé varianty vybavení, od nových sedaček, elevace, podlahových krytin, osvětlení, 
technologie pro sluchově postižené až po dodatečné ozvučení. Rada posuzovala dosavadní činnost kina, jeho 
přínos ve spádové oblasti a dlouhodobé plány s daným prostorem.  
 
Poslední typ projektů byly žádosti o obnovení již dříve pořízené DCI technologie. Rada mimo technické parametry 
hodnotila hlavně dosavadní činnost žadatele, dramaturgii a kvalitu vedení kina. U projektů musela zvážit 
adekvátnost dané technologie v rámci celkové dramaturgie. 
 
Vzhledem k finanční alokaci ve výzvě a k výši požadované podpory, která tuto alokaci výrazně převyšovala, se 
Rada rozhodla podporovat jednotlivé typy projektů paušálními částkami. Výše podpory je pro řadu projektů opět 
pouze iniciační, neboť Fond nemá kapacitu kompletně saturovat modernizace ve všech kinech v ČR, která se 
modernizovat rozhodnou. Rada doufá, že takováto podpora může pomoc k zajištění dalších finančních prostředků. 
 
Rada dále deklaruje, že i v dalších výzvách na podporu modernizace bude rozhodujícím kritériem kvalitní a 
různorodá dramaturgie a tedy dobrá práce provozovatele kina. 
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Slovní hodnocení jednotlivých projektů budou dodána v nejbližší době. 
 


