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Tato cena je pojmenována 

podle ženského jména LEONARDA, 

které symbolizuje

ženu silnou jako lvice.



KOMU JE CENA URČENA
Cena Česká Leonarda je určena pro české scénáristky, režisérky,  

spisovatelky, autorky animovaných děl a počítačových her.

  

ČEHO CHCE CENA DOSÁHNOUT
• Chceme dosáhnout umělecké a f inanční podpory fáze vývoje kvalitních 

audiovizuálních děl všech žánrů, s důrazem na celospolečenský význam témat 
a kvalitu jejich zpracování.

• Zásadní důraz klademe na nové formáty a inovativní postupy.

• Chceme dát autorkám co nejlepší podmínky a čas pro práci na vývoji kvalitních 
a inovativních děl. Přihlásit lze treatmenty děl určených pro kina a televize všech 
formátů, včetně on-line formátů a počítačových her.



STATUT CENY A JEJÍ PARTNEŘI:

Autorkou této ceny je Zora Cejnková, scénáristka, režisérka  
a držitelka evropské ceny EBU Creative Forum, jako umělecká  
ředitelka projektu, významná mezinárodní organizace  
Business & Profesional Women CR z.s. poskytuje ceně zázemí,  
zastřešuje produkci a realizuje vzdělávací program pro  
přihlášené f ilmařky.

Hledáme další instituce nebo soukromé subjekty, které by měly zájem  
se na realizaci této ceny podílet. (předběžný zájem již projevil Karlovarský kraj,  
IT společnost CertiCon a Velvyslanectví USA v České republice)

Cena Česká Leonarda se nestává majitelem či koproducentem přihlášených 
ani oceněných treatmentů, ale má právo vyžadovat splnění podmínek ze strany 
autorek, které se váží k udělení f inanční ceny. 



ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOUTĚŽI:

• Autorky do soutěže přihlašují své autorské projekty formou  
detailních treatmentů podle pravidel soutěže 

• Treatment díla musí být aktuální (maximálně 1 rok starý)  
a dílo nebo jeho vývoj nesmí mít už přidělené f inanční zdroje  
z jiných zdrojů (Fond kinematograf ie, Česká televize, Media atd.)

• Podmínkou účasti autorky je, že v profesionálních podmínkách realizovala (podle 
své profese) alespoň jedno AVD dílo, které bylo odvysíláno televizí, promítnuto  
v kinech nebo umístěno na profesionální zpravodajský, zábavní nebo f ilmový 
web (kromě sociálních sítí), studentky uměleckých škol mohou žádat až  
v posledním ročníku svého studia

• Autorka souhlasí, že základní informace o jejím treatmentu včetně traileru 
budou umístěny a prezentovány na of iciálním webu ceny, a to po neomezenou 
dobu.



KATEGORIE CENY LEONARDA:

Cena se uděluje ve třech základních kategoriích. Podle aktuální 
situace se kategorie mohou měnit každý rok (i podle partnerů 
ceny).

1. Hraná tvorba/animovaný celovečerní f ilm/seriál s cílem 
podpořit vznik 1. verze scénáře hraného nebo animovaného 
f ilmu/seriálu; min. stopáž u hraného/animovaného f ilmu je  
60 minut / u seriálu bez limitu na jeden díl

2. Dokumentární tvorba s cílem vytvořit úplný realizační scénář 
dokumentárního f ilmu/seriálu, stopáž dokumetu je 40 min  
+/seriál bez limitu

3. Experimentální tvorba, online formáty a počítačové hry  
s cílem podpořit 1. verzi realizačního scénáře, stopáž a forma 
bez limitu



JEDNOTLIVÁ KOLA CENY:
1. kolo: Přihlášky/nominace 

Deadline pro přihlášení do soutěže je na Tři krále, tedy 6.ledna.

2. kolo: Výběr nominovaných

Tříčlenná porota ceny České Leonarda  nominuje z přihlášených treatmentů 
v každé kategorii 8 až 9 projektů do dalšího kola dle pravidel ceny do konce 
února.

3. kolo: Vzdělávací program

• Nominované f ilmařky mají unikátní možnost zúčastnit se mentoringu  
v rámci konference Equal Pay Day na přelomu března/dubna v Praze.

• Jeho obsahem je cílená diskuse o autorském vývoji díla vzhledem  
k jeho reálnému uplatnění u producentů u nás a v zahraničí, efektivní 
komunikace a sebeprezentace při hledání f inancování svého díla.

• Nominované f ilmařky si vyberou mezi řadou těchto témat, která jsou vedena 
zkušenými mentory z ČR i zahraničí z oblasti kreativního developmentu, 
byznysu, marketingu a osobního koučinku.



CENA ČESKÁ LEONARDA:

4. kolo:  Pitching a slavnostní vyhlášení vítězek

• proběhne v rámci významné f ilmové události, uvažujeme např. o spolupráci  
s MFF Karlovy Vary

• odehraje se v prestižním prostoru a bude přístupné pro ostatní profesionály  
a novináře

• v rámci pitchingu nominované autorky představí před jury své projekty, 
včetně traileru, pořadí prezentací bude losováno.

• jury (5 – 7 členů) je složená z umělecky nebo společensky významných 
osobností z různých oborů, jsou mezi nimi ženy i muži. Každoročně se mění. 
Jsou v ní i zástupci partnerů ceny

• délka prezentace jednoho treatmentu je max 10 minut (včetně traileru), 
dalších 6 minut je určeno diskusi. Je vítána invenční forma prezentace

• během pitchingu se budou v místě konání prezentovat i partneři ceny



SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZEK:
• po ukončení pitchingu se jury odebere k poradě a vybere vítěze jednotlivých 

kategorií

• večer téhož dne proběhne slavnostní vyhlášení ceny v reprezentativním 
prostoru

• ceny předávají členové jury nebo partneři projektu

• z každé kategorie budou vyhlášeny držitelky 3. a 2. místa. Získají diplom:

 „Česká Leonarda, nominace na 2. nebo 3. cenu v kategorii….

• vítězky každé kategorie získají nejen diplom, ale také f inanční bonus. Návrh 
na výši bonusu pro 1. ročník České Leonardy: 

1.  kategorie: 200 000 CZK

2. kategorie: 100 000 CZK

3. kategorie: 100 000 CZK

• vítězky každé kategorie získají také sošku Česká Leonarda, jejímž autorem 
je významný sklářský výtvarník s mezinárodním renomé Jiří Šuhájek

• laureátky ceny budou mít 1 rok na to, aby vytvořily předmětné dílo



PREZENTACE PARTNERŮ CENY ČESKÁ LEONARDA:

• Partneři ceny budou prezentováni společně s veškerými aktivitami ceny 
v průběhu celého roku jako její partneři. Budeme rovněž hledat mediální 
partnery.

• Nabízíme partnerům prezentaci v rámci veškerých tiskových, reklamních  
a video výstupů z aktivit ceny v průběhu celého roku.

• Nabízíme jim účast v jury.

• Nabízíme také možnost v případě zájmu předat cenu, popřípadě stát se 
donátorem konkrétní kategorie a být také tak prezentován. Předávání ceny 
bude veřejné a budou pozvána média.

• Pokud bude partnerem společnost působící na audiovizuálním trhu, bude mít 
možnost jako první jednat o podepsání kontraktu s autorkou projektu, jejíž 

projekt tuto společnost zaujme. 



ROZPOČET CENY ČESKÁ LEONARDA:

Financování projektu lze zajistit prostředky získaných  
metodou fundraisingu, partnerství a spoluprací  
v rámci projektu  

Příprava: 450 000 Kč 
Realizace: 360 000 Kč 
Ocenění: 530 000 Kč

Celkem:      1 340 000 Kč

Odměny: 240 000 Kč fundraising



BUSINESS & PROFESSIONAL WOMEN CR z.s.

Jsme veřejně prospěšná organizace, která propojuje aktivní 
ženy s cílem podpořit  ekonomickou nezávislost žen.  BPWCR 
je součástí mezinárodní sítě BPW International,  jež působí ve 
více než 100 zemích světa. Českou organizaci založila v roce 
2010  Lenka Šťastná  s vizí, že když se ženy propojí a podpoří, 

dokážou neuvěřitelné věci.

• vedeme kampaň za #rovnéplaty
• medializujeme ženské vzory
• organizujeme dvoudenní konferenci Equal Pay Day , 13. ročník je v březnu 2022
• pořádáme mentoringové programy, vyvinuly jsme metodu Speed mentoring, 
• dlouhodobě podporujeme téma postavení a vliv žen ve společnosti
• zapojujeme naše členky do mnoha projektů, výstupy používáme celoročně  

a aplikujeme je  na další cílové skupiny 
• tvoříme pravidelné formáty pro diskuzi nad tématy, která jsou pro BPWCR 

klíčová

www.bpwcr.cz
 inspirace | podpora | propojení



ZORA CEJNKOVÁ

• Autorka oceňovaných dokumentárních f ilmů, nového televizního formátu, má zkušenosti  
s hranou režií, reportáží i publicistikou, natáčením v zahraničí, nově je i spisovatelkou

• Autorka původního TV formátu „Dovolená v protektorátu“, který jako dosud jediný český televizní 
formát získal prestižní ocenění na Eurovision Creative Forum Berlin 2015 za nejlepší televizní 
formát veřejnoprávních (public) televizních stanic Evropy.

• O její práci psali New York Times, Variety, natáčela BBC Wordwide Servis,  televizní stanice ZDF, 
ORF, ARD, agentury Reuters a AP, noviny Guardian, Süddeutsche Zeitung a další

Mezi festivaly, na kterých její f ilmy získaly ocenění, jsou:

Eurovision Creative Forum Berlín 2015, za nejlepší evropský formát za „Dovolená v protektorátu“
Mezinárodní f ilmový festival ArtFilm Telč 2014, v kategorii Umění a kultura /Záhada kodexu XIV A 13
Mezinárodní f ilmový festival Tourf ilm 2005, 1. místo v kategorii dokumentárních f ilmů /Kuba 
inkognito/ 
Mezinárodní f ilmový festival Tourf ilm 2008, Cena poroty /Cymru am Byth – Ať žije Wales/
Mezinárodní f ilmový festival ArtFilm Telč 2011, 3 místo za f ilm /The Tap Tap/

Další informace na www.kmb-intl.com, LinkedIn



JIŘÍ ŠUHÁJEK 

• je žákem profesora Stanislava Libenského na pražské UMPRUM, 
absolvent londýnské Royal College of Art. Mezi lety 1972 a 1978 působil 
ve sklárně Moser jako kmenový výtvarník, poté pro sklárnu vytvořil 
několik výjimečných autorských kolekcí. Za svou designérskou  
i volnou uměleckou tvorbu získal řadu domácích a zahraničních 
ocenění. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách předních světových 
muzeí a galerií, mimo jiné v Corning Museum of Glass v New Yorku 
nebo v londýnském Victoria and Albert Museu.


