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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
Založení  
 
Nadační fond Praha ve filmu byl založen dne 16. prosince 2016. Jeho vznik schválilo 
zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém jednání dne 15. září 2016.  
 
Zakladatelem nadačního fondu je Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 
2, IČO: 000 64 581. 
 
Hlavním cílem nadačního fondu je podpora pozitivní prezentace města Prahy v zahraničí 
prostřednictvím filmové a televizní tvorby, přilákání filmových a televizních projektů s 
marketingovým potenciálem a jejich využití k propagaci Prahy a také profilování města jako 
„film-friendly“ destinace, která si uvědomuje přínosy a přesahy audiovizuální produkce. 
 
 
Orgány nadačního fondu 
 
Správní rada 
V čele nadačního fondu stojí správní rada. Správní rada má devět členů, v roce 2019 měla do 
15. 4. 2019 pouze osm členů a jednala v tomto složení: 
 
Ludmila Claussová (předsedkyně správní rady) 
MgA. Eliška Kaplicky Fuchsová (místopředsedkyně správní rady) 
Mgr. Helena Bezděk Fraňková 
PhDr. Nora Dolanská 
MBA Petr Erben 
Karel Grabein Procházka 
Rick McCallum 
Tomas Schollaert 
 
Rada hlavního města Prahy usnesením číslo 670 ze dne 15. 4. 2019 rozhodla o odvolání členů 
správní rady nadačního fondu Mgr. H. Bezděk Fraňkové, Ing. K. Grabein Procházky, MgA. P. 
Erbena, R. McCalluma ke dni 15. 4. 2019 a volbě členů správní rady nadačního fondu P. 
Slepičky, Mgr. I. Novotné, MgA. K. Matějkové, Mgr. O. Chrásta a Mgr. S. Kodetové ke dni  
16. 4. 2019. Do nadačního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze byl na základě této 
listiny zapsán na návrh podle ustanovení § 26 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 
soudních, u vymazávaných osob den zániku členství 15. 4. 2019 a u zapisovaných osob den 
vzniku členství 16. 4. 2019. 
 
Od 16. 4. 2019 jednala správní rada nadačního fondu v tomto složení: 
 
Ludmila Claussová (předsedkyně správní rady) 
MgA. Eliška Kaplicky Fuchsová (místopředsedkyně správní rady) 
PhDr. Nora Dolanská 
Mgr. Ondřej Chrást 
Mgr. Soňa Kodetová 
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MgA. Kamila Matějková 
Mgr. Ivana Novotná 
Tomas Schollaert 
Petr Slepička 
 
Dozorčí rada 
Na chod nadačního fondu dohlíží tříčlenná dozorčí rada, do 15. 4. 2019 působila v tomto 
složení: 
 
Jan Wolf (předseda dozorčí rady) 
Ing. Zdena Javornická 
Richard Bureš 
 
Rady hlavního města Prahy usnesením číslo 670 ze dne 15. 4. 2019 rozhodlo o odvolání člena 
dozorčí rady nadačního fondu Richarda Bureše ke dni 15. 4. 2019 a volbě člena dozorčí rady 
nadačního fondu Marka Brožka.  
 
Dozorčí rada působila od 16. 4. 2019 v tomto složení: 
 
Jan Wolf (předseda dozorčí rady) 
Zdena Javornická 
Marek Brožek 
 
 
Majetek 
 
Majetkový vklad zakladatele do nadačního fondu při jeho založení tvořil peněžitý vklad ve 
výši deset milionů korun českých. Na rok 2017 nadační fond od zakladatele obdržel dar ve 
výši dalších deseti milionů korun a pro rok 2018 schválilo zastupitelstvo svým usnesením č. 
35/38 ze dne 22. března 2018 dar pro nadační fond ve výši 30 milionů korun. Nadační fond 
nepřijal v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019 žádné další dary. 
 
Součástí výroční zprávy je Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31. 
12. 2020 
 
 
Dokumenty 
 
Nadační fond se řídí Zakládací listinou schválenou zastupitelstvem hlavního města Prahy na 
jednání zastupitelstva dne 15. září 2016 a upravenou usnesením zastupitelstva č. 31/75 dne 
30. listopadu 2017. 
 
Nadační fond dále pro úpravu vnitřních poměrů přijal dne 28. dubna 2017 Statut nadačního 
fondu. Tento Statut byl s ohledem na změny zakládací listiny provedené v listopadu 2017 
upraven a správní radou schválen dne 21. prosince 2017. 
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Pro účely grantového řízení přijala správní rada pro jednotlivé výzvy roku 2019 také 
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, které upravují pravidla přijímání a 
posuzování žádostí a podmínky smluv uzavíraných s příjemci nadačního příspěvku. Podmínky 
pro první výzvu roku 2019 byly přijaty dne 14. června 2019, Podmínky pro druhou výzvu byly 
přijaty dne 24. září 2019. 
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VÝZVY 
 
V průběhu roku 2019 vyhlásil nadační fond dvě výzvy pro předkládání žádostí o nadační 
příspěvek.  
 
VÝZVA 2019/1 
Lhůta pro podávání žádostí do výzvy 2019/1 byla od 20. června do 20. července 2019. Do 
výzvy bylo podáno celkem 11 žádostí, jedna z nich byla žadatelem před jednáním správní 
rady stažena. 
 
Z 10 žádostí, které byly správní radou posouzeny, byl udělen nadační příspěvek v celkové výši 
6,9 milionů korun těmto sedmi projektům (uvedeny jsou zde názvy projektů dle 
předložených žádostí): 
 
Muž, který stál v cestě – celovečerní film, režie Ivan Fíla, koprodukce ČR, Slovensko, 
Ukrajina, Německo, Maďarsko // nadační příspěvek 1 500 000 Kč 
Mucha – dokumentární film, režie Roman Vávra, koprodukce ČR, Německo, Francie // 
nadační příspěvek 650 000 Kč 
Zátopek – celovečerní film, režie David Ondříček, koprodukce ČR, Slovensko // nadační 
příspěvek 1 000 000 Kč 
Ein Sommer an der Moldau – televizní film, režie Sarah Winkenstette, Německo // nadační 
příspěvek 500 000 Kč 
Šarlatán – celovečerní film, režie Agnieszka Holland, koprodukce ČR, Polsko, Irsko // nadační 
příspěvek 2 500 000 Kč 
Sihamoni – Dvojí svět Krále Sihamoniho – dokumentární film, režie Petr Hojda, koprodukce 
ČR, Slovensko // nadační příspěvek 300 000 Kč 
Identita ES – dokumentární film, režie Alena Činčerová, koprodukce ČR, Německo, Kanada // 
nadační příspěvek 450 000 Kč 
 
 
Seznam žádostí přijatých ve Výzvě 2019/1 a výsledky rozhodnutí správní rady 
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Podpořené projekty 2019/1 
 
Muž, který stál v cestě   
Celovečerní film, ČR/Slovensko/Ukrajina/Německo/Maďarsko 
Režie: Ivan Fíla 
Hrají: Tomáš Töpfer, Miloslav Donutil a další 
Žadatel: Bio Illusion s.r.o.  
Nadační příspěvek: 1 500 000 Kč 
 

 
Foto: Bio Illusion s.r.o 
 
Příběh lékaře a politika MUDr. Františka Kriegla, hrdiny Pražského jara 1968, který byl v noci 
21. srpna společně s pěti vedoucími představiteli strany a státu (Dubček, Černík, Smrkovský, 
Špaček a Šimon) zatčen a unesen do Moskvy. Byl jediným československým politikem, který 
se dokázal v moskevském zajetí – a to i pod hrozbou likvidace – postavit Brežněvovi a 
nepodepsat moskevský diktát, znamenající souhlas s okupací Československa v roce 1968. 
Film vychází ze skutečných událostí, které jsou podloženy prací historiků, důkladnými 
rešeršemi a prací s primárními archivními materiály. Dle žádosti bude Praha ve filmu 
zobrazena v souvislosti s konkrétními historickými událostmi srpna 1968. Správní radu 
zaujalo téma, které koreluje s blížícími se oslavami třicetiletého výročí pádu komunistického 
režimu, stejně jako s připravovaným projektem Muzea nesvobody zaměřeného na historii 
totalitních režimů v českých zemích.  
 
Film se měl v Praze začít natáčet v březnu 2020, z důvodu pandemie Covid-19 bylo natáčení 
odloženo, nadační fond byl příjemcem o této skutečnosti informován.  
 
Místa natáčení v Praze: Pražský Hrad, tehdejší ÚV KSČ, Vojenské historické muzeum, okolí 
Riegerových sadů, nemocnice na Karlově náměstí, Kavčí Hory, Ruské velvyslanectví Praha 
(nám. Pod kaštany 1, Praha 6), Ministerstvo Obrany Praha (Na Valech, Tychonova 1, Praha 6), 
Český rozhlas (Vinohradská, Praha 2), Laboratoře Barrandov, Slovanský dům, Národní 
shromáždění (magistrála, Vinohradská tř. Praha 2) a mnoho dalších.  
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Mucha 
Dokumentární film, ČR/Německo/Francie   
Režie: Roman Vávra 
Žadatel: Punk Film s.r.o. 
Nadační příspěvek: 650 000 Kč 
 

 
Foto: Punk Film s.r.o. 
 
Dokumentární film o životě a díle nejslavnějšího českého umělce období secese Alfonse 
Muchy vznikl k 160. výročím jeho narození. Film mapuje klíčová místa, která byla pro umělce 
inspirativní, a kde on sám zanechal svoji stopu – tedy vitráž v katedrále sv. Víta a Primátorský 
salónek Obecního domu, kritiky proklamovaný za nejdokonalejší z Muchových děl. Mluvíme-
li o Alfonsi Muchovi, jediné místo na světě, kam se jezdí za Muchovým geniem loci je právě 
Praha, a právě této skutečnosti se snaží tvůrci využít. Film vznikl za podpory: Státní fond 
kinematografie, Nordmedia Film und Mediengesellschaft Niedersachen/Bremen, Plzeňský 
kraj, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno. 
 
Premiéra filmu plánovaná na duben 2020 musela být kvůli pandemii Covid-19 odložena, 
předběžně byla stanovena na podzim 2020. Film uvidí diváci minimálně ve Francii a v 
Německu díky zapojení televizní stanice ARTE do projektu. 
 
Místa natáčení v Praze: Obecní dům, katedrála sv. Víta, Petřín, Hradčanské náměstí, byt 
Jiřího Muchy 
Místa natáčení mimo Prahu: Paříž, Japonsko a USA 

 
 
 
 



9 
 

Zátopek 
Celovečerní film, ČR/Slovensko 
Režie: David Ondříček 
Hrají: Václav Neužil, Martha Issová, James Frecheville 
Žadatel: Lucky Man Films s.r.o. 
Nadační příspěvek: 1 000 000 Kč 
 

 
Foto: Lucky Man Films  
 
Příběh neslavnějšího českého běžce všech dob Emila Zátopka převedl na filmové plátno 
David Ondříček, do hlavních rolí filmu Zátopek obsadil Václava Neužila a Marthu Issovou.  
 
Snímek začíná v pohnutém roce 1968, kdy australský rekordman Ron Clarke přijíždí do Prahy 
za legendárním běžcem a svým idolem Emilem Zátopkem. V rozhovorech Rona s Emilem se 
děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého 
života a spojuje se v komplexní portrét muže, který neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední 
závod skončí. Film vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po 
celém světě. Je také příběhem osudového setkání a celoživotní lásky dvou lidí, kterou 
nedokázaly zlomit ani sportovní nebo životní prohry. Film vznikl za podpory Státního fondu 
kinematografie, Jihomoravského filmového nadačního fondu a Města Brna. Film Zátopek 
vznikal s laskavou osobní podporou paní Dany Zátopkové a s podporou Českého 
olympijského výboru. 
 
Vzhledem k okolnostem celosvětové pandemie Covid-19, která v současné době zásadně 
ovlivnila i kulturní život v Česku, se producenti a distributor filmu dohodli, že odloží 
distribuční premiéru filmu, původně plánovanou na 13. srpna 2020, na léto 2021. Snímek by 
měl být v Česku poprvé uveden na 55. ročníku MFF Karlovy Vary, tak jak bylo původně 
plánováno.  
 
Místa natáčení v Praze: Sokol Vinohrady, Zemědělský ústav, Klášter svatý Gabriel, Strahov, 
Stromovka, Obora Hvězda, Letiště Praha, ulice Prahy 
Místa natáčení mimo Prahu: Brno, Lipno, Seč, Bratislava a okolí 
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Ein Sommer an der Moldau (Léto na Vltavě)  
Televizní film, Německo 
Režie: Sarah Winkenstette  
Hrají: Marko Cindric, Alina Levshin, Franziska Walser, Karen Dahmen, Hanno Jusek,  
Žadatel: Schiwago Film Praha s.r.o. 
Nadační příspěvek: 500 000Kč 
 

 
Foto: Schiwago Film Praha s.r.o. 
 
Romantický televizní film Ein Sommer an der Moldau (Léto na Vltavě) patří do úspěšné řady 
německé stanice ZDF. Nová epizoda pojednává o soukromé vyšetřovatelce z Berlína, kterou 
její případ zavede do Prahy. V minulosti nadační fond již jeden snímek z této řady podpořil – 
Ein Sommer in Prag (Léto v Praze, 2017). Praha jako nejdůležitější a nejhezčí město na Vltavě 
hraje ve filmu zásadní roli. Je vylíčena jako krásné a moderní město, které stojí za to vidět. V 
příběhu jsou zmíněny i některé legendy – například ta o Daliborovi. Televizní snímek 
neopomíjí ani postavu jednoho z nejslavnějších českých hudebních skladatelů Bedřicha 
Smetanu, ve filmu samozřejmě zazní i symfonie Vltava. 
 
Vltava se jeví jako zajímavý aspekt a motiv pro zobrazení Prahy jako města, které je s touto 
řekou neodmyslitelně spjato. Správní rada vidí potenciál tohoto motivu pro marketingové 
využití a oceňuje také zajištěnou distribuci prostřednictvím celoplošné německé televizní 
stanice ZDF (sledovanost jednotlivých dílů řady se pohybuje mezi 4 až 7 miliony diváků).  
 
Místa natáčení v Praze: celkové pohledy na Prahu, Praha z Vltavy, Staroměstské náměstí, 
Karlův most a okolí, Pražský hrad, náplavky v centru, náplavka pod Vyšehradem a další  
Místa natáčení mimo Prahu: Děčín, Mělník, Slapy, Berlín, Sad Schandau 
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Šarlatán 
Celovečerní film, ČR/Irsko/Polsko/Slovensko 
Režie: Agnieszka Holland 
Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Daniela Voráčková, Melika Yildizová, Jaroslava 
Pokorná, Martin Myšička 
Žadatel: Marlene Film Production s.r.o. 
Nadační příspěvek: 2 500 000 Kč 
 

 
Foto: Marlene Film Production s.r.o. 
 
Agnieszka Holland, držitelka Zlatého glóbu za film Evropa, Evropa (1990), dotočila v červenci 
2019 snímek Šarlatán. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na 
kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech 
společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. 
Mikolášek jako člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a 
nevysvětlitelným nadáním dokázal diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými 
si ani doktoři nevěděli rady. Jeho mimořádné schopnosti byly ale vykoupeny bojem s 
vlastními démony. Léčitelství bylo jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým. 
Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi se 
odehrává na pozadí bouřlivých dobových událostí (nacistická okupace, komunistický převrat, 
komunistické perzekuce). V hlavní roli snímku se představil Ivan Trojan, roli Mikoláška v 
mladším věku svěřila režisérka jeho synovi Josefu Trojanovi. Film vznikl za podpory Státního 
fondu kinematografie, Polského filmového institutu, Slovenského audiovizuální fondu. 
 
Světová premiéra filmu Šarlatán proběhla za účasti herců a tvůrců na mezinárodním 
filmovém festivalu Berlinale 27. února 2020, celosvětovým distributorem se pak stala 
společnost Films Boutique. Česká premiéra byla kvůli pandemii Covid-19 odložena na 16. 
srpna 2020, do kin film vstoupí 20. srpna 2020.  
 
Místa natáčení v Praze: Loretánské náměstí, Petřín – Strahovská zahrada, Senovážné 
náměstí – Cukrovarnický palác, Praha 6 
Místa natáčení mimo Prahu: Český Krumlov, Šumava 
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Sihamoni – Dvojí svět Krále Sihamoniho 
Dokumentární film, ČR/Slovensko 
Režie: Petr Hojda 
Žadatel: Cineart TV Prague s.r.o. 
Nadační příspěvek: 300 000 Kč 
 

 
Foto: Cineart TV Prague s.r.o. 
 
Dokumentární snímek Sihamoni – Dvojí svět Krále Sihamoniho mapuje strhujících životní 
osudy kambodžského krále, který svá školní a studentská léta prožil v Praze.  
Sihamoni se narodil do královské rodiny, část dětství prožil v paláci, odkud byl v devíti letech 
poslán do socialistického Československa. Zde prožil odloučení od rodičů, internátní způsob 
života, rezignaci na svoje urozené postavení, šikanu ze strany některých spolužáků, bydlení v 
české rodině v bytě 2+1, ale i první umělecké úspěchy. Navázal zde přátelství s lidmi zcela 
odlišného společenského postavení, k nimž se citově upnul. Prožil zde rok 1968, svržení 
svého královského otce Rudými Khmery i zradu kambodžského velvyslance v Praze a 
vyhození z ambasády. Do své vlasti byl za Rudých Khmerů vylákán léčkou, dostal se se svými 
královskými rodiči do domácího vězení, byl nucen tvrdě fyzicky pracovat, viděl popravovat 
své příbuzné. Osvobození Kambodže mu vyneslo titul krále, kterým nikdy nechtěl být. 
Rozloučil se s vysněnou kariérou tanečníka a pomyslně se loučí i se svou druhou vlastí, 
Českou republikou. Protokol i osobní důvody jej osamělého uzavírají v paláci, který se mění v 
pevnost. 
 
Z důvodů pandemie Covid-19 bylo natáčení prozatím odloženo.  
 
Místa natáčení v Praze: Pražská konzervatoř, Dejvice, Karlův Most, Pražský Hrad, Státní 
Opera, Národní divadlo, Náplavka, Kolej AMU, Kavárna Slávie, Nám. Václava Havla, Nám. 
J. Palacha, archivní záběry Prahy 
Místa natáčení mimo Prahu: Kambodža 
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Identita ES 
Dokumentární film, ČR/Slovensko 
Režie: Alena Činčerová 
Žadatel: Cineart TV Prague s.r.o. 
Nadační příspěvek: 450 000 Kč 

 
Foto: Cineart TV Prague s.r.o. 
 
Dokumentární film Identita ES pojednává o osudech jednoho z nejuznávanějších světových 
imunologů a genetiků Emila Skamene, jehož životní cesta vedla z Prahy do kanadského 
Montrealu.  
Neskutečný osud špičkového vědce, imunologa a genetika, který věnoval celý svůj profesní 
život tajemství genů, a přitom po léta neznal geny vlastní – svou skutečnou identitu. Dodnes 
neví přesné datum svého narození. Pochází z židovské rodiny z Bučače na Ukrajině, odkud byl 
díky předvídavosti svých rodičů zachráněn od nacistických pogromů a propašován v batohu 
českého Němce do Prahy. Vyrůstal pak v adoptivní rodině v Praze, vystudoval medicínu na 
Univerzitě Karlově a v roce 1968 emigroval na Západ. Dosud žije a působí v kanadském 
Montrealu a do Prahy se pravidelně vrací. 
 
Z důvodů pandemie Covid-19 bylo natáčení prozatím odloženo.  
 
Místa natáčení v Praze: železnice Dejvice, Lékařská Fakulta UK, Karlův most, Kampa, Olšanské 
hřbitovy, Riegrovy sady, Židovský hřbitov, Maiselova ulice, Staronová synagoga, Vinohrady, 
Nábřeží Vltavy, Náplavka 
Místa natáčení mimo Prahu: Kanada 



14 
 

 VÝZVA 2019/2 
 
Do výzvy k předkládání žádostí o nadační příspěvek v období od 1. října do 25. října 2019 
bylo podáno sedm žádostí, všechny v řádném termínu. Pět žádostí, které splnily všechny 
formální náležitosti, byly předloženy k hodnocení správní radě dne 27. listopadu 2019. Dva 
žadatelé svou žádost před zasedáním správní rady stáhli. 
Předmětem všech pěti žádostí byly tentokrát pouze celovečerní hrané filmy, čtyři z nich 
určené pro kinodistribuci, jeden film televizní. Všechny snímky jsou vyráběny v české 
koprodukci (tři majoritní a dvě minoritní české koprodukce). Žánrová paleta projektů v 
předložených žádostech je pestrá: od dobové biografie, přes soudobá dramata a thrillery až 
po komedii. Ve výzvě 2019/2 udělila správní rada nadační příspěvky v celkové výši 5,1 
milionu korun třem projektům (uvedeny jsou zde názvy projektů dle předložených žádostí): 
 
Lesní vrah – celovečerní film, režie Radim Špaček, koprodukce ČR, Polsko, Rumunsko // 
nadační příspěvek: 800 000 Kč 
Diplomatka – Nehoda (Die Diplomatin: Der Unfall) – televizní film, režie Roland Suso 
Richter, koprodukce ČR, Německo // nadační příspěvek: 800 000 Kč 
Il Boemo – celovečerní film, režie Petr Václav, koprodukce ČR, Slovensko, Itálie // nadační 
příspěvek: 3 500 000 Kč 
 
Seznam žádostí přijatých ve Výzvě 2019/2 a výsledky rozhodnutí správní rady 
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Podpořené projekty 2019/2 
 
Lesní vrah  
Celovečerní film, ČR/Polsko/Rumunsko  
Režie: Radim Špaček 
Hrají: Michal Balcar v hlavní roli, epizodní role jsou v procesu castování 
Žadatel: Vernes s.r.o.  
Nadační příspěvek: 800 000 Kč 
 

 
Foto: Vernes s.r.o. 
 
Minimalistické drama mapující poslední rok života Viktora Kalivody, tzv. lesního vraha, který 
v roce v roce 2005 zastřelil tři osoby, je psychologickou sondou do mysli nadprůměrně 
inteligentní lidské bytosti schopné vraždit bez nějaké zjevné příčiny. Film má umělecké 
ambice, garancí kvality je jméno režiséra Radima Špačka a Olega Mutu, kameramana 
rumunské nové vlny (4 měsíce, 3 týdny, 2 dny, Spojené státy lásky, Donbas), díky němuž by 
se film rád zapsal do evropského filmového prostoru a vystoupil z úzce profilované české 
produkce.  
 
Natáčení bylo kvůli pandemii Covid-19 odloženo o rok.  
 
Místa natáčení v Praze: metro Želivského, metro Jiřího z Poděbrad, metro Zličín, parkoviště 
u metra Zličín, průjezdy metrem, Anděl a výpadovka Strakonická, sídliště Jižní město, 
budova Městského soudu – Spálená  
Místa natáčení mimo Prahu: Brno, Brdské lesy  
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Diplomatka: Nehoda (Die Diplomatin: Der Unfall)  
Televizní film, ČR/Německo 
Režie: Roland Suso Richter 
Hrají: Natalia Wörner, Jannik Schümann, Maren Kroymann, Alexander Beyer, Michael Ihnow 
Žadatel: MIA FILM s.r.o. 
Nadační příspěvek: 800 000 Kč 
 

 
Foto: ARD Degeto/Roland Suso Richter  
 
Volná série kriminálních filmů Diplomatka (Die Diplomatin) je spojená postavou hlavní 
hrdinky, diplomatky Karly Lorenz. Díl Nehoda je pátým filmem této série a třetím 
odehrávajícím se v Praze, kde se Karla stala německou velvyslankyní. Stejně jako v 
předchozích dílech ji její zaměstnání přivede k vyšetřování zločinu. Více než 90 % děje 
aktuálního snímku se odehrává v Praze, která je představena jako atraktivní a moderní 
metropole. V příběhu vystupují i české postavy, s jednou z nich má hrdinka romantický vztah. 
Příjemce nadačního příspěvku slibuje, že distribuce na veřejnoprávním kanále zajistí 
dostatečný divácký zájem. Filmy ze série Diplomatka jsou na ARD uváděny v sobotním 
hlavním vysílacím čase s vysokou sledovaností – a umístění již třetího dílu do Prahy ukazuje, 
že se naše metropole těší u německých diváků i filmařů zájmu a pozornosti. 
 
Premiéra je naplánována na podzim 2020.  
 
Místa natáčení v Praze: Německé velvyslanectví, Staré město, Vltava – most, náplavka a 
nábřeží, pražské uličky a ulice, Josefov, Hlavní nádraží 
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Il Boemo  
Celovečerní film, ČR/Polsko/Rumunsko  
Režie: Petr Václav 
Hrají: Vojtěch Dyk, Elena Radonicich, Valentina Belle, Barbara Ronchi, Karel Roden, Phillipe 
Jaroussky, Emöke Barath, Juan Sancho, Krystian Adam, Simona Houda Šaturová 
Žadatel: Mimesis Film 
Nadační příspěvek: 3 500 000 Kč 
 

 
Foto: Mimesis Film 
 
Životopisné drama o jednom z velikánů hudby osmnáctého století je s Prahou spjato nejen 
jako rodiště Josefa Myslivečka, Praha je ztvárněna jako umělcova věčná inspirace, ze které 
čerpal i během svého pobytu v Itálii. Film ukazuje, jak byla Praha v 18. století kulturně 
propojena s ostatními evropskými zeměmi, na poli hudebním pak zvláště s Itálií. Josef 
Mysliveček, kterého ve filmu hraje Vojtěch Dyk, byl jeden z nejslavnějších evropských 
operních skladatelů druhé poloviny 18. století, pražský rodák, učitel a přítel Wolfganga 
Amadea Mozarta, složil 30 oper, deset oratorií, symfonie, koncerty, overtury a množství 
komorní a chrámové hudby. 
 
Pražské natáčení v srpnu 2020 by mělo proběhnout dle plánu.  
 
Místa natáčení v Praze: Palác Colloredo-Mansfeld, kostel svatého Jakuba, libeňská 
Invalidovna, Trojský zámek, Myslivečkův dům v Melantrichově ulici 
Místa natáčení mimo Prahu: Itálie (Como, Janov, Pavia) 
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EKONOMICKÝ EFEKT PODPORY AUDIOVIZUÁLNÍ PRODUKCE V PRAZE  
 
Nadační fond udělil v letech 2017-2019 nadační příspěvky celkem 30 projektům, jejich 
celková výše činí 36,6 mil. Kč; celková útrata podpořených produkcí v Praze je odhadována 
na 940 mil. Kč. Průměrně představují výdaje podpořených produkcí na natáčení v Praze 2568 
% poskytnutých nadačních příspěvků. 
 
Přehled útraty filmových produkcí v Praze od roku 2017 do 31.12. 2019 (celkem 30 
podpořených projektů)  
 

výzva název projektu režie typ 
projektu 

koprodukce 
(K), 

zahraniční 
projekt/ 

servis (S)* 

stav 
projektu 

výše 
nadačního 
příspěvku 

útrata v Praze 

2017/1 
The Ring / Prsten 
(distribuční titul Jab 
Harry Met Sejal) 

Imtiaz Ali film S (Indie) vyplacen 2 000 000 Kč 55 190 942 Kč 

2017/1 The Death & Life of 
John F. Donovan Xavier Dolan film S (Kanada) vyplacen 1 000 000 Kč 22 500 000 Kč 

2017/1 

Tout le monde 
debout / Prostě 
vstaň (český 
distribuční titul Láska 
bez bariér) 

Franck 
Dubosc film S (Francie) vyplacen 2 000 000 Kč 19 117 434 Kč 

2017/1 Ein Sommer in Prag Karola 
Meeder TV film S (Německo) vyplacen 300 000 Kč 16 632 472 Kč 

2018/1 Jan Palach Robert 
Sedláček film K vyplacen 1 500 000 Kč 44 205 000 Kč 

2018/1 Helen Dorn - Prager 
Botschaft 

Alexander 
Dierbach TV film S (Německo) vyplacen 750 000 Kč 17 793 563 Kč 

2018/1 Pražské orgie Irena 
Pavlásková film K běží 750 000 Kč 46 250 000 Kč 

2018/1 Medieval (Jan Žižka) Petr Jákl film K (USA) běží 1 500 000 Kč 80 000 000 Kč 

2018/1 Far From You Ivan 
Silvestrini 

seriál / 
epizoda S (Itálie) vyplacen 1 000 000 Kč 16 601 083 Kč 

2018/1 Krimi Praha: 
Utopenec 

Nicolai 
Rohde TV film S (Německo) vyplacen 1 000 000 Kč 22 275 000 Kč 

2018/1 Kriminálka Praha: 
Chladná smrt 

Nicolai 
Rohde TV film S (Německo) vyplacen 750 000 Kč 18 650 000 Kč 

2018/1 Na střeše Jiří Mádl film K vyplacen 1 000 000 Kč 48 515 741 Kč 

2018/1 Princip slasti / The 
Pleasure Principle 

Dariusz 
Jabłoński minisérie  

S (Polsko, 
Ukrajina, 
Německo) 

vyplacen 750 000 Kč 30 388 014 Kč 

2018/2 Spider-Man: Far 
From Home  Jon Watts film S (USA) vyplacen 5 000 000 Kč 250 000 000 Kč 

2018/2 Modelář Petr Zelenka film K běží 750 000 Kč 15 000 000 Kč 

2018/2 Tím to nekončí Fabio 
Resinaro film S vyplacen 1 250 000 Kč 17 283 000 Kč 
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2018/2 Diplomatka: Pražské 
noci 

Roland Suso 
Richter TV film K 

(Německo) vyplacen 800 000 Kč 19 000 000 Kč 

2018/3 Ztraceni v ráji Fiona 
Ziegler film K 

(Švýcarsko) běží 500 000 Kč 9 500 000 Kč 

2018/3 Ulice domů 2 Riccardo 
Donna 

seriál / 
epizoda S (Itálie) běží 500 000 Kč 8 181 810 Kč 

2018/3 Poloviny/Halves Ali Mosaffa film 
K (Irán, 
Francie, 
Slovensko) 

běží 1 500 000 Kč 19 000 000 Kč 

2019/1 Muž, který stál 
v cestě Ivan Fíla  film K běží 1 500 000 Kč 32 264 079 Kč 

2019/1 Mucha Roman 
Vávra 

dokumen
t K běží 650 000 Kč 6 050 000 Kč 

2019/1 Zátopek David 
Ondříček film K běží 1 000 000 Kč 11 000 000 Kč 

2019/1 Ein Sommer an der 
Moldau 

Sarah 
Winkenstett
e 

TV film S (Německo) běží 500 000 Kč 10 200 000 Kč 

2019/1 Šarlatán Agnieszka 
Holland film K běží 2 500 000 Kč 30 200 000 Kč 

2019/1 Sihamoni - Dvojí svět 
Krále Sihamoniho Petr Hojda dokumen

t K běží 300 000 Kč 4 000 000 Kč 

2019/1 Identita ES Alena 
Činčerová 

dokumen
t K běží 450 000 Kč 4 200 000 Kč 

2019/2 Lesní vrah  Radim 
Špaček film K běží 800 000 Kč 18 200 000 Kč 

2019/2 Diplomatka – 
Nehoda 

Roland Suso 
Richter TV film K 

(Německo) běží 800 000 Kč 18 000 000 Kč 

2019/2 Il Boemo Petr Václav film K běží 3 500 000 Kč 30 000 000 Kč 
 

 
    36 600 000 Kč 940 198 138 Kč 

 
 

      

 

*  
K = majoritní CZ koprodukce 
K (země) = minoritní CZ koprodukce s danou zemí  
S (země) = zahraniční produkce dané země natáčená v ČR jako tzv. servis  
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PREZENTACE NADAČNÍHO FONDU 
 

• Výstupy v médiích – výběr  
- Česká televize:  
Pavla Sedliská: reportáž Jak Praha podporuje filmaře a Praha ve filmech, premiéra 28. 
9. 2019 v Událostech, následně reprízováno v nejrůznějších dalších pořadech ČT (Z 
metropole, Události v kultuře atd.) 
- Forbes: 
Bibiana Beňová: Světla, kamera, půlmiliarda. Česko láká filmaře na štědře navýšené 
pobídky. 15. 11. 2019  https://1url.cz/dzlbb 
- Opera Plus: 
ČTK: Praha podpořila životopisný film o Josefu Myslivečkovi. 14. 12. 2019 
https://1url.cz/ozMNo 
- Večerní Praha: 
Redakce: Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fond podpořil v letošní druhé 
výzvě tři projekty. 12. 12. 2019  
- MF Dnes: 
spa: Praha podpořila tři filmy. 14. 12. 2019   
- České noviny: 
ČTK: V Praze a Bernu vzniká česko-švýcarská road movie Ztraceni v ráji. 15. 7. 2019 
https://1url.cz/yzlbm 
- Mirror: 
Lewis Knight: How Spider-Man Far From Home transformed Prague into a gorgeous 
battleground. 25. 9. 2019 https://1url.cz/Ozl9L 
- Decider:  
Alex Zalben ‘Spider-Man: Far From Home’: Go Behind The Scenes Of Peter’s Prague 
Vacation [Exclusive]. 30. 9. 2019  https://1url.cz/Gzl9M 
 

• Prezentace na festivalech 
- MFF Berlinale – prezentační tiskový materiál v rámci českého stánku  
- MFF Karlovy Vary – prezentace na Industry Days  

 
• Vlastní propagační výstupy nadačního fondu 

- tiskovina na propagaci Prague Film Fund (zde)  
- video s režisérkou Agnieszkou Holland o natáčení v Praze (zde) 

  
 
 
 
  

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/219411000100928/obsah/722934-jak-praha-podporuje-filmare
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/219411000100928/obsah/722935-praha-ve-filmech
https://1url.cz/dzlbb
https://1url.cz/ozMNo
https://1url.cz/yzlbm
https://1url.cz/Ozl9L
https://1url.cz/Gzl9M
https://www.dropbox.com/s/dujd7cnnmksa2bd/PFF_letak_Berlinale.pdf?dl=0
https://1url.cz/mzl44


21 
 

SHRNUTÍ 
 
Správní rada podpořila v roce 2019 deset projektů, mezi které rozdělila nadační příspěvky 
v celkové výši dvanácti milionů korun. Do výzev se v roce 2019 přihlásily až na jednu výjimku 
výhradně koprodukce s Českou republikou, stoprocentně zahraniční projekt byl jediný: 
německý televizní film Léto na Vltavě.  
 
Oproti minulým výzvám došlo k výraznému posunu z hlediska pestrosti přihlášených 
projektů: o nadační příspěvek se ucházely tři dokumentární filmy (Mucha, Sihamoni, Identita 
ES), všechny tři uspěly a staly se tak první dokumentárními snímky podpořenými nadačním 
fondem.  
 
Leitmotivem většiny v roce 2019 podpořených projektů jsou příběhy silných osobností – 
hlavními hrdiny tu jsou reálné osobnosti z českého či zahraničního uměleckého, vědeckého 
nebo sportovního světa.  
 
Správní rada se shodla na tom, že chce ve zvýšené míře podporovat i majoritně české 
projekty, které vznikají v mezinárodní koprodukci, pokud v sobě kloubí nesporné umělecké 
kvality, silný příběh s univerzálním přesahem nebo/a účast tvůrce světového formátu jakým 
je například film Šarlatán polské režisérky Agnieszky Holland, uznávané umělkyně nejen 
v Evropě, ale i ve Spojených státech.  
 
Natáčení v Praze přináší přímý ekonomický efekt v podobě útraty filmových štábů během 
jejich natáčení v hlavním městě, zaměstnávání místních, odběru služeb a zboží od místních 
dodavatelů, podpory řemesel a řemeslné výroby atd. Prostřednictvím filmů a seriálů město 
Praha navíc podporuje svou prezentaci v zahraničí s ohledem na aktuální strategii cestovního 
ruchu (například regulace turistické návštěvnosti tím, že se propagace prostřednictvím 
podpořených audiovizuálních projektů zaměří na kýžené skupiny návštěvníků, kteří si Prahu 
jako cíl své cesty vyberou z hlediska kultury, umění, sportu, či zvažují město z hlediska práce, 
byznysu, studia nebo v rámci kongresové turistiky).  
 
Podpora audiovizuální produkce a posílení image Prahy jako filming-friendly destinace 
odpovídá aktuálním trendům, ke kterým podpora kreativních průmyslů bezesporu patří, tím 
se upevňuje vnímání Prahy jako města, které je moderní, bezpečné, nabízí vysoký standard 
služeb a podmínek pro práci i pro život.  
 
Činnost nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund navíc slouží i k přilákání nového 
audiovizuálního byznysu do Prahy, což kopíruje obecnou tendenci v Evropě, kde se fondy na 
podporu filmové/audiovizuálně produkce zaváděly dlouho před Prahou. V Evropě jich fungují 
desítky, jak na úrovni měst, tak i regionů, evropská asociace regionálních fondu Cine Regio 
jich sdružuje 50. 
 
 
 
 
 

https://www.cineregio.org/
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Kontakt 
Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund 
Mariánské náměstí 2/2 
110 00 Praha 1 
 
Datová schránka: r46dfkb 
 
IČO: 05634288 
 
Ludmila Claussová 
předsedkyně správní rady 
tel. +420 728 132 026 
board-director@praguefilmfund.eu 
 
Tereza Moravcová 
tajemnice nadačního fondu 
tel. +420 608 212 548 
info@praguefilmfund.eu 
Nadační fond spravuje webovou stránku www.praguefilmfund.eu a facebookovou stránku 
https://www.facebook.com/praguefilmfund/.  
 
 
 
 
 
Přílohy 
 
1_Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019 
2_Dopady pandemie COVID-19 na fungování nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film 
Fund  
 
 

mailto:board-director@praguefilmfund.eu
mailto:info@praguefilmfund.eu
http://www.praguefilmfund.eu/
https://www.facebook.com/praguefilmfund/


































Příloha k účetní závěrce k 31.12.2019 a do Výroční zprávy 2019 
 
Dopady pandemie COVID-19 na fungování nadačního fondu Praha ve 
filmu Prague Film Fund 
 
Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se onemocnění COVID-19. 
V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé 
ekonomické škody. I když v době zveřejnění této účetní závěrky není možné říci konkrétní 
dlouhodobé dopady této situace na fungování nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film 
Fund, již nyní je jisté, že mnoho projektů, které fond podpořil, musely odložit premiéru, 
pozastavit natáčení či ani natáčet nezačaly. Situaci sledujeme a každý jeden projekt řešíme 
individuálně.  
 
Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund pokračuje i nadále v monitorování 
potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních 
účinků na žadatele a příjemce nadačních příspěvků i na samotné zaměstnance fondu. 
 
Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund zvážil potencionální dopady COVID-19 na 
své aktivity a dospěl k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad dalšího nepřetržitého 
fungování fondu. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31.12.2019 zpracována za 
předpokladu, že Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund bude nadále schopen 
pokračovat ve své činnosti. 
 
 
 
 
 
 


