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1) Úvod 

FILMOVÁ CENA LUX je dokladem snahy Evropského parlamentu o podporu kultury a kulturní 

rozmanitosti v úzkém spojení s ostatními evropskými politikami. Evropský parlament má díky svým 

širším legislativním pravomocem, které mu udělila Lisabonská smlouva, také možnost přijímat 

iniciativy se silným symbolickým významem. 

Jednou z takových iniciativ bylo vytvoření ceny Evropského parlamentu za filmovou tvorbu, která 

byla poprvé udělena v roce 2007, kdy jsme si připomínali 50. výročí Římské smlouvy. 

FILMOVÁ CENA LUX každoročně upírá pozornost k filmům, které se dotýkají podstatných témat 

evropské veřejné diskuse. Kinematografie jakožto masové kulturní médium může představovat 

ideální způsob, jak rozpoutat diskusi a podnítit uvažování o Evropě a její budoucnosti. Filmy vybírané 

do soutěže o FILMOVOU CENU LUX tak nejen vyprávějí příběhy, ale také nastolují otázky, které se 

dotýkají sdílených evropských hodnot, a řeší témata, jako je hospodářská a sociální krize, 

přistěhovalectví, spravedlnost, solidarita, občanské svobody či základní práva, která překračují 

hranice jednotlivých států. Každý z těchto filmů dává nahlédnout do života Evropanů, ukazuje jejich 

přesvědčení, pochybnosti a hledání vlastní identity. Díky soutěžním filmům mohou zaznít nejrůznější 

názory na důležité sociální a politické problémy současnosti, což je vítaným obohacením diskuse o 

evropské identitě a jejích rozmanitých podobách.  

Podporou evropské kinematografie a FILMOVOU CENOU LUX se Evropský parlament snaží 

navázat nové formy komunikace s občany EU a přispět k tomu, aby evropská kinematografie výrazně 

reflektovala diskuse, které spolu v pluralistické Evropě vedou tisíce lidí. 

FILMOVÁ CENA LUX je tu od toho, aby navzdory současné hospodářské, politické a sociální krizi, 

kdy je ohroženo i umění, kultura a kinematografie, podporovala evropskou tvořivost a její 

rozmanitost. Podpora a záštita poskytovaná evropské kinematografii je jednou z cest, jak překonat 

narůstající bariéry, fyzické i psychologické, které rozdělují Evropu.  

Kinematografie je jedním z nejbohatších a nejsilnějších kulturních projevů, jehož síla spočívá v tom, 

že dokáže vzdorovat strachu a pocitům nejistoty, které obestírají naše životy. Kinematografie je 

zrcadlo, v němž poznáváme, kolik toho máme společného a jak podivuhodné a zajímavé jsou naše 

odlišnosti. 

 

2) Hlavní zásady 

Evropský parlament promítá kulturní rozmanitost 

Kultura včetně její specifické formy, jíž je kinematografie, je oblastí, kterou Evropský parlament 

může a musí i nadále účinně využívat ke komunikaci s občany Evropské unie, aby rozuměli jeho 



 

 

poslání a měli o něm co nejširší povědomí. FILMOVÁ CENA LUX, která je hmatatelným výrazem 

jeho vlastní, originální iniciativy, představuje jeden ze způsobů, jak tuto snahu naplnit. 

 

Evropský parlament se zajímá o kulturu 

Zatímco Evropská unie má v této oblasti pouze podpůrné a koordinační pravomoci, Evropský 

parlament přisuzuje kultuře v rámci práva Společenství již tradičně ústřední význam.  

Důkazem je třeba veřejné slyšení, které se konalo dne 27. října 2010 z iniciativy Výboru pro kulturu a 

vzdělávání na téma Kinematografie a evropská identita, ale i poslední slyšení, s názvem Úloha 

evropského filmu v Evropě zítřka, konané dne 10. října 2016, kterého se zúčastnili Ken Loach, Céline 

Sciammaová a Andrea Segre. 

K dalším příkladům patří simultánní projekce u příležitosti Mezinárodního dne uctění památky obětí 

holokaustu, kterého se zúčastnili bývalý předseda Schulz a Géza Rohrig (držitel Oscara za nejlepší 

cizojazyčný film roku 2016, výběr Filmové ceny LUX) nebo simultánní projekce a rozprava ve 28 

členských státech v rámci FILMOVÝCH DNŮ LUX a účast poslanců EP při diskusích u kulatého 

stolu a rozpravách o kultuře, digitální agendě atd. na významných mezinárodních filmových 

festivalech.  

Další rozvoj Filmové ceny LUX  

V průběhu roku 2015 proběhla v zájmu oslovení většího počtu diváků a zlepšení poměru počtu diváků 

a vynaložených nákladů neformální jednání mezi Parlamentem a Evropskou komisí, která se 

přiklonila k myšlence sdílení zdrojů v zájmu posílení povědomí o Filmové ceně LUX. 

Cílem partnerství mezi oběma orgány je zvýšit viditelnost Filmové ceny LUX v rámci evropského 

filmového průmyslu a evropské veřejné sféry. 

K navázání spolupráce došlo v roce 2016 a v letech 2017 a 2018 se dále rozvíjela rozšířením 

obvyklého simultánního promítání v rámci FILMOVÉ CENY LUX o další dvě projekce, takže 

probíhá ve všech evropských zemích. Tato spolupráce bude v roce 2019 pokračovat a dále se 

prohloubí. 

V souvislosti s evropskými volbami v roce 2019 a s ohledem na nový parlament, který z nich vzejde, 

by měl Evropský parlament společně s Komisí navázat na již vytvořené vzájemné synergie. Bylo by 

žádoucí, kdyby se spolupráce rozšířila do nových oblastí. Níže jsou uvedeny některé návrhy týkající 

se spolupráce EP a EK, jež jsou na programu pro rok 2019: 

pokračování simultánních projekcí, které se ukázaly být inovačním nástrojem v úsilí o 

zprostředkování myšlenky evropanství mladému publiku  

spolupráce, pokud jde o uvádění filmů soutěžících o Filmovou cenu LUX na online platformách  

spolupráce, pokud jde o zařazení titulků, jejichž vytvoření zajistil pro finalisty soutěže o cenu LUX 

Evropský parlament, do databáze evropských filmových titulků  

spolupráce v oblasti kulturní diplomacie zařazením filmů ze soutěže o cenu LUX do evropského 

balíčku filmů reprezentujících EU ve světě 

spolupráce na institucionální úrovni v rámci voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 



 

 

Veškerá spolupráce by měla směřovat k většímu zviditelnění a mediálnímu pokrytí Evropského 

parlamentu. K hlavním směrům pro budoucnost by mělo patřit zaměření na nové publikum, zejména 

mladých lidí a tzv. influencerů, a současně zachování slavnostního předávání Filmové ceny LUX 

uvnitř Evropského parlamentu. 

Filmová cena LUX v evropské veřejné sféře 

V rámci přehlídky FILMOVÉ DNY LUX se každoročně ve více než 50 evropských městech, v 

kinech nebo jako součást festivalů, uskuteční více než 240 projekcí soutěžních filmů Filmové ceny 

LUX, čímž se významně rozrůstá síť zainteresovaných stran a příznivců. Projekcí filmů, po nichž 

často následují diskuse, se účastní na 40 000 návštěvníků kin a více než 27 000 osob sleduje 

Filmovou cenu LUX na Facebooku.  

 

Mladí Evropané 

Zaměření na mladé Evropany patří k strategickým zásadám ceny LUX. Od roku 2010 se Filmová 

cena LUX podílí společně s partnery, jako jsou Giornate degli Autori (Benátský filmový festival) a síť 

Europa Cinemas, na realizaci a propagaci projektu „28krát kino“. Tato iniciativa spočívá v 

intenzivním 10denním vzdělávacím kurzu, který probíhá v Benátkách a je určen 28 mladým 

evropským cinefilům. Účastníci kurzu se setkají s poslanci Evropského parlamentu, filmovými 

režiséry či členy poroty ceny LUX a jsou nejmladšími porotci Benátského filmového festivalu. Po 

návratu do své země se stávají tzv. vyslanci Filmové ceny LUX, kdy propagují filmy a akce v 

souvislosti s touto soutěží ve svém okolí a okruhu známých. Každý rok se tak rozrůstá síť již více než 

200 podporovatelů, nadšených „vyslanců Filmové ceny LUX“ a jejích propagátorů. 

Filmová cena LUX rovněž vstupuje do vzdělávacích zařízení. Jsou k dispozici balíčky s výukovými 

materiály týkajícími se soutěžních filmů, které mohou sloužit k diskusi a výuce nejen o daných 

filmech, ale také o Evropě.  

Kinematografie má v evropském kulturním modelu významné postavení 

To, že dokáže tříbit různé výklady kulturní odlišnosti, dokládá, jakou má filmová tvorba kulturní i 

průmyslovou hodnotu pro každou společnost, která chce mít nějaký vliv, ať už ve svém prostředí, či 

za jeho hranicemi. Film patří ke kulturním formám, které dokáží nejlépe vzbudit pocit sounáležitosti 

s určitým prostorem, a v tomto případě tedy utvářet evropského ducha. Kultura je lidskou a politickou 

strukturou a kinematografie je její stěžejní součástí. 

FILMOVÁ CENA LUX je součástí komunikační strategie Evropského parlamentu.  

FILMOVÁ CENA LUX představuje nástroj, který přispívá ke komunikační politice Evropského 

parlamentu. 

Oficiálním výběrem filmů a průběhem soutěže je pověřena porota filmových odborníků, kteří zaručují 

uměleckou a kinematografickou legitimitu FILMOVÉ CENY LUX. 

3) Cíle 

 zviditelnit veřejnou diskusi o Evropské unii a její politice  

 podpořit rozšíření evropských (ko)produkcí v rámci Unie 



 

 

Evropská kulturní krajina není jednotná. Najde se jen několik umělců a děl schopných překročit 

hranice a najít si publikum i mimo vlastní zemi. Výjimkou není ani kinematografie. Původní jazyk, 

v němž je film natočen, představuje reálnou překážku, která brání jeho rozšíření na mnohojazyčném 

trhu. 

FILMOVÁ CENA LUX neustále rozšiřuje katalog kvalitních evropských filmů, které jsou k dispozici 

ve všech jazycích EU, včetně vzdělávacího materiálu. 

4) Postup výběru 

Postup výběru filmů – porota 

Porota je panel tvořený 21 porotci z evropského filmového odvětví, kteří vyberou filmy, jež postoupí 

do oficiálního výběru soutěže o FILMOVOU CENU LUX. V porotě zasedají producenti, distributoři, 

provozovatelé kin, ředitelé festivalů, filmoví kritici a zástupci fondu Eurimages. Úlohu pozorovatele 

má zástupce programu Kreativní Evropa Evropské komise. 

Členy poroty jmenuje Výbor Evropského parlamentu pro kulturu a vzdělávání, Čestným členem 

poroty je také zástupce vítězného filmu z předchozího roku. 

Členové poroty navrhují filmy, jež postoupí do oficiálního výběru /finále soutěže o cenu LUX. 

Členové poroty mohou navrhnout až tři filmy. Filmy mohou být rovněž nominovány na návrh 

poslanců Evropského parlamentu a na základě spontánního podnětu ze strany profesionálů působících 

v oblasti kinematografie. 

Členové poroty, kteří se podíleli na produkci či obchodním využití soutěžního filmu, mohou filmy 

navrhovat, ale nemohou hlasovat pro ty filmy, na nichž mají obchodní zájem. 

Porota rozhoduje celkovou většinou, a pokud to není možné, poměrnou většinou na základě 

hlasování. Až do oficiálního vyhlášení výsledků užšího výběru (červenec) a finálových filmů (konec 

července) jsou členové poroty vázáni mlčenlivostí. 

Porota se schází v dubnu/květnu v Evropském parlamentu v Bruselu, kde členové poroty na základě 

diskusí vyberou 10 filmů do oficiálního výběru soutěže. Tyto filmy se vyhlašují na začátku července 

v průběhu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Z této desítky filmů v užším výběru jsou 

tři filmy vybrány do finále soutěže a ty jsou poté otitulkovány ve 24 úředních jazycích Evropské unie. 

5) Hlasování a udělování FILMOVÉ CENY LUX ve Štrasburku 

O vítězném filmu FILMOVÉ CENY LUX rozhodují poslanci Evropského parlamentu a jeho název je 

oznámen na listopadovém plenárním zasedání. 

Podle postupu hlasování, které trvá jeden měsíc, může každý poslanec EP dát hlas jen jednomu filmu. 

Poslanci EP mají čtyři možnosti, jak filmy zhlédnout: 

v promítacím sále LUX, který je na dva týdny zřízen v Evropském parlamentu (2 promítání denně);  

ve svém členském státě v rámci filmových akcí spojených s cenou LUX, které pořádají informační 

kanceláře EP (FILMOVÉ DNY LUX); 

v rámci platformy Video na vyžádání (která je po zadání hesla přístupná všem poslancům EP); 

https://luxprize.eu/news/lux-film-prize-unveils-selection-panel-2019


 

 

na nosičích DVD s vodoznakem (jejich počet je však velmi omezen a jsou hlavně pro členy Výboru 

pro kulturu a místopředsedy). 

Hlasování je ukončeno den před slavnostním předáním ceny. Výsledek hlasování je tedy až do 

okamžiku vyhlášení vítězného snímku neznámý. 

Slavnostnímu předání FILMOVÉ CENY LUX předchází seminář pro novináře, na němž poslanci EP, 

odborníci a filmoví režiséři diskutují o kinematografii a Evropě. Slavnostní předávání se koná 

v jednacím sále ve Štrasburku, obvykle po skončení rozprav a před hlasováním. 

Na slavnostní předání ceny a do jednacího sálu jsou pozváni filmoví režiséři tří finálových snímků. 

Vítěze vyhlásí předseda Evropského parlamentu.  

Zástupce vítězného filmu je vyzván, aby v jednacím sále krátce promluvil k plénu. 

Od roku 2012 bylo v souvislosti s pořádáním FILMOVÝCH DNŮ LUX zavedeno i zvláštní divácké 

ocenění, které se vyhlašuje v červenci na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary při 

příležitosti oznámení oficiálního výběru nadcházejícího ročníku. 

6) Kritéria pro nominaci filmů 

O cenu LUX se mohou ucházet jen filmy, které splňují následující kritéria: 

1. Jedná se o filmové fikce nebo tvůrčí dokumenty (mohou být i animované). 

2. Mají minimální délku 60 minut. 

3. Vznikly na základě produkce či koprodukce splňující podmínky způsobilosti programu 

KREATIVNÍ EVROPA (MEDIA) a jedná se o produkci nebo koprodukci zemí Evropské unie či 

Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska. 

4. Pomáhají docenit univerzální dosah evropských hodnot, znázorňují rozmanitost evropských tradic, 

vrhají světlo na proces evropské integrace a nabízejí různé pohledy na budování Evropy. 

5. Filmy způsobilé k účasti v soutěži o FILMOVOU CENU LUX 2019 budou mít nebo měly svou 

festivalovou premiéru nebo budou/byly poprvé uvedeny do kin v době od 30. května 2018 do 15. 

dubna 2019. 

6. K nominaci by neměly být přihlašovány filmy, které získaly první cenu na některém 

z nejvýznamnějších filmových festivalů (Benátky, San Sebastián, Berlín, Cannes, Karlovy Vary a 

Locarno). 

7) Co cena LUX nabízí? 

V rámci FILMOVÝCH DNŮ LUX jsou ke všem třem finálovým filmům vytvořeny titulky v úředních 

jazycích EU a také nosiče DCP pro jednotlivé členské státy EU. Obdobně jsou v jednotlivých 

jazycích vytvořeny balíčky výukových materiálů, které jsou poté poskytovány na projekcích po celé 

Evropě. 

Součástí FILMOVÉ CENY LUX je rovněž adaptace původní jazykové verze či původních 

jazykových verzí pro zrakově nebo sluchově postižené osoby, a to nejen v originální jazykové verzi, 

a lepší propagace v členských státech. 



 

 

FILMOVÁ CENA LUX začíná mít v oblasti podpory produkce evropského filmu zvučné jméno. 

Napomáhá tomu, aby si filmy našly své místo na trhu, a otevírá jim cestu k širokému publiku, k 

němuž by se jinak možná nedostaly. 

8) Harmonogram FILMOVÉ CENY LUX na rok 2019  

Leden  

31. 1.: uzávěrka hlasování o diváckém ocenění ročníku 2018. 

Únor 

4. 2.: schůze výboru CULT: schválení nového složení poroty 

7.–17. 2.: Berlínský filmový festival, komunikace s odborníky o Filmové ceně LUX. (Akce pro 

navazování kontaktů ve spolupráci s Europa Distribution, setkání s Europa Cinemas, EFA, ARTE...) 

Zahájení výběru filmů pro ročník 2019 FILMOVÉ CENY LUX 

Březen 

FILMOVÁ CENA LUX & ARTE – online film měsíce (internetové promítání vybraných filmů ze 

soutěže o cenu LUX na ARTE) 

7.–17. 3.: Mezinárodní filmový festival v Sofii (Sofie a Plovdiv (Bulharsko) – jakožto evropské město 

kultury, retrospektiva filmů LUX a debaty)  

Duben 

FILMOVÁ CENA LUX & ARTE – online film měsíce (internetové promítání vybraných filmů ze 

soutěže o cenu LUX na ARTE) 

11.–13. 4.: Festival Democracy Alive na Texelu, na němž se setká více než 5000 mladých lidí a 

rozhodujících činitelů, zástupců organizované občanské společnosti, obchodu, odborových 

organizací, influencerů, aktivistů a občanů, který má podpořit občanskou angažovanost a zvýšit zájem 

o evropskou demokracii v souvislosti s evropskými volbami. Promítání filmů LUX a debaty. 

15. 4.: uzávěrka spontánních nominací na FILMOVOU CENU LUX 

Konec dubna / začátek května: zasedání poroty v Bruselu – diskuse a oficiální výběr 10 filmů 

nominovaných na FILMOVOU CENU LUX 2019, ale i tří finálových filmů. 

Květen 

FILMOVÁ CENA LUX & ARTE – online film měsíce (internetové promítání vybraných filmů ze 

soutěže o cenu LUX na ARTE) 

9. 5.: akce u příležitosti Dne Evropy v celé Evropě 

14.–25. 5.: Filmový festival v Cannes (17.–20. 5. – propagační akce k volbám) 

Červen  

28. 6. – 6. 7.: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary – zveřejnění 10 filmů, které postoupily do 

oficiálního výběru, a vyhlášení ceny diváků 2018 



 

 

Červenec 

oznámení tří finálových snímků a poroty „28krát kino“ na tiskové konferenci Benátských dnů v Římě 

Srpen–září 

Benátské dny – 10. ročník 28krát kino, promítání tří finálových soutěžních filmů FILMOVÉ CENY 

LUX 

Říjen 

zahájení nového ročníku Filmových dnů LUX 2019 (informační kanceláře EP a kanceláře programu 

Kreativní Evropa) v členských státech 

soutěž v rámci EP  

Den artových kin (partnerská spolupráce s CICAE) Společná komunikace včetně projekcí. 

Listopad 

simultánní projekce po celé Evropě. 

11.–22. 11.: promítání ve filmovém sále LUX 

27. 11.: slavnostní předání ceny LUX a seminář pro novináře ve Štrasburku 

Prosinec 

7. 12.: ceny Evropské filmové akademie 

 


