kandidát
Czesany Dvořáková, Tereza
ARAS, z.s.
Asociace animovaného filmu
Asociace českých filmových klubů, z.s.
Asociace filmových střihačů a struhaček
Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, z.s.
Asociace producentů v audiovizi, z.s.
Asociace provozovatelů kin
Česká filmová a televizní akademie, z.s.
Česká společnost pro filmová studia
DOK.Incubator z.s.
Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby
Unie filmových distributorů
Univerzita Karlova
Vysoká škola kreativní komunikace
Dohnal, Lubor
Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
DOK.Incubator z.s.
ARAS - Asociace režisérů a scenáristů z.s.
Hessová, Barbara
Akademie múzických umění v Praze
Králík, Jiří
Asociace českých kameramanů
Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.
Kuděla, Jan
Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.
Němec, Richard
Asociace animovaného filmu
Člověk v tísni o. p. s.
DOK.Incubator z.s.
Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby
Regionální filmový fond z. s.
Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií s.r.o.
Unie filmových distributorů
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola kreativní komunikace
Řimák, Marcel
Asociace českých filmových klubů, z.s.
Asociace provozovatelů kin
Schmarc, Vít
ARAS, z.s.
Asociace českých filmových klubů, z.s.
Tuček, Daniel
Asociace animovaného filmu
Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby
Vysoká škola kreativní komunikace
Vítek, Petr
Akademie múzických umění v Praze
ARAS, z.s.
Asociace producentů v audiovizi, z.s.
Asociace provozovatelů kin
Česká filmová a televizní akademie, z.s.
Institut dokumentárního filmu z.s.
Masarykova univerzita
Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu
Sdružení přátel Cinepuru, z.s.
Společnost pro podporu a rozvoj kina Aero, z.s.
Unie filmových distributorů
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Voráč, Jiří
Masarykova univerzita
Společnost pro podporu a rozvoj kina Aero, z.s.
Univerzita Palackého v Olomouci
Weiser, Antonín
Asociace českých kameramanů
Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.
Zach, Ondřej
Akademie múzických umění v Praze
Asociace animovaného filmu
Asociace českých filmových klubů, z.s.
Asociace producentů v audiovizi, z.s.
Česká filmová a televizní akademie, z.s.
Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby
Unie filmových distributorů
Vysoká škola kreativní komunikace

kandidát
Czesany Dvořáková, Tereza
Dohnal, Lubor
Hessová, Barbara
Králík, Jiří
Kuděla, Jan
Němec, Richard
Řimák, Marcel
Schmarc, Vít
Tuček, Daniel
Vítek, Petr
Voráč, Jiří
Weiser, Antonín
Zach, Ondřej

počet nominací
14
5
1
2
1
9
2
2
4
13
3
2
8

profesní organizace
Akademie múzických umění v Praze
ARAS, z.s.
Asociace animovaného filmu
Asociace českých filmových klubů, z.s.
Asociace českých kameramanů
Asociace filmových střihačů a struhaček
Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, z.s.
Asociace producentů v audiovizi, z.s.
Asociace provozovatelů kin
Česká filmová a televizní akademie, z.s.
Česká společnost pro filmová studia
Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.
Člověk v tísni o. p. s.
DOK.Incubator z.s.
Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Institut dokumentárního filmu z.s.
Masarykova univerzita
Michael - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu
Regionální filmový fond z. s.
Sdružení přátel Cinepuru, z.s.
Společnost pro podporu a rozvoj kina Aero, z.s.
Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií s.r.o.
Unie filmových distributorů
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola kreativní komunikace

