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1. ÚVOD:
Výroční zpráva APK je zpracována za období od konání poslední VH konané 11.5.2010
v Litoměřicích. Výroční zpráva má informační charakter a podává členům asociace stručný
přehled o činnosti představenstva APK a jeho aktivitách vůči partnerům.
2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA:
a) k datu 11.5.2010 , tedy ke dni konání poslední VH bylo registrováno 162 členů APK
b) k datu 31.3.2011 je registrováno 183 členů. Od poslední VH bylo přijato 23 nových členů,
u dvou členů skončilo členství v APK. Jedná se o členy Vřesina a Desná – ukončení provozu
kina.
3. VALNÁ HROMADA APK:
Poslední VH se uskutečnila 11.5.2010 v Litoměřicích. Jednání proběhlo v souladu s platnými
stanovami, přítomno bylo 58 členů APK, zastupujících 248 hlasů z celkových 474. Na
programu jednání byla zpráva o činnosti a hospodaření a další body dle schváleného

programu.
4. PŘEDSTAVENSTVO APK:
a) VH APK dne 11.5.2010 byla volební. Do představenstva byli zvoleni:
předsedkyně představenstva: Sokolová Magdaléna, Zlín
místopředseda představenstva: Šoba Přemysl, Teplice
členové představenstva:
Novotný Radovan, Nový Bor
Plieštik Marian, Praha ‐ Světozor
Tomešek Pavel, Krnov
Zámostný Oldřich, Praha ‐ Mat
Hetešová Naďa ‐ Jablonec nad Nisou

Nově zvolené představenstvo převzalo úkoly a začalo pracovat ihned po svém zvolení
b) Představenstvo se sešlo od konání VH 11.5.2010 7x. Urgentní záležitosti byly
projednávány prostřednictvím e-mailu a telefonických hovorů.
5. KANCELÁŘ APK, TAJEMNICE:
Tajemnicí je i nadále paní Danuše Hrdinová s pracovištěm v Městském kině Beroun, neboť
APK nemá vlastní kancelářské prostory.
Poštovní adresa kanceláře: Asociace provozovatelů kin, Politických vězňů 445,
266 01 Beroun.
6. HOSPODAŘENÍ:
Přehled o hospodaření k 31.3.2011
Stav bankovního účtu
Stav pokladny
Celkem

428.671,49
9.666,-438.337.49

Příjmy
k 31.3.2011 uhrazené členské příspěvky

331.836,11
301.500,--

doplatek členských příspěvků za rok 2010
ostatní příjmy
Úhrada fa za obchodní zásilky na provozní účet, místo na
poštovní
úroky
Náklady
z toho:
náklady na provoz kanceláře APK
náklady na VH 2010
náklady na fakturaci za obchodní zásilky prostřednictví
Postservis ČP včetně bankovních převodů
náklady na web.stránky, doménu a upgrade účetního
softwaru
režijní náklady
náklady na poštovné

5.100,-8.200,-16.902,-134,11
184.264.20
112.500,-18.172,-33.712.20
12.220,-4.153,-3.507,--

7. OSA:
Za spolupráce České filmové komory probíhá jednání s OSA o výši poplatku pro rok 2011.
OSA požadovala navýšení procentuelní sazby. APK nevidí žádný důvod ke zvyšování.

Zatím nedošlo k žádné dohodě. APK jedná s ČFK o návrhu smlouvy pro OSA. Doporučujeme
použít návrh smlouvy, která je shodná se smlouvou roku 2009 na které jsme byli schopni se
všichni dohodnout a podepsat ji. Smlouvu z roku 2010 jsme rozporovali i když výše poplatků
zůstala zachována, ale obsahovala sporné body ohledně přímých přenosů a festivalů.
8. STÁTNÍ FOND PRO PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE:

Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie vyhlásil čtvrtou vlnu digitalizace kin,
ve které Rada státního fondu schválila rozdělit částku 30 000 000,- Kč s uzávěrkou žádostí do
15. dubna 2011. Další, pátá vlna bude vyhlášena ještě do konce kalendářního roku 2011, a to s
uzávěrkou do poloviny února 2012.
Pátá vlna je sice v plánu, ale bude záležet na počtu žádostí ve čtvrté vlně, ale především na
finanční situaci Fondu pro roky 2012 a další.
V Radě Fondu je i nadále místopředseda představenstva APK Přemysl Šoba.
9. ČESKÁ POŠTA:
Mezi Českou poštou a APK došlo k další dohodě na přepravu obchodních zásilek.
Cena za jednu zásilku (přepravku) se snížila z 56 Kč na 55 Kč.
Novinka – webová aplikace České pošty „Podání Online“. Jedná se o předávání dat
v elektronické podobě a tím i využití slevy 2,-Kč za jeden kus zásilky.
Principy zavedení a podání budou vysvětleny na VH a vyvěšeny na stránkách APK
10. SMLOUVA S PRÁVNÍKEM:
V prosinci 2010 jsme navázali spolupráci s Mgr. Jaroslavem Kocincem LL.M., který nám
poskytuje právní poradenství. Tento krok byl nevyhnutelný k zprofesionálnění činnosti APK.
Tato služba je poskytována „pro bono“, tzn. pouze za náklady.
11. ČESKÁ FILMOVÁ KOMORA:
Předpokládaná výše podílu APK na hrazení části nákladů spojených s činností ČFK je
4.500,- Kč měsíčně, zatím nebylo rozhodnuto od jakého data budou platby probíhat.
V orgánech ČFK pracovali tito zástupci APK: Radovan Novotný a Jan Joukal (správní rada
ČFK), kterého nahradila Magdaléna Sokolová a Přemysl Šoba ( dozorčí rada ČFK).

Ve Zlíně 31.3.2011
Magdaléna Sokolová v.r
předsedkyně představenstva APK

