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1. ÚVOD:
Výroční zpráva APK je zpracována za období od konání poslední VH konané
12. - 13. 4. 2011 v Kadani.
Výroční zpráva má informační charakter a podává členům asociace stručný přehled
o činnosti představenstva APK a jeho aktivitách vůči partnerům.

2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA:
Od poslední VH bylo přijato 18 členů, ubylo 10 členů (Štramberk, Ústí nad Labem –
Hraničář, Praha Modřany, Letovice, Konice, Karlovy Vary kino Drahomíra, Lysá nad Labem,
Krátký film Praha; kino Baška vystoupilo a posléze opět vstoupilo do APK, Louny byly
vyloučeny z důvodu nezaplacení členského poplatku), k 16. 5. 2012 je registrováno celkem
191 členů.

3. VALNÁ HROMADA APK:
Poslední VH se uskutečnila 12. 4. 2011 v Kadani. Jednání proběhlo v souladu
s platnými stanovami, přítomno bylo 65 členů APK, zastupujících 363 hlasů z celkových
602 členů. Na programu jednání byla zpráva o činnosti a hospodaření a další body dle
schváleného programu.

4. PŘEDSTAVENSTVO APK:
Od poslední VH zůstalo nezměněno a pracuje ve stejném složení:
předsedkyně představenstva:
místopředseda představenstva:
členové představenstva:

Sokolová Magdaléna, Zlín
Šoba Přemysl, Teplice
Novotný Radovan, Nový Bor
Plieštik Marian, Praha – Světozor
Tomešek Pavel, Krnov
Zámostný Oldřich, Praha - Mat
Hetešová Naďa - Jablonec nad Nisou

Představenstvo se sešlo od konání VH 12. 4. 2011 celkem devětkrát. Urgentní
záležitosti byly projednávány prostřednictvím e-mailu a telefonických hovorů. Další jednání
ke konkrétním tématům probíhala samostatně, dle požadavků dalších stran. Zástupci
z představenstva APK se také účastní vybraných důležitých schůzek na Ministerstvu kultury,
nebo panelových diskuzí k vybraným tématům. Snažíme se účastnit probíhajících školení,
mítinků a přednášek týkajících se zájmů kin, a tím mapovat dění na českém
kinematografickém poli.

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 je Asociace
provozovatelů kin, Politických vězňů 445, 266 01 Beroun.

6. HOSPODAŘENÍ:
Přehled o hospodaření ke dni 30. 4. 2012
Stav bankovního účtu
Stav pokladny

450237,35
9496

Celkem

459733,35

Příjmy celkem

323683,82

z toho:
členské příspěvky
ostatní příjmy

316700
5000

úroky

104,62

úhrada fa za obchodní zásilky na provozní účet, místo na
poštovní

1879,2

Náklady

302287,96

z toho:
náklady na provoz kanceláře APK

110000

náklady za konzultaci ČFK

37800

náklady za konzultaci notáře

35435

náklady na VH 2011

38354

náklady na fakturaci za obchodní zásilky prostřednictví
Postservis ČP včetně bankovních převodů

42418

náklady na webové stránky, doménu a upgrade účetního
softwaru
převod fa za obchodní zásilky na poštovní účet (chybné
úhrady na provozní účet místo poštovní)

11980
26300,96

7. ČESKÁ POŠTA:
Mezi Českou poštou a APK došlo k další dohodě na přepravu obchodních zásilek. Od
1. ledna 2012 je nová dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík do ruky, balík
na poštu a Obchodní balík. Cena od 1. ledna 2012 je 69,60 Kč. Stále je v platnosti levnější
služba elektronickým podáním. Principy elektronického podání budou znovu vysvětleny na
VH a vyvěšeny na stránkách APK.

8. ČESKÁ FILMOVÁ KOMORA:
Předpokládaná výše podílu APK na hrazení části nákladů spojených s činností ČFK je
4.500,- Kč měsíčně. Za rok 2011 jsme po dohodě (a na základě faktury ČFK) zaplatili
6. 1. 2012 celkem 37.800 Kč.
V orgánech ČFK pracují tito zástupci APK: Radovan Novotný, Magdaléna Sokolová
a Přemysl Šoba (dozorčí rada ČFK).
9. 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. Za rok 2011 jsme
vyplatili 35.435 Kč na základě cestovních příkazů.

10. STÁTNÍ FOND PRO PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE:
Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie vyhlásil pátou vlnu digitalizace
kin s uzávěrkou žádostí do 13. 1. 2012, ve které Rada státního fondu schválila rozdělit částku
25 milionů Kč. Další šestá vlna bude závislá především od finanční situace Fondu, v této době
disponuje rada pouze prostředky ve výši 6-10 mil. korun (přesná suma je závislá na
skutečných obchodních výnosech za staré filmy z let 1965-1991).
Za poslední rok jsme do Rady fondu nominovali 5 kandidátů (v prvním návrhu Mgr.
Petra Podlešáka, Ph.D. a Mgr. Jakuba Klímu, v druhém návrhu Ing. Přemysla Šobu, Bc. Petra
Korče a Zdenu Holubářovou). Bohužel žádný z našich kandidátů nebyl Ministerstvem kultury
doporučen a Poslaneckou sněmovnou schválen.
V Radě Fondu byl jako předseda fondu do začátku 7. volebního období náš místopředseda
představenstva APK Přemysl Šoba. Od 7. volebního období je nová Rada fondu, která zvolila
na prvním zasedání 3. 5. 2012 za předsedu Petra Vítka.

11. OSA:
Za spolupráce České filmové komory probíhala mnohačetná jednání s OSA o uzavření
výše poplatku pro rok 2011. Dne 21. 12. 2011 byla uzavřena „Smlouva o spolupráci v období
do uzavření hromadné licenční smlouvy“ mezi OSA a APK. Poplatek za rok 2011 se podařilo
udržet v původní výši 0,5 % z hrubých tržeb. Kinům byla na základě této smlouvy následně
rozeslána „Dohoda o narovnání“, a tím byl uzavřen rok 2011. Pro roky následující je
předjednáno uzavření dlouhodobé smlouvy na 10 let s kolísající sazbou v návaznosti na DPH.

výše sazby DPH ve vstupném

základní sazba odměny

do 10 %
od 10,1 % do 15 %
od 15,1 % a výše
bez vstupného

0,9 % z hrubé tržby provozovatele kina či jiného objektu
0,8 % z hrubé tržby provozovatele kina či jiného objektu
0,7 % z hrubé tržby provozovatele kina či jiného objektu
maximální kapacita místa promítání x 0,30 Kč za diváka

Pro rok 2012 je dle stávající dohody stanovená sazba odvodů 0,8 % z hrubých tržeb.
U přímých přenosů z koncertů jsme dospěli k dohodě na snížení sazby z 3 % na 2 %,
a u přímých přenosů, kde není hlavní náplní hudba, se odvody budou pohybovat dle smlouvy
na filmové projekce. V této době čekáme na schválení nových VOP UFD, které jsou nedílnou
součástí smlouvy s OSA.
12. SCHVÁLENÍ VOP:
Posunem kin do digitální sféry bylo nutné přepracování VOP UFD, od UFD byl
předložen nový návrh VOP. APK v mnoha bodech žádala o doplnění VOP a po vzájemné
dohodě s UFD tyto připomínky byly zapracovány do finálního znění, které představenstvo
APK na Valné hromadě předkládá a doporučuje ke schválení.
13. NOVELA AUTORSKÉHO ZÁKONA:
Na základě zadání ze Stanov (Čl. 2., Poslání a cíl hlavní činnosti APK, bod 3.
Spolupodílí se na přípravě legislativních norem, vyhlášek a zákonů týkajících se oboru) jsme
se přihlásili jako profesní organizace k možnosti podávat připomínky k novele Autorského
zákona a účastnili jsme se jednání a konzultací k přípravě novely. Podali jsme tři návrhy
související s problematikou kolektivní správy, konkrétně:
- Zavést pravidlo, že pokud není prokázán opak, má se za to, že dříve sjednaná výše
úplaty za užití autorského díla je přiměřená,
- zástupce uživatelů v kontrolních (dozorčích) orgánech kolektivních správců,
- platba nové výše úplaty až vždy pro futuro, vždy pouze do budoucna od okamžiku
stanovení.
14. NÁVRH ZÁKONA O AUDIOVIZI:
U návrhu Zákona o audiovizi jsme se účastnili veřejného čtení za účasti profesních
organizací a naše připomínky byly v některých bodech shodné s UFD, týkaly se především
„Klasifikace kinematografických děl“ (přístupnosti), kde se podařilo zachovat původní
rozdělení. Změnil se odvod na Fond kinematografie z 1 Kč na 1 % z hrubých tržeb a v této
době se ještě řeší přesný vzorec pro výpočet tohoto odvodu.

Ve Zlíně dne 11. května 2012

Magdaléna Sokolová
předsedkyně představenstva APK
v. r.

