Výroční zpráva Asociace provozovatelů kin
1. ÚVOD:
Výroční zpráva APK je zpracována za období od konání poslední VH konané 1. 4. - 2. 4.
v Harrachově. 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 5 členů, u 2 členů bylo zrušeno členství.
K 24. 2. 2015 je registrováno celkem 204 členů.
3. VALNÁ HROMADA APK:
Poslední VH se uskutečnila 1. 4. 2014 v Harrachově. Jednání proběhlo v souladu s platnými
stanovami, přítomno bylo 89 členů APK, zastupujících 488 hlasů z celkových 726 hlasů. Na
programu jednání byla zpráva o činnosti a hospodaření a volby nového představenstva.
4. PŘEDSTAVENSTVO APK:
Od poslední VH zůstalo nezměněno a pracuje ve stejném složení:
předseda představenstva: Ondřej Šír, Semily
I. místopředseda představenstva: Michal Miškovský, Jičín
II. místopředseda: Zdeněk Čížek, Šebetov
členové představenstva:
Adam Švancar, Turnov
Přemysl Šoba, Teplice
Michal Špadrna, Litoměřice
Marian Plieštik, kino Světozor Praha
Magdalena Sokolová, Zlín
Pavel Tomešek, Krnov
Představenstvo se sešlo od konání VH 1. 4.2014 celkem šestkrát 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 panelových diskuzí k vybraným tématům. Snažíme se
účastnit probíhajících školení, setkání kinařů 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 k 19. 2. 2015
653 583,87
12 043,00

Stav bankovního účtu
Stav pokladny

Příjmy celkem
z toho:

414 250,00
členské příspěvky

Náklady celkem
z toho:

414 250,00
243 054,40

náklady na provoz kanceláře

22 399,00

náklady na jednání představenstva

720,00

náklady na VH 2014

97 257,90

náklady na činnost ČFK za 2014
náklady na činnost ČFK - dodatečně zaslaná faktura za
2012

60 500,00

náklady na web stránky, jejich údržba a provoz

12 936,50

32 400,00

náklady za webové stránky - jednorázové plnění za
přenos dat 2013-2014, vyplacené 2. pololetí 2014

7 650,00

náklady na právní pomoc

4 191,00

úhrada poplatku na projekt Digi Training Plus 2015

5 000,00

7. ČESKÁ FILMOVÁ KOMORA:
V roce 2014 bylo představenstvem České filmové komory rozhodnuto o pokračování komory
na dobu jednoho roku. Doplacena byla faktura za rok 2012. V roce 2014 představovaly
náklady na činnost ČFK druhou nejvyšší položku ve výdajích APK a je na zvážení, zda se najde
dostatečný smyls pro další pokračování APK v ČFK zejména v situaci, kdy se v souvislosti
s distribucí stala APK CS členem UFD
V orgánech ČFK pracují tito zástupci APK: Ondřej Šír, Magdaléna Sokolová a Přemysl Šoba
(dozorčí rada ČFK). APK navrhla v roce 2014 ředitelku České filmové komory, Jana Borde
Kalinová tak vystřídala Barboru Golattovou.
V roce 2014 jsme ve spolupráci s Českou filmovou komorou navrhovali členy Rady Fondu
kinematografie. Z 5 kandidátů navržených APK (Přemysl Šoba, Petr Vítek, Přemysl Martínek,
Iva Hejlíčková, Vladimír Soják) byli zvoleni poslaneckou sněmovnou 3 (Petr Vítek, Přemysl
Martínek, Vladimír Soják).
Člen představenstva APK se zúčastnil schůzky ČFK, která měla za úkol řešit a připomínkovat
současný stav filmového trhu a uvést v praxi nové průzkumy trhu.

8. APK CS:
V roce 2014 přijalo představenstvo APK rezignaci Aleše Boštičky na post jednatele, od
července 2014 jmenovalo jednateli Adama Švancara a Michala Špadrnu. V současnosti má
tedy APK CS 3 jednatele. Jednatelem z předchozího období zůstává Přemysl Šoba. Z dozorčí

rady odstoupili Ondřej Šír, Michal Miškovský a Radek Pernica; nahradili je od dubna 2014
Martin Pošta, Karolína Nejepsová a Zdena Sixtová.
9. Jednání o distribučních podmínkách:
V roce 2014 APK nejednalo s žádným distributorem o problémech spolupráce mezi
distributory a kiny. V roce 2014 dokončilo představenstvo připomínkování smlouvy
s distribuční společností CinemArt ke spokojenosti obou stran.
10. Připomínkování zákonů a novel vyplývající z povahy APK jako profesní organizace
V roce 2014 APK nepřipomínkovalo žádnou novelu ani zákon. Pro rok 2015 bude muset
představenstvo přesněji vydefinovat, podobně jako třeba dozorčí radu APK CS, odbornou
radu, která se nejlépe vyzná v legislativě a zákonech, nejlépe právníky, a těm proces
připomínkování svěřit.
11. Mediální výstupy APK
V roce 2014 vznikly facebookové stránky APK, které spravuje Ondřej Šír, Michal Miškovský a
Petr Vítek. Tyto stránky se snaží sdílet a reflektovat mediální výstupy o kinech, webové
články atd. Předseda představenstva se zúčastnil rozhlasového rozboru na Českém rozhlase,
odpovídáme novinářům. APK má zájem o mediální publicitu v rozsahu, který je potřebný pro
správnou informovanost o kinech.
Člen představenstva Adam Švancar má za úkol přepracovat web tak, aby mohl mít
jednoduché administrátorské prostředí. Jakmile bude web dokončen, ušetříme peníze za
jeho editaci.
12. Spolupráce APK s dalšími filmovými organizacemi
V roce 2014 jsme se snažili navázat spolupráci APK s dalšími organizacemi a komunikovat
s nimi aktivně. Připojili jsme se k protestu proti způsobu rozhodování Rady státního fondu při
rozdělování dotací filmům, navázali jsme spolupráci na projektu Digi Training Plus (úvodního
jednání v Německu se za APK zúčastnil Marian Plieštik) a sešli jsme se se zástupci UDK a
jednali o možnostech spolupráce na veletrhu Czech Films. Oba programy budou
prezentovány na VH 2015

V Semilech, 24. 2. 2015
Ondřej Šír
předseda představenstva APK

