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1. ÚVOD
Výroční zpráva APK je zpracována za období od poslední VH konané
ve dnech 16. - 17. 4. 2013 v Teplicích do VH v Harrachově 1. - 2. 4. 2014.
Výroční zpráva má informativní charakter a podává členům asociace stručný přehled
o činnosti představenstva APK a jeho aktivitách vůči partnerům.
2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA
V období od poslední VH bylo přijato 15 členů (Litvínov, Jáchymov, Bolatice, Kyselka,
Palkovice, Hulín, Mnichovice, Nová Paka, Počátky, Králíky, Brno-Scala, Orlová, Šternberk,
Frýdlant, Rýmařov), ubylo 5 členů (Dobrovice, Veltrusy, Horní Blatná, Hollywood Říčany –
Atlas, Sokolov). Ke dni 24. 3. 2014 je registrováno celkem 201 členů.
3. VALNÁ HROMADA APK TEPLICE 2013
Poslední VH se uskutečnila ve dnech 16. – 17. 4. 2013 v Teplicích. Jednání proběhlo v souladu
s platnými stanovami, přítomno bylo 89 členů APK, zastupujících 456 hlasů z celkových 683
hlasů. Na programu jednání byla zpráva o činnosti a hospodaření a další body dle
schváleného programu.
4. PŘEDSTAVENSTVO APK
Devítičlenné představenstvo, které se sešlo v období mezi valnými hromadami celkem
sedmkrát, pracovalo v tomto složení (čísla za jmény členů představenstva znamenají počet
účastí na jednání):
předsedkyně představenstva:
Sokolová Magdaléna, Zlín (7)
1. místopředseda představenstva: Šoba Přemysl, Teplice (6)
2. místopředseda představenstva: Čížek Zdeněk, Šebetov (3)
členové představenstva:
Novotný Radovan, Nový Bor (3)
Tomešek Pavel, Krnov (7)
Adamec Jiří, Ostrava Polanka (3)
Hetešová Naďa, Jablonec nad Nisou (5)
Plieštik Marian, Praha Světozor (7)
Kostelník Milan, Vsetín (2)
Kromě členů představenstva se jednání pravidelně účastnili tajemnice APK a jednatelé APK
CS. Některých jednání představenstva se dále zúčastnili tajemnice a členové dozorčí rady
APK CS s.r.o., právní zástupce APK a další členové APK. Urgentní záležitosti byly projednávány
prostřednictvím e-mailů a telefonických hovorů.
5. KANCELÁŘ APK, TAJEMNICE, WEB
Tajemnicí je 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. Správu internetových stránek www.prokina.cz
zajišťuje nový webmaster Jan Novotný.

6. HOSPODAŘENÍ APK
Přehled o hospodaření ke dni 24. března 2014
Stav bankovního účtu
Stav pokladny
Celkem
Příjmy celkem
z toho:

653.583,87
12.043,00
665.626,87
439.175,03

členské příspěvky
ostatní příjmy
Náklady
z toho:

388.650,00
50.525,03
188.301,20

náklady na provoz kanceláře APK
náklady ČFK
náklady na VH 2013
náklady na Postservis (do 30.6.2013)
náklady na www stránky, doménu a upgrade softwaru
Dary
Poplatky za vedení účtu

60.000,00
32.670,00
70.616,00
5.829,70
15.284,50
2.777,00
1.124,00

7. APK Cinema Service s.r.o.
Společnost s ručením omezeným, která je ze 100% vlastněna APK, má za sebou první, byť
necelý hospodářský rok. Do obchodního rejstříku byla zapsána 30. ledna 2013 a od 22.
března 2013 je plátcem DPH. Posláním společnosti je zastupovat zájmy členů APK, rozvíjet
obchodní aktivity prospěšné členům APK, které přitom budou oddělené od vlastního
fungování asociace.
Předmětem podnikání je:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Jednatelé společnosti:
Aleš Boštička, Přemysl Šoba
Dozorčí rada:
Adam Švancar, Michal Miškovský, Radek Pernica
Provozní záležitosti a ekonomické podklady zajišťuje na základě DPP Eva Kočková. Účetnictví
společnosti vede firma SAFIR z Berouna.
V průběhu prvního pololetí 2013 APK CS převzala agendu spojenou s přepravou zásilek
prostřednictvím České pošty. Významně se podílela na organizaci a finančním zajištění VH a
následných Konferencí kinařů. Rovněž se podílela na zajištění NASK 2013 v Novém Boru.
Obchodní a partnerskou spolupráci, ať jednorázovou či dlouhodobou, uzavřela s řadou
společností (Mediatel, PEPSICO CZ, AV Media, aj.)
Hospodářské výsledky APK CS s.r.o. za rok 2013:
Výnosy: 1 659tis. Kč
Náklady: 1 586tis. Kč
Zisk po zdanění: 55 391 Kč
Stav bankovního účtu k 31. 12. 2013: 883tis. Kč (z toho 678tis. Kč tvoří složené jistiny)

8. ČESKÁ POŠTA s.p.
Na základě rozhodnutí představenstva APK byla převedena „Dohoda o podmínkách podávání
poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Číslo 982107-0450/2013“ na společnost
APK Cinema Service s.r.o. Tato dohoda byla uzavřena s Českou poštou, s.p. dne 30. 4. 2013.
Na základě podepsané dohody byla vypracována trojstranná dohoda, kterou se převádí
jistina složená pro poštovní přepravu z Asociace provozovatelů kin, o.s. na APK Cinema
Service s.r.o. I když byli obesláni všichni členové APK, tak stále ještě ke konci roku 2013
evidujeme některé nepodepsané trojstranné dohody. Při jednání se zástupci České pošty se
podařilo dohodnout změnu cenových podmínek a to tak, aby se celková cena, kterou platí
kina, nezměnila a přitom bylo možno zafinancovat celou agendu s touto činností spojenou.
Koncová cena pro kina je stále 58 Kč + DPH. Výhodou pro plátce DPH je, že si mohou uplatnit
daň na vstupu, což pro tyto subjekty znamená snížení ceny o cca 20%. V platnosti i nadále
zůstává o 2 Kč levnější služba při elektronickém podání.
9. ČESKÁ FILMOVÁ KOMORA o.p.s
V průběhu roku 2013 navrhla APK společně s UFD ukončení činnosti ČFK o.p.s. k 31. 12.
2013. Hlavním důvodem k tomuto kroku bylo ukončení stěžejních činností společnosti
v souvislosti s přechodem MEDIA Desk a Českého filmového centra pod správu NFA. Dalšími
důvody byly nespokojenost s poskytováním informací a hospodařením ČFK, a v neposlední
řadě rovněž změny v souvislosti s novým Občanským zákoníkem. APK společně s UFD navrhla
likvidaci o.p.s. a vytvoření jiného subjektu, který bude poskytovat společnou platformu pro
setkávání a koordinaci zájmů APA, UFD a APK, ale bude mít jinou právní formu, bude
finančně méně náročný a nebude zatížen ekonomickou minulostí ČFK. APA tomuto řešení
není nakloněna, požádala o odklad rozhodnutí o likvidaci ČFK a v současné době předkládá
návrhy na novou náplň činnosti stávající společnosti a jejího financování.
V orgánech ČFK pracují zástupci APK.
Správní rada: Radovan Novotný, Magdaléna Sokolová
Dozorčí rada: Přemysl Šoba
10. SMLOUVA S PRÁVNÍKEM
I v letech 2013-14 pokračuje spolupráce s Mgr. Jaroslavem Kocincem, který nám poskytuje
právní poradenství. Tato služba je poskytována pro bono, tzn. pouze za náklady. Za rok 2013
nebyly žádné náklady uplatněny.
11. STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE
Představenstvo APK úspěšně navrhlo Státnímu fondu kinematografie řadu odborníků, kteří
byli ministrem kultury jmenováni do funkce expertů SFK a nyní vypracovávají expertní
analýzy pro účely hodnocení žádostí podaných na Fond. Státní fond kinematografie v roce
2013 podpořil digitalizaci dalších analogových kin celkovou částkou 6 mil. Kč. Další podpora
digitalizace kin je Fondem plánována i na rok 2014.

12. AČK
Představenstvo APK jednalo s předsedou Asociace českých kameramanů (AČK) Markem
Jíchou. Ten informoval o iniciativě českých a především evropských kameramanů směřující
ke kvalitnímu zobrazování filmových děl na filmová plátna. Tato iniciativa pod názvem
IMAGO by mohla směřovat k vytvoření jednotných ISO norem pro kvalitu filmové projekce a
k následné klasifikaci (hvězdičkování) kin. APK deklarovala zájem na této iniciativě
spolupracovat s cílem dosáhnout co nejlepších projekcí při co nejmenším „znepříjemňování
života“ provozovatelů kin.
13. DISTRIBUTOŘI
Představenstvo APK konzultovalo a připomínkovalo řadu distribučních smluv. U většiny
z nich dalo doporučení členům APK k jejich uzavření. Složitější jednání probíhala
s distribučními společnostmi FALCON a Bontonfilm. V obou případech byly vytvořeny
pracovní skupiny složené z členů APK, které vedly složitá jednání a vyjednávání o
podmínkách distribuce.
14. NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Občanská sdružení se v okamžiku nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (NOZ) od
1.1.2014 stala automaticky spolky. K tomu došlo bez nutnosti cokoliv dělat. Takové
organizace mají zachovanou svoji historii, název, identifikační číslo atd. Jediné, co se pro ně
mění, jsou práva a povinnosti – spolky upravuje nový občanský zákoník mnohem podrobněji
než stávající zákon o sdružování. Právní úprava v NOZ však umožňuje, aby si organizace
upravily podmínky svého fungování samy – ve stanovách, a obsahuje proto celou řadu tzv.
dispozitivních ustanovení. Podstatou takových ustanovení je pravidlo, že platí pouze, pokud
si subjekt nerozhodne upravit danou otázku odlišným způsobem. Okamžikem nabytí
účinnosti NOZ přestávají být platná všechna ustanovení, která jsou v rozporu s právní
úpravou NOZ. Následně mají spolky lhůtu tři roky na to, aby své stanovy opravily. Takových
případů však nebude v praxi mnoho. Většinou budou muset spolky zasáhnout do svých
stanov právě z důvodu, aby se vyhnuly úpravě v dispozitivních ustanovení NOZ.
Spolek je právní forma, kterou předpokládá NOZ pro bývalá občanská sdružení podle zák. č.
83/1990 Sb., o sdružování občanů. Založená občanská sdružení se automaticky mění na
spolky nabytím účinnosti NOZ.

V Teplicích dne 25. března 2014

Přemysl Šoba
1. místopředseda představenstva APK
v. r.
(s využitím podkladů D.Hrdinové, M.Sokolové a A.Boštičky)

