Usnesení z jednání představenstva APK ze dne 12. 9. 2017, kino Mat Karlovo nám. Praha
přítomni:
videokonference:
omluveni :

Martin Pošta, Marian Plieštik, Pavel Tomešek, Daniel Kubelka, Přemek Šoba,
Michal Miškovský,
Michaela Sekerášová, Jakub Gajdica
Pavel Volf

hosté: APK Cinema Service, s.r.o : Michal Špadrna, Jana Borde Kalinová
Program:
1. NASK NB 2017
2. Rejstříkový soud - informace o změně zápisu
3. Kurýr ČD
4. Dohoda o proplácení náhrad za výkon funkce
5. Dopis ze Státního fondu kinematografie - upozornění na plnění povinností a zasílání
poplatkového přiznání
6. Soupis majetku kanceláře APK
7. Ministerstvo zdravotnictví
8. Film Europe - smlouva s garancí
9. Artcam Films - změna Smlouvy o poskytování podlicence k veřejnému provozování kinem děl
ze záznamu
10. APK Cinema Service, s.r.o - projekty
Představenstvo bere na vědomí:
o
o
o

o

informaci o dalším ročníku Novoborská akademie spojených kinematografií (NASK), která
každoročně udílí ceny nejlepším českým filmům, hercům a režisérům 10. – 11. října 2017
oznámení na webu Českých drah https://www.cd.cz/cd-kuryr/default.htm : ke dni 9. 12.
2017 bude služba přepravy zásilek ČD Kurýr a InterKurýr ukončena.
informaci o schůzce předsedy APK na Ministerstvu zdravotnictví, kde bylo dohodnuto:
- Platí zákaz kouření v uzavřených prostorách kin.
- V letních kinech záleží na rozhodnutí provozovatele, zda zakáže, dovolí nebo určí kuřáckou
zónu. Zákon se na letní kina nevztahuje.
- Vzhledem k nočnímu času projekce se na letní kina bez ohledu na program nevztahuje zákaz
prodeje alkoholu.
- V kamenných kinech je možné nabízet alkohol při dětských představeních pouze
v prostorách, kde není nutné mít vstupenku ke vstupu. Pokud se alkohol prodává v místě za
kontrolou vstupenek, není možné při dětských a rodinných představeních jej (od začátku
vstupu do odchodu posledního diváka) v těchto prostorách prodávat.
- Ve všech případech nesmí alkohol prodávat nebo podávat osoba mladší osmnácti let.
informaci APK Cinema Service, s.r.o. o připravovaných projektech

Představenstvo doporučuje členům:
•

doporučuje kinům podepsat novou smlouvu s distribuční společnosti Artcam Films.
V novém návrhu se jedná pouze o změnu jednatele a změnu názvu firmy.

Představenstvo nedoporučuje členům:
•

podepsat smlouvu s Film Europe s.r.o., která obsahuje garanci.
Doporučuje jednat pouze o fixním nebo procentním půjčovném.

