Usnesení z jednání představenstva APK
kino Lucerna Praha dne 9.1.2018

Přítomni: Martin Pošta, Marian Plieštik, Přemysl Šoba, Michal Miškovský, Pavel Tomešek, Pavel Volf,
Daniel Kubelka
Videokonference: Michaela Sekerášová
Omluveni: Jakub Gajdica
Hosté: Jana Borde Kalinová
Program:
 podpisy smluv - DPP Hrdinová, nájemní smlouva kancelář APK
Pracovní dohoda pro tajemnici APK na rok 2018 a nájemní smlouva pro kancelářské prostory
pro tajemnici v kině Beroun.
 Konfederace umění a kultury (KUK) - kontroly v kinech – BOZP
Informace o oprávnění odborových kontrolorů v oblasti BOZP provádět kontroly v kulturních
institucích bez ohledu na neexistenci odborové organizace v organizaci a zákonné povinnosti
těmto kontrolám vyhovět.
 předpremiéry velkých filmů
Představenstvo vyjádřilo nesouhlas s uvedením předpremiér filmu „Star Wars: Poslední
z Jediů“ ve všech multikinech před plánovanými půlnočními projekcemi v jednosálových
kinech.
 příprava valné hromady APK
Příprava termínu a konání valné hromady. Představenstvo projednalo termín a místo konání
volební VH APK - 6. - 7. březen 2018 v Kopřivnici. Dohodlo se také na příštím představenstvu,
které se bude konat v Kopřivnici 6.2.2018 a bude spojeno s obhlídkou prostor a ubytování
pro členy VH.
 Frank Bold
Představenstvo pověřilo předsedu APK k jednání s právní firmou Franc Bold o nabízeném
pravidelném paušálu za právní služby.
 Registr smluv
Informace o praxi a funkčnosti tvorby podlicenčních smluv pro registr přes portál Disfilm.
Prosba provozovateli portálu, aby se nově nemusely zaškrtávat smlouvy, které nechceme
vygenerovat, ale naopak pouze smlouvy, které pro registr chceme automaticky vygenerovat.
 EET
Informace o posledním rozhodnutí Ústavního soudu, které ruší zavedení třetí vlny EET, které
by se týkalo i prodeje vstupenek na kulturní akce.
 APK CS
Informování jednatelů APK CS o připravovaných titulech: Alenka v zemi zázraků, Ewa Farna
10: Neznámá Známá a alternativním obsahu. Příprava podkladů pro VH za APK CS.

Představenstvo souhlasí s partnerstvím 3. ročníku konference CINEMA CZECH ve dnech 20. - 21.
února 2018. Představenstvo APK souhlasí se spoluúčastí na projektu Cinema Czech 2018 a schvaluje
příspěvek ve výši 15 000,- Kč. V rámci spoluúčasti získá čas pro prezentaci svých aktivit a pro členy
APK bezplatnou účast na konferenci.
Představenstvo projednalo termín a místo konání volební VH 6. - 7. březen 2018

