VÝROČNÍ ZPRÁVA
2017
předloženo členům APK na Valné hromadě konané 6. - 7. 3. 2018 v Kopřivnici
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1. ÚVOD
Výroční zpráva APK je zpracována za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
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 6 členů (Březová, Kynšperk nad Ohří, Napajedla, Polná,
Prostějov, Rychnov nad Kněžnou), ubyl 1 člen (Polná). Ke dni 31. 12. 2017 je registrováno celkem
215 členů.
3. VH APK - KOUTY 2017
Poslední VH se uskutečnila ve dnech 11. – 12. 4. 2017 v Koutech u Ledče nad Sázavou na
Vysočině. Jednání proběhlo v souladu s platnými stanovami, přítomno bylo 99 členů APK,
zastupujících 614 hlasů z celkových 1016 hlasů. Na programu jednání byla zpráva o činnosti a
hospodaření a další body dle schváleného programu.
4. PŘEDSTAVENSTVO APK
Devítičlenné představenstvo se na různých místech (Praha, Kouty, Nový Bor, Olomouc) sešlo
v kalendářním roce 2017 celkem šestkrát.
Představenstvo pracovalo v tomto složení:
předseda představenstva: Martin Pošta, Děčín
1. místopředsedkyně představenstva: Michaela Sekerášová, Kopřivnice
2. místopředseda představenstva: Michal Miškovský, Jičín
členové představenstva:
Jakub Gajdica, Karviná
Daniel Kubelka, Žamberk
Marian Plieštik, Praha
Přemysl Šoba, Teplice
Pavel Tomešek, Krnov
Pavel Volf, Kladno
Kromě členů představenstva se jednání pravidelně účastnila tajemnice APK. Některých jednání
představenstva se dále zúčastnili jednatelé APK CS s.r.o., právní zástupce APK, členové kontrolní
komise a další členové APK. Urgentní záležitosti byly projednávány prostřednictvím e-mailů a
telefonických hovorů. Při některých jednání představenstva byl nově použit i videokonferenční
hovor.
Zástupci z představenstva APK se také účastnili vybraných důležitých panelových diskuzí k
vybraným tématům z oboru. Členové představenstva se zúčastnili odborných školení, mítinků a
přednášek týkajících se zájmů kin, s cílem sledovat a mapovat dění na českém
kinematografickém poli. Členové představenstva zastupovali, jako hosté, APK na MFF Karlovy
Vary, Animánie Plzeň nebo na Valném shromáždění ZPK v Liptovském Jánu u kolegů na
Slovensku. Činnost APK a APK CS s.r.o. byla prezentována na akcích, které APK již tradičně i
finančně podporuje - Cinema Czech 2017 a NASK Nový Bor 2017. Svým jménem APK podpořila
projekt Nové kino 2019. Činnost APK byla i mediálně prezentována např. v rozhovoru pro
rozhlasovou stanici ČRo Plus.
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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, z.s., Politických
vězňů 445, 266 01 Beroun. Internetové stránky asociace se nacházejí na adrese www.prokina.cz.
Pro rok 2018 představenstvo navrhlo upravit stávající smluvní vztah mezi APK a kinem Beroun.
Byly uzavřeny samostatné smlouvy na pronájem nebytových prostor a externí zpracování
účetnictví, odkoupení kancelářské techniky a pracovní dohoda na výkon funkce tajemnice APK.
6. HOSPODAŘENÍ APK
Přehled o hospodaření k 31.12.2017
Stav bankovního účtu
Stav pokladny
Celkem

1 088 084,73
7 701,00
1 095 785,73

Příjmy celkem
z toho

535 600,00
členské příspěvky
ostatní příjmy

535 600,00
0,00

Výdaje celkem
z toho
spotřeba materiálu (výroba razítek, smuteční věnec)
cestovné
webhosting, doména
ČFK
softwarové a grafické práce
akce (Cinema Czech 18 150,- Kč, NASK 12 100,- Kč, Olomouc 3 200,- Kč)
provoz kanceláře tajemnice
(3000,- Kč/měsíc – pracovní dohoda + 2875,- Kč/měsíc - pronájem a účetnictví)
poradenské odborné služby (právní služby – registr smluv)
VH 2017 – Kouty (fakturace od APK CS s.r.o.)
notářský zápis VH 2017
správní poplatky
poplatky banka
mzdové náklady

285 672,00

Hospodářský výsledek za rok 2017

249 928,00
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2 041,00
0
1956,50
0
0
33 450,00
70 500,00
46 920,00
119 289,50
8 299,00
0
3 216,00
0

7. APK Cinema Service s.r.o.
Hospodaření APK Cinema Service s.r.o. v roce 2017 skončilo ziskem 109 tis. Kč při celkovém
obratu 2,8 mil. Kč. Na obratu měla nejvyšší podíl služba zajištění přepravy zásilek
prostřednictvím České pošty. Obrat této služby činil cca 2 mil. Kč při přepravení 32 tis. kusů
zásilek. Do přepravy zásilek prostřednictvím ČP a APK CS bylo v roce 2017 zapojeno 215
členských kin APK resp. jejich provozoven. Počet participujících kin, potažmo počet členů APK
meziročně pravidelně narůstá. Cena za jednu zásilku byla v roce 2017 62 Kč + DPH. Z toho 56 Kč
je platba ČP a 6 Kč tvoří náklady na zprostředkování služeb ze strany APK CS.
APK CS se podílela na organizačním a finančním zajištění VH v Koutech a uzavřela reklamní
smlouvy s tradičními partnery APK. V závěru roku byla uzavřena smlouva o spolupráci s novým
partnerem APK, společností Nestlé. Tato spolupráce se projevila na přelomu roku 2017/2018
reklamní kampaní na plátnech kin v objemu 250 tis. Kč. Z dlouhodobých spoluprací pokračoval
smluvní vztah s partnerem AV Media ohledně Servisní smlouvy AV-Jistota. Spolupráce se
společností Pepsico vyžaduje nastavení aktualizovaných parametrů.
Distribuční aktivity společnosti se v roce 2017 zaměřovaly především na oblast tzv. alternativního
programu. Do druhé sezony vstoupil cyklus Theatrum Mundi, který v loňském roce nabídl 23
operních, baletních, operetních a muzikálových titulů, které při 106 představeních navštívilo 3tis.
diváků. Nejúspěšnějšími tituly byly v roce 2017 Verdiho opera Nabucco a muzikál Jeroma Kerna
Show Boat. Do klasické filmové distribuce jsme uvedli dva dokumentární tituly: Jmenuji se
Hladový Bizon s návštěvností 635 diváků, při 59 představeních a Motorband Restart který ve 23
kinech vidělo 439 návštěvníků. Dle údajů UFD byla společnost APK CS na 19. místě ze 41
distribučních společností na filmovém trhu ČR 2017. Celková čísla dle této statistiky UFD za rok
2017 jsou 201 představení, 4 082 diváků a 674 tis. Kč tržeb.
8. ČESKÁ FILMOVÁ KOMORA o.p.s
V roce 2017 byla svolána k zasedání Česká filmová komora, která je společnou platformou
Asociace producentů v audiovizi, z.s., Asociace provozovatelů kin, z.s. a Unie filmových
distributorů, z.s. Jejím hlavním smyslem je hájení společných zájmů na kinematografickém poli.
Ředitelkou ČFK byla i v roce 2017 Jana Borde Kalinová. Předsedkyní správní rady Kateřina
Weissová, výkonná ředitelka Asociace producentů v audiovizi, z. s. Hlavním tématem jednání
bylo ukončení činnosti České filmové komory, o.p.s. a vypořádání její likvidace. Zároveň s tím byl
projednán návrh stanov a zápis nové komplexnější nástupnické organizace Česká audiovizuální
komora, u které by i přes větší počet členů, zůstala APK jedním z neopominutelných zakladatelů.
V orgánech ČFK pracují zástupci APK:
Správní rada: Martin Pošta, Magdaléna Sokolová
Dozorčí rada: Přemysl Šoba
9. PRÁVNÍ SLUŽBY
Zástupci představenstva se účastnili několika jednání na Ministerstvu kultury a v Poslanecké
sněmovně Parlamentu České republiky, při kterých připomínkovali projednávané znění novely
autorského zákona. APK připomínkovala zejména připravovaná ustanovení o rozšířené kolektivní
správě děl starších deseti let a školních projekcí.
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Zástupci APK iniciovali spolu se Svazem měst a obcí ČR schůzky na Ministerstvu vnitra ohledně
výkladu novely přestupkového zákona, konkrétně institutu nočního klidu z pohledu provozování
letních kin. Dále jednali na Ministerstvu zdravotnictví ohledně ujasnění výkladu nového
protikuřáckého zákona z pohledu nastavení pravidel kouření na letních kinech a možnosti
podávání alkoholu při dětských představeních. V případě problematiky nočního klidu připravila
APK jednomu z členů podklady pro odvolání za udělenou sankci při provozování letního kina.
Odvolací instance vyhověla tomuto odvolání v plném rozsahu a zrušila i finanční postih pro
daného provozovatele.
V souvislosti s novou zákonnou povinností zveřejňovat smlouvy v registru smluv zadalo
představenstvo APK třem různým advokátním kancelářím (Felix a spol., s.r.o.; KMVS, s.r.o.;
Frank Bold, z.s.p.o.) analýzu této problematiky. S jejich výsledky byli členové podrobně
seznámeni na Valné hromadě APK 2017 v Koutech. Členům byla také předána metodika, jak mají
členská kina nově postupovat při zadávání v registru smluv. Ve spolupráci s provozovatelem
objednávkového systému Disfilm byl podle metodiky tento systém na žádost APK upraven.
Členům APK byly poskytovány telefonické konzultace při zavádění systému a i v dalších právních
otázkách.
10. STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE
Z námi navržených kandidátu z roku 2016 schválila v roce 2017 Poslanecká sněmovna na svém
jednání pana Jiřího Kubíčka. I v roce 2017 navrhovalo představenstvo kandidáty do Rady Státního
fondu kinematografie. U všech kandidátů jsme sledovali zejména snahu dlouhodobě podporovat
kina a dále úspěchy, kterých dosáhli pro českou kinematografii. V dubnu roku 2017 jsme
podpořili kandidaturu Petra Vítka jako náhradníka za Jana Svěráka. Poslanecká sněmovna
nestihla nominaci před koncem funkčního období projednat. V prosinci APK podpořilo
kandidaturu Ivany Hejlíčkové na další 3 leté funkční období. Nepřímo v rámci svého členství a
návrhu za Českou filmovou komoru podpořila APK ještě nominace Jaromíra Kallisty, Viktora
Tauše a Marty Lamperové. Návrhy všech kandidátů byly Fondem předány ministru kultury ČR.
Poslanecká sněmovna se jimi ještě v novém složení nezabývala.
11. DISTRIBUTOŘI
Představenstvo APK i v roce 2017 konzultovalo a připomínkovalo řadu distribučních smluv.
Zástupci představenstva osobně jednali s distribuční společnosti Film Europe, s.r.o. o nesouhlasu
se zavedením minimální garance v nových distribučních smlouvách. Představenstvo vyjádřilo
opakovaně znepokojení nad zkracováním exkluzivní lhůty pro uvádění premiérových titulů
v kinech. Bylo přijato usnesení k vyjasnění podmínek premiérového nasazení filmu „Masaryk“ od
distribuční společnosti Bioscop (A. Q. S., a.s.).
V Děčíně dne 28. února 2018
Martin Pošta
předseda představenstva APK
v. r.
(s využitím podkladů D. Hrdinové, P. Šoby, M. Plieštika)
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