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Preambule 
 
Asociace provozovatelů kin je občanským sdružením, které sdružuje fyzické 

a právnické osoby, provozovatele kin, které je založeno na základě Občanského zákoníku 
a Zákona č.83/90 Sb. a dalších obecně právních předpisů. 

 
 
 

Čl. 1.  
Název, sídlo a působnost sdružení 

 
1. Sdružení přijalo název „Asociace provozovatelů kin“. Název může být vyjádřen i zkratkou 

„APK“. Dále jen APK. 
2. APK sídlí na adrese: Politických vězňů 445, 266 01 Beroun, Česká republika,  
3. APK vyvíjí činnost na území České republiky. 
 
 

Čl. 2.  
Poslání a cíl hlavní činnosti APK 

 
1. Posláním APK je ochrana zájmů provozovatelů kin v ČR.  
2. APK vytváří vztahy a hájí zájmy provozovatelů kina ve vztahu k filmovým distributorům 

a ostatním subjektům kinematografie, orgánům státní správy a samosprávy, autorským 
svazům a dalším potenciálním partnerům. 

3. Spolupodílí se na přípravě legislativních norem, vyhlášek a zákonů týkajících se oboru. 
4. Podílí se na koordinaci vztahů s EU v oblastech, které mají vazbu na obor. 
5. Rozvíjí mezinárodní spolupráci s vazbou na obor. Může být členem mezinárodních 

organizací. 
6. Vykonává poradenskou a konzultační činnost pro členy APK. 
7. Zastupuje zájmy členů APK v zájmových sdruženích.  
8. APK je právnickou osobou oprávněnou hájit zájmy sdružených provozovatelů kin 

v souladu s autorským zákonem a právní úpravou na ochranu duševního vlastnictví. APK 
je zejména oprávněna k veškerým právním úkonům ve věci uzavírání, změny a ukončení 
kolektivních i hromadných smluv s kolektivními správci majetkových práv dle autorského 
zákona, a to včetně podpisu smluv. APK je taktéž osobou oprávněnou jednat v řízení se 
zprostředkovatelem dle autorského zákona. 

9. APK je právnickou osobou výslovně oprávněnou podávat soudní žalobu vůči kolektivním 
správcům majetkových práv dle autorského zákona a před soudem jednat.  

 
 

Čl. 3.  
Doplňkové činnosti APK 

1. Doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím bude 
zvýšena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných činností a služeb 
poskytovaných sdružením, jako hlavní činností a definovaných činností v čl. 2 těchto 
stanov. 

2. Doplňkovou činností sdružení je zejména: 
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.  
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.  
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání 
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. 
Komerční podnájem nebytových prostor. 
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3. Sdružení provádí výše popsané doplňkové činnosti výlučně jako vedlejší činnost 
a v rámci živnostenského oprávnění na živnost volnou (výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského oprávnění). 

4. Sdružení ve svém účetnictví vede odděleně a průkazně veškeré náklady a výnosy 
spojené s doplňkovými činnostmi.  

 
 

Čl. 4.  
Vznik a zánik členství 

 
1. Členem sdružení může být provozovatel kina – fyzická nebo právnická osoba, která má 

sídlo nebo bydliště na území České republiky, která souhlasí se stanovami APK a řídí se 
jimi.  

2. Členy APK jsou osoby, které se platně zúčastnily zakládací Valné hromady APK dne 
31. května 1999 a další osoby přijaté v souladu se stanovami. 

3. O přijetí člena rozhoduje představenstvo APK na základě jeho písemné přihlášky. 
K přijetí nového člena je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů 
Představenstva APK. Podrobnější kritéria pro přijetí nových členů může stanovit Valná 
hromada. 

4. Právnická i fyzická osoba, která je řádně přijata za člena APK, si sama určuje, kdo ji bude 
v APK zastupovat. Za člena má právo jednat statutární zástupce provozovatele kina nebo 
osoba jím pověřená. 

5. Nový člen, přihlášený před konáním valné hromady, platí členský příspěvek za běžný 
kalendářní rok. Člen přijatý po konání valné hromady hradí členský příspěvek ve výši 
1/12 členského příspěvku vynásobenou počtem měsíců zbývajících do konce roku od 
měsíce přijetí včetně měsíce přijetí. Výši členského příspěvku stanovuje valná hromada. 

6.   Každý člen je oprávněn z APK vystoupit na základě doporučeného dopisu adresovaného    
      Představenstvu APK. 
7. Členství končí nezaplacením členského příspěvku za kalendářní rok do lhůty 31. března 

téhož roku, v odůvodněných případech může představenstvo prodloužit lhůtu pro 
zaplacení členského příspěvku do termínu konání valné hromady. 

8. Členství končí v případě, kdy člen hrubým způsobem poruší stanovy APK, nebo bude 
jednat způsobem odporujícím zájmům APK, nebo nebude dodržovat závazky vyplývající 
ze smluv uzavřených APK, nebo bude v prodlení s platbou vůči APK či subjektům, se 
kterými APK uzavřelo smlouvu. V takovém případě Představenstvo rozhoduje o 
vyloučení nadpoloviční většinou hlasů všech členů Představenstva. 
 

Čl. 5. 
Práva členů 

 
1. Člen APK má právo zúčastňovat se Valné hromady s hlasovacím právem. Člen APK 

může na základě plné moci pověřit jinou osobu, která bude jednat jeho jménem. 
2. Pro účely hlasování člen APK obdrží určený počet hlasů. Minimální počet hlasů je 

1 (jeden) a maximální počet hlasů je 16 (šestnáct). Za každý započatý ½ milion hrubé 
tržby v Kč za předchozí kalendářní rok se započítává 1 hlas.  

3. Výše členského příspěvku je stanovena z hrubé tržby z prodeje vstupenek za předchozí 
kalendářní rok na základě vzorce, který stanovuje Valná hromada. Hrubou tržbou se 
rozumí tržba z prodeje vstupenek po odečtení příspěvku pro Státní fond pro podporu 
české kinematografie. 

4. Člen může navrhovat svého zástupce do statutárního orgánu APK – Představenstva 
APK, a účastnit se jednání tohoto statutárního orgánu. Má právo volit a být volen do 
orgánů APK. 
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5. Člen má právo zúčastňovat se akcí organizovaných APK a využívat informace 
shromážděné APK. 

6. Člen má právo podílet se na činnosti APK, předkládat vlastní návrhy, podněty 
a připomínky. 

7. Člen může používat ve všech formách obchodního a společenského styku označení, 
z něhož je patrné členství v APK. 

Čl. 6. 
Povinnosti členů 

 
1. Člen APK je povinen řádně a včas platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu.  
2. Člen APK je povinen dodržovat stanovy a usnesení orgánů sdružení. 
3. Člen APK je povinen přispívat podle svých možností ke zdárnému naplňování poslání 

a cílů sdružení. 
4. Člen APK je povinen dodržovat smlouvy uzavřené APK a závazky z nich vyplývající. 

 
Čl. 7. 

Orgány sdružení 
 

1. Nejvyšším orgánem APK je valná hromada. Skládá se ze všech řádných členů sdružení 
a svolává ji představenstvo APK nejméně jedenkrát za rok. 

2. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu vždy nejpozději do 30-ti dnů, požádá-li 
o to písemnou formou více jak 1/3 členů a vždy, vyžaduje-li to zájem sdružení. 

3. Valná hromada se může platně usnášet, je-li na jednání zastoupeno více jak 50% hlasů 
všech členů APK. Pro schválení jakéhokoliv návrhu je zapotřebí nejméně 50% hlasů 
přítomných členů na Valné hromadě. 

4. Valná hromada zejména: 
a) schvaluje cíle a program činnosti APK, 
b) schvaluje změny a doplňky stanov, 
c) schvaluje výroční zprávu o činnosti, návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření APK, 
d) volí a odvolává představenstvo APK, 
e) rozhoduje o zániku APK, 
f) rozhoduje o členství v zájmových sdruženích, 
g) stanovuje způsob výpočtu a výši členského příspěvku, 

5. Valná hromada volí pro výkon činnosti APK mezi jednáními valné hromady sedmičlenné 
představenstvo na období dvou let s tím, že náhradníky budou osoby, které se umístily 
na 8. až 9. místě volby. Před uplynutím volebního období může valná hromada odvolat 
člena představenstva, požádá-li o to nejméně 1/3 členů APK. 

6. Při rozhodování je představenstvo usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny 
členů Představenstva. Není-li uvedeno jinak v těchto Stanovách, je návrh přijat 
souhlasným vyjádřením nadpoloviční většiny přítomných členů. 

7. Představenstvo zejména: 
a) rozhoduje o přijetí a vyloučení členů APK, 
b) koordinuje a řídí činnost APK a vyjma věcí spadajících výlučně do kompetencí valné 

hromady, rozhoduje v období mezi valnými hromadami, 
c) představenstvo odpovídá za správu majetku a nakládání s prostředky APK, 
d) výkon funkce člena představenstva není honorován, neurčí-li valná hromada jinak, 
e) představenstvo ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, případně volí členy 

představenstva, kteří budou APK zastupovat v dalších profesních sdruženích. 
f) předseda představenstva zastupuje APK navenek a jedná jeho jménem ve všech 

věcech. K právním úkonům učiněným jménem sdružení se vyžaduje jméno a podpis 
předsedy a jednoho ze členů představenstva. 

g) uzavírá, mění a ukončuje smlouvy jménem APK. Zejména uzavírá, mění a ukončuje 
smlouvy s kolektivními správci majetkových práv dle autorského zákona, a to včetně 
podpisu smluv, jedná v řízení se zprostředkovatelem dle autorského zákona. 
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Případně podává soudní žalobu vůči kolektivním správcům majetkových práv dle 
autorského zákona a před soudem jedná. 

h) volí tajemníka APK. 
 

Čl. 8. 
Hospodaření 

 
1. Majetek APK tvoří hmotné a finanční příspěvky získané z: 

a) členských příspěvků, 
b) příjmy z vlastní odborné, profesionální a doplňkové činnosti, 
c) státních dotací, 
d) dotací od dalších právnických a fyzických osob, 
e) peněžitých a jiných darů, 
f) ostatních příjmů a výnosů. 

2. Hospodaření se řídí platnými právními předpisy ČR a organizačními dokumenty sdružení. 
Povinností členů a orgánů sdružení je účelné a hospodárné využívání majetku v souladu 
se schváleným plánem činnosti. 

3. Tajemník odpovídá za vedení podvojného účetnictví a administrativní agendy. 
Představenstvo a tajemník předkládají valné hromadě ke schválení zprávu 
o hospodaření APK.  

 
Čl. 9. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. O dobrovolném rozpuštění APK rozhoduje valná hromada. Před zánikem se vyžaduje 
likvidace, jestliže jmění sdružení nepřechází na právního nástupce, kterého může určit 
výlučně valná hromada. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek se 
rozdělí mezi členy APK v poměru jejich členských příspěvků. 

2. APK vzniklo registrací podle §§ 6. a 7. Zákona č.83/1990 Sb., dne 28. června 1999, VS/1 
– 1/40565/99 – R. 

3. Tyto stanovy byly schváleny nadpoloviční většinou hlasů na valné hromadě dne 
12. dubna 2011 v Kadani a byly přijaty hlasováním na základě připomínek a doplňků 
členů APK.  

4. Tyto stanovy vycházejí ze stanov přijatých zakládající valnou hromadou APK. Originál 
stanov je uložen v sídle APK, na adrese: Městské kino Beroun, Politických vězňů 445, 
266 01 Beroun  

 
 
 

V Kadani dne 12. dubna 2011 
 
 
 
 

 
 


