Usnesení z jednání představenstva APK ze dne 21. září 2016
10:30, kino Mat, Karlovo nám. Praha

přítomni:
omluvení:

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

hosté: Jana Borde Kalinová
Program:
1. žádost o inzerci na webu a facebooku APK
2. informace o přijetí nových členů APK
3. informace o připravované schůzce s předsedou Svazu města obcí ČR ohledně regulace
nočního klidu z pohledu letních kin.
4. dotazy některých členů k zavedení EET
5. nové rámcové podlicenční smlouvy s distribuční společností Aerofilms
6. problematika registru smluv
7. NASK 2016 a forma podpory
8. autorskoprávní konference SUAP a forma podpory
9. forma podpory projektu J Forejta z NFA – „Vzdělávání profesionálů v oblasti práce
s publikem“.
10. připomínkování novely autorského zákona
11. Česká filmová komora, členství, hospodaření
12. Rozpočet APK
Představenstvo na svém jednání přijalo následující usnesení:
1. Cena prodejní inzerce na webu a facebooku APK je 1 000,- Kč za každý měsíc. Pokud
je období inzerce delší než 6 měsíců, snižuje se cena od počátku na 500,- Kč za měsíc.
2. Souhlasí s přijetím dvou nových členů:
- Město Mimoň
- Kulturní a informační služby města Přerova
3. Představenstvo schvaluje, aby se předseda APK mohl dopisem obrátit na Svaz měst a
obcí ČR s žádosti o schůzku a účastnit se této schůzky spolu s pověřeným členem
představenstva na konzultaci řešení problematiky regulace hluku ve venkovních
prostorách po desáté hodině z pohledu letních kin.
4. Představenstvo schvaluje podporu 15. ročníku „Novoborské akademie spojených
kinematografií“. Za možnost prezentace své činnosti v rámci hlavního programu v
délce 15 min. a uvedení v propagačních materiálech zaplatí APK pořadateli 5 000,Kč.
5. Představenstvo schvaluje svou účast v podobě spolu-pořadatelství na konferenci s
názvem „Užití autorských práv při filmových projekcích a živém provozování v
praxi“ , kterou pořádá Sdružení uživatelů autorských práv z. s. dne 3. 11. 2016 v

Litoměřicích. APK za toto spolu-pořadatelství bude o akci informovat své členy a za
každého svého člena, který se konference účastní, doplatí 200,- Kč z ceny plného
konferenčního poplatku.

6. Představenstvo souhlasí s podporou projektu J. Forejta z NFA „Vzdělávání
profesionálů v oblasti práce s publikem. APK v rámci této podpory bude o akci
informovat své členy a pořadatel zvýhodní členy APK o 25% z ceny účastnického
poplatku.
7. Představenstvo souhlasí, aby předseda Martin Pošta dál připomínkoval v legislativním
procesu za APK novelu autorského zákona. Zejména ustanovení o rozšířené kolektivní
správě u děl starších deseti let a školních projekcí.

8. Představenstvo souhlasí, aby nově účetní období pro APK již na rok 2016 bylo shodné
kalendářním obdobím roku, tedy od 1.1. do 31.12. běžného roku.
.

