
Usnesení z jednání představenstva ze dne 26. 2. 2019 
 
přítomni:  Martin Pošta, Michal Miškovský, Marian Plieštik, Pavel Volf, Michaela Sekerášová, 
  Jakub Gajdica,  Daniel Kubelka,  
omluveni:  Přemysl Šoba, Pavel Tomešek 
 
  
Program: 

1. VH 2019 - příprava 
2. CINEMA CZECH 2019 19. - 20. 3. 2019 
3. Žádost o podporu APK na filmovou distribuci česko-polských filmů na 21. ročník festivalu 

Kino na Hranici  
4. Institut umění – Divadelní ústav (IDU) 
5. Česká audiovizuální komora 

6. UNIC – Paříž – informace ze setkání 
 

 
 
1. VH 2019 
představenstvo projednalo uskutečněné přípravné kroky pro svolání valné hromady  
 
USNESENÍ představenstvo schvaluje VH ve dnech 21.-22.5.2019 v Lázních Bělohrad s programem, 
který bude v následujícím týdnu členům rozeslán spolu s přihláškou.  
  

 
2. CINEMA CZECH 2019 19. - 20. 3. 2019 
UDK požádala APK o finanční podporu na Cinema Czech 2019 (19.3. - 20.3.) Díky podpoře získá APK 
možnost bezplatné registrace pro své členy na akci a čas pro prezentaci své činnosti v rámci programu.   
  
USNESENÍ představenstvo souhlasí s finanční podporou v rámci konference Cinema Czech ve dnech 

19. - 20. 3. 2019 ve výši 20 tis. Kč bez DPH. 
 
3. Žádost o podporu APK na filmovou distribuci česko-polských filmů na 21. ročník festivalu Kino na 
Hranici  
Jakub Gajdica -  předložil žádost o podporu APK na filmovou distribuci polských filmů na Kino na 
Hranici ve dnech 27.4.- 1.5. 
K tomu: na česko-polské hranici se letos od 27. dubna do 3. května odehraje 21. ročník festivalu Kino 
na Hranici. Jedinečný festival, v rámci kterého diváci během sedmi dnů hned několikrát za den 
skutečně překročí státní hranice. Do konce ledna jsou v předprodeji zvýhodněné akreditace, díky 
kterým je možné si cestu do Těšína naplánovat již nyní a zhlédnout to nejlepší z polské a české 
kinematografie. APK byla požádána o podporu bez dalších finančních nároků.  

  
USNESENÍ – představenstvo bere na vědomí žádost o podporu APK na filmovou distribuci polských 
filmů na Kino na Hranici ve dnech 27.4. - 1.5. a vyslovuje této akce podporu.  
 
 
4. Institut umění – Divadelní ústav (IDU) 
představenstvo projednalo žádost o zveřejnění programu Institutu umění IDU 
K tomu: Institut umění – Divadelní ústav (IDU) vyhlašuje další, v pořadí již IV. ročník Akademie IDU, 
který se uskuteční od dubna do listopadu 2019 v Brně a Praze. 
Vzdělávací program pro kulturní manažery (zástupce kulturních organizací všech oborů a typů) 



nabídne tři přednášky a šest workshopů se špičkovými lektory zaměřených na dovednosti nezbytné 
pro efektivní řízení kulturních organizací. 
 
USNESENÍ – představenstvo souhlasí s uveřejněním na webových stránkách APK a rozeslání pozvánky 
členům v rámci pravidelného newsletteru z webových stránek.  
 
 
5. Česká audiovizuální komora 
Představenstvo projednalo ustanovení České audiovizuální komory, jejímž zakládajícím členem je také 
APK a další podmínky členství a plánu práce komory.  
 
Datum zápisu  11. 2. 2019 
Obchodní firma  Česká audiovizuální komora, z.s. 
Právní forma  Spolek 

Účel nadace Účelem Spolku je přispívání k dosahování obecného blaha podporou rozvoje 
audiovizuálního trhu v České republice a vzájemné spolupráce při řešení problémů 
audiovizuálního průmyslu, usilováním o rozvoj kultivovaného a moderního právního 
prostředí v audiovizi, podporou, prezentací a propagací hlavních zájmů 
audiovizuálního průmyslu doma i v cizině, podporou co nejširšího legálního 
zpřístupňování audiovizuální tvorby veřejnosti, poskytováním prostoru pro zkoumání 
otázek týkajících se audiovizuálního trhu, odstraňováním rozporů mezi účastníky 
audiovizuálního trhu, či sledování proměn audiovizuálního sektoru a ekonomických 
přínosů audiovize. 

Statutární 
orgán 

VRATISLAV ŠLAJER - Ředitel 

 

  

 
USNESENÍ – představenstvo bere informaci na vědomí  

 
   

 


