
 
Zápis z Valné hromady APK konané dne 1. dubna 2014 v Harrachově 
 
Zahájení se ujala předsedkyně APK Magdaléna Sokolová, která zároveň přivítala hosta VH  
Mgr. Ilonu Machandrovou. 
 
Informace o počtu přítomných a tím usnášeníschopnosti VH.  Z celkového počtu členů APK 201 s 726 
hlasy, bylo přítomno v době zahájení VH 89 členů, to je 488 hlasů, tj. 67,22%.  
 
Slova se ujal Aleš Boštička, APK Cinema Service s.r.o.  
Sdělil, že letošní VH má omezené množství reklamních bloků a představil partnery letošní VH, kterými 
jsou:  

 Mediatel, spol. s.r.o.,  

 Ticketportal - IRSnet CZ, s.r.o.,  

 Hoko-VH s.r.o.,  

 PEPSICO CZ s.r.o. 
 
Přemysl Šoba – představil program VH, který byl většinově schválen. 
 
Notářský zápis : Mgr Ilona Machandrová  
 
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:   
 zapisovatel VH – Marcela Procházková 
 ověřovatelé – Karolína Nejepsová (Kadaň) a Antonín Nevole (Česká Lípa) 

Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisů: většinové schválení 
 
Volba mandátní komise ve složení 
 Radovan Novotný (Nový Bor) 
 Zdeňka Sixtová (Teplice) 
 Naďa Hetešová (Jablonec nad Nisou) 

Hlasování o mandátní komisi: většinové schválení  
 
Projednání předložené výroční zprávy APK. VH předloženou výroční zprávu většinově schválila. 
 
Přítomným členům byla přednesena výroční zpráva APK Cinema Service s.r.o. 
Dozorčí rada APK Cinema Service s.r.o. provedla kontrolu hospodaření za rok 2013 a neshledala 
žádné nesrovnalosti. 
Člen Dozorčí rady navrhl: 
 zvážení rozšíření jednatelů na celkový počet tři  
 stanovení výkonného ředitele. 
Valná hromada vzala zprávu o hospodaření APK Cinema Service s.r.o. a zprávu Dozorčí rady na 
vědomí. 
 
Aleš Boštička - APK Cinema Service s.r.o. 
Informoval o historii založení APK Cinema Service s.r.o. K dnešnímu dni nemají všechna kina 
podepsanou převodní trojstrannou smlouvu ohledně posílání poštovních zásilek prostřednictvím 
České pošty. Dále apeloval na členy APK ohledně aktualizací kontaktních údajů, včetně e-mailové 
adresy. Proběhla jednání mezi Českou poštou a APK Cinema Service s.r.o. o cenách přepravného – 
v nejbližší době se nepočítá s navyšováním ceny 
 
Přemysl Šoba - přednesl aktuální stav o ČFK. 
  
 
 



Magdaléna Sokolová  
V průběhu roku 2013 navrhla APK společně s UFD ukončení činnosti ČFK o.p.s. k 31. 12. 2013. 
Hlavním důvodem k tomuto kroku bylo ukončení stěžejních činností společnosti v souvislosti 
s přechodem MEDIA Desk a Českého filmového centra pod správu NFA. Dalšími důvody byly 
nespokojenost s poskytováním informací a hospodařením ČFK, a v neposlední řadě rovněž změny 
v souvislosti s novým Občanským zákoníkem. APK společně s UFD navrhla likvidaci o.p.s. a vytvoření 
jiného subjektu, který bude poskytovat společnou platformu pro setkávání a koordinaci zájmů APA, 
UFD a APK, ale bude mít jinou právní formu, bude finančně méně náročný a nebude zatížen 
ekonomickou minulostí ČFK. APA tomuto řešení není nakloněna, požádala o odklad rozhodnutí o 
likvidaci ČFK a v současné době předkládá návrhy na novou náplň činnosti stávající společnosti a 
jejího financování. 
Naskýtá se tím další možnost spolupráce s ČFK ohledně grantové politiky 
  
Přemysl Šoba  
nastínil jednání s distribučními společnostmi ohledně zavedení minimálních garancí. 
Pracovní skupiny, vytvořené představenstvem APK, nedošly k jednoznačným závěrům.  APK se 
přiklání k závěru, zavedení minimálních garancí projednávat s každým provozovatelem kina 
samostatně a ne plošné zavedení. 
 
Informace o změně přítomných členů v průběhu jednání VH – 14:15 
Celkem přítomno 90 členů s 501 hlasy, tj. 69, % 
 
Hlasování o předložené a projednané Výroční zprávě. 
VH schvaluje jednohlasně předloženou výroční zprávu za období 2013 – 2014. 
 
Informace o změně přítomných členů v průběhu jednání VH – 14:25 
Celkem přítomno 93 členů s 504 hlasy, tj. 69,42 % 
 
Zdeněk Čížek 
seznámil přítomné s dvouletým projektem pro malá kina, tzv. E-Cinema. 
V současné chvíli funguje 79 kin na této platformě a do konce roku předpokládá, že se projektů 
zúčastní 100 kin. 
Stále probíhají jednání se starosty, radními a kulturními komisemi v místě o finančních možnostech,  
Jednání s distribučními společnostmi vyústilo v kladný výsledek a to v tom smyslu, že malé kino má 
možnosti komerční film odehrát 1x týdně. 
Dále sdělil, že E-Cinema je řešením také pro letní kina. Firma Panasonic v současné době poskytuje 
slevy na své projektory. 
 
Návrh z pléna: 
na webových stránkách APK by měla vzniknout sekce pro malá kina.  
 
Magdaléna Sokolová 
spolupráce se slovenskou asociací kin, s názvem ZPPK, které by přineslo větší vyjednávací sílu . 
V dnešní době již reálně funguje spolupráce s Ministerstvem kultury Slovenské republiky a Státním 
fondem kinematografie (SFK). Dotační politika na pořízení E-Cinema pro kina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Volba představenstva:    
navržení kandidáti: 

1. Ondřej Šír – Semily 
2. Švancar Adam – Turnov 
3. Miškovský Michal – Jičín 
4. Pošta Martin – Děčín 
5. Sokolová Magdaléna – Zlín 
6. Tomešek Pavel – Krnov 
7. Plieštik Marian – Praha Světozor 
8. Šoba Přemysl – Teplice 
9. Čížek Zdeněk – Šebetov 
10. Kostelník Milan – Vsetín 

 
Z pléna dále navrženi kandidáti 

11. Špadrna Michal – Litoměřice 
12. Kubelka Daniel - Žamberk 

 
Výsledky hlasování: 
mandátní komise sdělila: 

 odevzdáno 93 hlasovacích lístků s počty platnými hlasy 504 

 počet neplatných hlasovacích lístků – 1, s počty 4 hlasů 
 
Výsledek voleb: 

1. Ondřej Šír, Semily  - 459 hlasů 
2. Miškovský Michal, Jičín – 421 hlasů 
3. Čížek Zdeněk, Šebetov – 392 hlasů 
4. Sokolová Magdaléna, Zlín – 385 hlasů 
5. Šoba Přemysl, Teplice – 359 hlasů 
6. Tomešek Pavel, Krnov – 340 hlasů 
7. Švancar Adam, Turnov – 338 hlasů 
8. Plieštik Marian, Praha Světozor – 301 hlasů 
9. Špadrna Michal, Litoměřice – 297 hlasů 

 
Po sdělení výsledků hlasování nové představenstvo zvolilo svého předsedu a místopředsedu. 
předsedou nového představenstva byl zvolen Ondřej Šír, 
1. místopředsedou – Michal Miškovský 
2. místopředsedou – Zdeněk Čížek 
 
Ondřej Šír – poděkoval všem přítomným za podporu a doufá v dobrou spolupráci jako doposud. 
 
APK Cinema Service s.r.o. – Dozorčí rada. 
Dozorčí rada  - odstoupila ze své funkce 
 
Návrh z pléna na nové členy Dozorčí rady 
Daniel Kubelka 
Martin Pošta 
Gajdova Jakub 
Nejepsová Karolína 
Sixtová Zdeňka 
Novou dozorčí radu schválí představenstvo na svém prvním jednání.  
Výsledek bude uveřejněn na stránkách APK 
 



Projekt: Kvalita práce zaměstnanců kin 
přednášku vedl PhDr. Jiří Hřebíček 
Cílem přednášky bylo zkvalitnění provozování kina ke spokojenosti diváka, zejména  zaměřené na 

- spokojenost diváka 
- kvalitní projekce 
- zisk a investice 

 
V případě zájmu o podrobné informace lze napsat na adresu:  jiri.hrebicek@centrum.cz 
 
Valná hromada byla ukončena. 
 
Zapsala  1. dubna 2014 Marcela Procházková 
 
 
Zápis ověřil:   
dne  20. května 2014 Karolína Nejepsová 
dne  29. května 2014 Antonín Nevole 
  
  
 

mailto:jiri.hrebicek@centrum.cz

