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1. ÚVOD  
 
Výroční zpráva APK je zpracována za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.  
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 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 byli přijati 4 členové (Praha, Brabantice, Kuřim, Rumburk) 
a jeden člen ubyl (Zdice). Ke dni 31. 12. 2019 je registrováno celkem 221 členů.  
 
3. VH APK – Lázně Bělohrad 2019 
 
Poslední VH se uskutečnila ve dnech 21. – 22. 5. 2019 v Lázních Bělohrad. Jednání proběhlo v 
souladu s platnými stanovami, přítomno bylo 74 členů APK, zastupujících 555 hlasů z celkových 
1078 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, Lázně Bělohrad, Nový Bor) sešlo 
v kalendářním roce 2019 celkem pětkrát.  
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. Proběhlo také společné jednání vedení APK a UFD nad návrhem novely Všeobecných 
obchodních podmínek a dalšími společnými tématy. 
 
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. Činnost APK a APK CS s.r.o. byla prezentována na akcích, které APK již tradičně i finančně 
podporuje - Cinema Czech 2019 a NASK Nový Bor 2019. Činnost APK byla i mediálně 
prezentována např. v rozhovoru v rozhlase. 
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5. KANCELÁŘ APK, TAJEMNICE 
 
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.  
 
6. HOSPODAŘENÍ APK  
 
Přehled o hospodaření k 31.12.2019  

Stav bankovního účtu 1 548 060,00 

Stav pokladny 9 543,00 

Celkem 1 557 603,00 

     Příjmy celkem 579 700,00 

z toho 
 

 
členské příspěvky 579 700,00 

 
ostatní příjmy 0,00 

     

     Výdaje celkem 332 793,92 

z toho  
 

 
spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, kopírování) 1 809,00 

 
Cestovné (UNIC – Cinema Brusel) 11 784,00 

 
webhosting, doména 1 275,70 

 
ČFK 0,00 

 
softwarové a grafické práce 0,00 

 
akce (Cinema Czech 2019, NASK 2019, Seminář Hradec Král.) 48 860,00 

 

provoz kanceláře tajemnice  
 37 420,00 

 
poradenské odborné služby (právní služby – Intergram) 2 217,00 

 
VH 2019 – Lázně Bělohrad, ubytování, služby, notářský zápis 190 135,22 

 
poštovné 47,00 

 
správní poplatky 0,00 

 
poplatky banka 3 246,00 

 
mzdové náklady - tajemnice 36 000,00 

     Hospodářský výsledek za rok 2019 246 906,08 
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7. APK Cinema Service s.r.o.  
 
Hospodaření APK Cinema Service s.r.o. v roce 2019 skončilo ztrátou - 86 866,- Kč při celkovém 
obratu 2 337 773,- Kč. Na obratu měla nejvyšší podíl služba zajištění přepravy zásilek 
prostřednictvím České pošty. Obrat této služby činil cca 1,7 mil. Kč při přepravení 32 tis. kusů 
zásilek. Do přepravy zásilek prostřednictvím ČP a APK CS bylo v roce 2019 zapojeno 220 
členských kin APK resp. jejich provozoven. Počet participujících kin, potažmo počet členů APK 
meziročně pravidelně narůstá.  
APK CS se podílela na organizačním a finančním zajištění VH v Lázních Bělohrad a uzavřela 
reklamní smlouvy s tradičními partnery APK.  
 
Distribuční aktivity společnosti se v roce 2019 zaměřovaly především na oblast tzv. alternativního 
programu. Do čtvrté sezony vstoupil cyklus Theatrum Mundi, který v loňském roce nabídl 19 
operních, baletních, operetních a muzikálových titulů, které při 69 představeních navštívilo 1 258 
diváků. Do klasické filmové distribuce jsme uvedli dva dokumentární tituly: Můj nový život 
s návštěvností 134 diváků a Moje století s návštěvností 1 136 diváků. Polský film Zábava, Zábava 
vidělo v roce 2019 v kinech 705 diváků.    
 
8. ČESKÁ FILMOVÁ KOMORA o.p.s  
 
V roce 2019 pokračovalo 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. 
 
9. PRÁVNÍ SLUŽBY  
 
Zástupci APK konzultovali v roce 2019 s právní kanceláří otázku platby kolektivnímu správci za 
tzv. „přestávkovou“ hudbu. Následně proběhlo jednání se zástupci společnosti Intergram nad 
dohodou na novém ceníku za přestávkovou hudbu.  
 
10. DISTRIBUTOŘI  
 
Představenstvo APK i v roce 2019 konzultovalo a připomínkovalo řadu distribučních smluv.  
 
V Děčíně dne 25. června 2021  
 
Martin Pošta 
předseda představenstva APK  
v. r.  


