
 
 
 

 
Usnesení z jednání představenstva APK ze dne 30. 5. 2017 
kino Mat Karlovo nám. Praha 

 
přítomni:  Martin Pošta, Marian Plieštik, Pavel Tomešek, Daniel Kubelka, Přemysl Šoba,  
  Michaela Sekerášová, Michal Miškovský, Jakub Gajdica, Pavel Volf     
 
Program: 

 Informace z účasti na Konferenci provozovatelů kin na Slovensku, která byla spojená se 
školícím seminářem ÚFD a Valným shromážděním ZPK. 

 Aerofilms s.r.o. - MET - nová smlouva a povinnost zveřejnění v registru 

 Registr smluv - metodika 

 Zákon č. 250/2000 zákon o rozpočtových pravidlech od r. 2018 už rozpočtování nákladů 

 Schůzka na Ministerstvu vnitra ohledně hluku LK 

 Film Europe – nová smlouva – minimální garance 

 Přijímání nových členů – technikálie 
 
Představenstvo bere na vědomí: 

 Informaci z účasti na Konferenci provozovatelů kin na Slovensku, která byla spojená se 
školícím seminářem ÚFD a Valným shromážděním ZPK. 

 informaci z jednání na Ministerstvu vnitra ohledně provozu letních kin a rušení nočního klidu 
o Ministerstvo vnitra nevidí důvod, proč by měl být provoz stálých letních kin uveden 

v obecně závazné vyhlášce. Naopak velký počet dní ohrožuje celou vyhlášku a další 
jiné akce v obci v ní uvedené z pohledu přiměřenosti.  

o Putovní kina – provoz – trvá-li méně jak 10 dní v měsíci – mohou být řešeny obecně 
závaznou vyhláškou.  

o Stálá letní kina – patří do místních podmínek -  tedy provoz kina neruší nad místní 
podmínky. Stálá kina se nemusí ohlašovat. Noční klid není exaktně definován 
normou, ale pouze rozdílem oproti místním podmínkám. Jiné místní podmínky budou 
na vesnici a jiné na Václavském náměstí v Praze.  Je nutné také započíst okolní hluk. 
Pokud například je na pozadí hluk z dopravy vyšší než dozvuk letního kina, nejedná se 
o porušení místních podmínek. 

o Často je kvůli provozu letního kina zkrácen vyhláškou noční klid na celém území obce. 
Paradoxně tak může docházet k akcím, které by mohly letní kino svým hlukem rušit.  

o Vyhlášky obce – obce nemusí do vyhlášky uvádět konkrétní program kina – stačí den 
a začátek promítání. Není nutné hlásit předem konkrétní titul. 

o Ministerstvo vnitra doporučuje kinům, která hrají více jak 20 dní v kuse, pauzu 
v promítání. V rámci přiměřenosti je také doporučeno nehrát více jak jeden titul za 
noc.  

o Kouření – od 31. května 2017 vstupuje v platnost Protikuřácký zákon. Kouření 
v letním kině lze upravit  interně v provozním řádu letního kina. 

o Bez ohledu na program letního kina bude i projekce dětských animovaných titulů 
brána díky pozdním nočním hodinám jako program určený pro dospělé publikum 
s možností prodeje alkoholických nápojů na místě  

o Pro bufety v klasických kamenných kinech v průběhu dětských představení platí 
zákaz prodávání alkoholických nápojů.  

 
 
 
 



Představenstvo doporučuje členům 

  vzhledem ke změně cenových podmínek, nepodepisovat nově zaslané smlouvy se 
zavedením minimální garance distribuční společnosti Film Europe do doby, než proběhne 
jednání s vedením společnosti Film Europe (nejpozději do jednoho měsíce). 


