
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2021

předloženo členům APK na Valné hromadě konané 7. 6. 2022 v Olomouci
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1. ÚVOD

Výroční zpráva APK je zpracována za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
Výroční zpráva má informativní charakter a podává členům asociace stručný přehled o činnosti
představenstva APK a jeho aktivitách vůči partnerům a dalším organizacím.

2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA

V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 byli přijati 3 noví členové (2 x Praha, Jirkov) a dvěma
členům členství zrušeno. Ke dni 31. 12. 2020 je registrováno celkem 233 členů.

3. VH APK – Praha 2021

Poslední VH se uskutečnila ve dnech 28. 6. 2021 v Praze. Jednání proběhlo v souladu s platnými
stanovami, přítomno bylo 68 členů APK, zastupujících 310 hlasů z celkových 638 hlasů. Na
programu jednání byla zpráva o činnosti a hospodaření, volba představenstva, revizní komise a
další body dle schváleného programu.

4. PŘEDSTAVENSTVO APK

Devítičlenné představenstvo se na různých místech (Praha, Kolín) sešlo v kalendářním roce 2021
osobně celkem třikrát. Se začátkem pandemické situace od března 2020 na území České
republiky se jednání představenstva začalo konat formou telekonference přes platformu Zoom.
Mimořádná situace vyžadovala často rychlé operativní konzultace a jednání mezi členy
představenstva. Touto formou jednalo představenstvo v roce 2021 třikrát.
Představenstvo pracovalo od 28. 6. 2021 v tomto složení:
předseda představenstva: Martin Pošta, Děčín
1. místopředsedkyně představenstva: Barbora Kucsa Pragerová, Prostějov
2. místopředsedkyně představenstva: Michaela Sekerášová, Kopřivnice
členové představenstva:
Jakub Gajdica, Karviná
Adam Kocián, Jablonec nad Nisou
Daniel Kubelka, Žamberk
Kristýna Malíková, Brno
Michal Miškovský, Jičín
Petr Vítek, Hradec Králové
Urgentní záležitosti byly projednávány prostřednictvím e-mailů a telefonických hovorů.

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.

5. KANCELÁŘ APK, TAJEMNICE
Tajemnicí byla do září 2021 paní Jitka Škařupová. Od září 2021 se stal tajemníkem pan Michal
Miškovský. 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.
APK má od září 2021 nové číslo účtu u jiného bankovního domu - FIO BANKA 2502027667/2010.
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6. HOSPODAŘENÍ APK

Přehled o hospodaření k 31.12.2021

Stav bankovního účtu 2 155 695,84

Stav pokladny 9 543,00

Pohledávky - neuhrazené členské příspěvky k 31.12.2021 2 500,00

Celkem 2 167 738,84

Příjmy celkem 336 200,00

z toho

členské příspěvky 336 200,00

ostatní příjmy 0,00

Výdaje celkem 171 101,39

z toho
- poštovné, domény 1 275,28

- členství v UNIC za rok 2021 26 626,30

- certifikát prokina.cz 1 246,30

- exekutorský zápis (Mgr. J. Kocinec) 3 630,00

- pronájem (kancelář, předst.) 17 500,00

- právní služby - D. Zahumenský 12 100,00

- VH  - ubytování, stravování,… 60 798,00

- Discord 226,71

- ubytování čl. představenstva KMS Beta 7 535,00

- elektronický podpis ČP 2 376,00

- tajemník a administrativa 43 500,00

- vrácené soudní výlohy -6 729,20

- poplatky banka 1 017,00

Hospodářský výsledek za rok 2021 165 098,61

Dle zákona nevznikla povinnost APK z.s. podat Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok
2021

7. APK Cinema Service s.r.o.
Hospodaření APK Cinema Service s.r.o. v roce 2021 skončilo ztrátou - 246 tis. Kč při celkovém
obratu 1, 016 mil. Kč. S ohledem na hospodářský výsledek nebyla za rok 2021 stanovena žádná
daňová povinnost. Přiznání k dani z příjmu právnických osob bylo za APK Cinema Service s.r.o.
podáno v řádném termínu.Na obratu měla nejvyšší podíl služba zajištění přepravy zásilek
prostřednictvím České pošty. Výnosy této služby činily 646 tis. Kč. Do přepravy zásilek
prostřednictvím ČP a APK CS bylo v roce 2021 zapojeno 225 členských kin APK resp. jejich
provozoven.  Uzavření kin a zdrženlivé chování diváků byly důvodem záporného hospodářského
výsledku a to i přesto, že se APK Cinema Service s.r.o. podařilo získat mimořádnou dotaci ve výši
370 tis. Kč od Státního fondu kinematografie.
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8. COVID - 19

Z důvodu epidemie koronaviru Covid-19 nastala celosvětově naprosto bezprecedentní situace.
Česká kina musela být z důvodu ochranných opatření poprvé v historii v roce 2020 uzavřena pro
veřejnost nebo fungovat v omezeném režimu. I v roce 2021 platila pro kina v rámci ochranných
opatření velká omezení:

- od 12. 10. 2020 do 23. 5. 2021 kina nemohou hrát
- od 24. 5. hrají jednosálová kina (bez občerstvení) dle hygienických podmínek a omezený

počet diváků v sále.
- od 10. 6. do 25. 6. 2021 hrají multikina (bez občerstvení) dle hygienických podmínek a

omezený počet diváků v sále.
- Od 26. 6. dle hygienických podmínek; možnost občerstvení v sále. Od 22. 11. pouze

očkovaní anebo po prodělané nemoci COVID.

Představenstvo APK jednalo o podmínkách ochranných opatření a následného rozvolnění. Přes
platformu Zoom začalo i mnohem častěji a operativně konzultovat své další kroky.
APK již v roce 2020 iniciovalo vytvoření dvou mimořádných výzev Státní fondu kinematografie na
podporu kin.  Pro žádosti na tyto projektové výzvy poskytlo přes 90 konzultací příprav žádosti
před podáním. V roce 2021 poskytovalo konzultace k závěrečnému vyúčtování podaných
projektů. Iniciovalo výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva kultury 3.2 z programu
„Covid provozovatele kin s Kultura pro audiovizi, ve které byl i program B1 „sedačkovného“ pro
možností čerpat pro podnikající osoby.
Předseda APK se pravidelně účastnil jednání s dalšími zástupci kulturního sektoru o podmínkách
rozvolnění a obsahu dalších ochranných opatření.
APK podávala členské základně informaci o aktuálních ochranných opatřeních a jejich pravidlech
rozvolnění.

9.Grant EEA/EHP

APK podala úspěšně grant EEA/EHP, tzv. Norské fondy na výzvu s názvem „Posilování kapacit
oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem v kultuře“.
Projekt do grantu jsme nazvali „Postpandemická strategie rozvoje a profesionalizace českých kin“.
Celkový rozpočet projektu je 833 tis. Kč a z grantu bude pokryto 741 tis Kč. V rámci něj jsme
získali prostředky na rozšíření dvou Valných hromad APK, Novoborské akademie NASK a několika
setkání představenstva o sérii odborných seminářů, aktivit, diskusí s dalšími profesionály apod.
Grantové aktivity nad rámec všeobecných setkání budou pořádány pro cca 30 kinařů.

V Děčíně dne 1. června 2022

Martin Pošta
předseda představenstva APK
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