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ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ASOCIACE PROVOZOVATELŮ KIN 
HOTEL ADAMANTINO, LUHAČOVICE, 16. – 17. KVĚTNA 2012 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Program: uveden v závěru dokumentu 
Místo konání: Hotel Adamantino, Luhačovice 
Datum konání: 16. – 17. května 2012 
 
Středa 16. 5. 
 

• M. Sokolová zahájila VH APK, přivítala členy a upozornila je, že VH je volební. 

• Přítomno 76 kin (354 z 607 hlasů). 

• Zapisovatelem byl stanoven Pavel Jakubík, ověřovatelé zápisu jsou J. Korvas a K. Nejepsová. 

• Do Volební komise byli hlasováním zvoleni A. Nevole, L. Slívová, T. Kustová. 

• P. Šoba navrhuje, aby v představenstvu APK byli zástupci nedigitalizovaných kin a aby tedy byli takoví 

lidé nominováni. 

• M. Sokolová – byl stanoven Hlavní partner a Partneři (mohou využívat poštu, možnost prezentace 

během VH a možnost prezentace na webu APK). 

• N. Hetešová seznámila přítomné s programem VH, hlasováním byl schválen. 

 
ZPRÁVA O ČINNOSTI APK 

• N. Hetešová seznámila členy APK se zprávou o činnosti, oproti původní zprávě bylo přijato do APK 18 

nových členů, vyloučeno bylo 10 členů (čl. 2), představila také členy představenstva APK (čl. 4). 

• P. Šoba omluvil D. Hrdinovou, představena byla přítomným p. Berková – Městské kino Beroun (čl. 5). 

• P. Berková seznámila členy s hospodařením APK dle výroční zprávy (čl. 6). 

• M. Plieštik obeznámil přítomné s možností zasílání DCP kopií a také s možností podání zásilek on-line 

přes webové stránky České pošty (čl. 7). 

• P. Tomešek – informace o členství v České filmové komoře, také informoval o tom, že byl najat 

právník J. Kocinec („pro bono“), poskytuje své služby pouze za proplacení cestovních nákladů (čl. 8 

a čl. 9). 

• články 10 až 14 budou dle programu jednání VH podrobně probrány později. 

 
ZMĚNA STANOV 

• J. Kocinec – představil změny stanov, v čl. 5 zpřesněna možnost zastupování člena APK na VH (nyní 

může zastupovat pouze člen), v čl. 7 je upravena možnost konání náhradní VH a složení 

představenstva (stanovení počtu členů představenstva), čl. 9 pak upravuje spolupráci s dalšími 

subjekty (Hlavní partnerství a Partnerství). 

• P. Šoba požádal členy VH o návrh kandidátů do představenstva APK a navrhuje navýšit počet členů 

představenstva o provozovatele nedigitalizovaných kin. 
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• P. Vítek navrhuje M. Kostelníka (kino Vatra Vsetín) a J. Korvase (kino Hvězda Uherské Hradiště) - oba 

navržení souhlasí. 

• M. Sokolová navrhuje Z. Čížka (kino Šebetov), také souhlasí. 

• P. Šoba – současný návrh představenstva APK je rozšíření o dva členy na celkový počet devíti členů 

představenstva, padl také protinávrh na zachování současného počtu sedmi členů. 

• hlasováním schváleno navýšení počtu členů představenstva APK o dva na celkově devět členů (296 

hlasů oproti protinávrhu, který byl podpořen 106 hlasy). 

• Změna stanov byla hlasováním schválena. 

 

 

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 

• P. Šoba prezentoval VH důvody případného založení společnosti s ručením omezeným (dále jen 

„s. r. o.“) a zdůraznil, že se jedná o možnost pro budoucnost, nikoliv aktuální dny. 

• J. Kocinec - založením by byly umožněny některé aktivity, které dosud APK ze svého statutu 

vykonávat nemůže (zastřešení kinoreklamy, pošta, případně distribuce, možnost odečtu DPH). 

• P. Vítek – mělo by být jasně stanoveno, jak bude případná s. r. o. fungovat, než bude hlasováno VH. 

• P. Šoba – pokud bude schváleno, že s. r. o. je možné v budoucnu založit, bude volen v rámci 

představenstva i orgán této případné s. r. o. 

• J. Kocinec – VH může ovlivňovat hospodářský výsledek společnosti volbou členů do dozorčí rady, 

v případě zisku bude celý tento zisk k dispozici APK. Společnost s ručením omezeným tak bude dalším 

pilířem financování APK. 

• M. Sokolová – pokud by APK chtělo pomoci s distribucí 35mm kopií pro nedigitální kina, muselo by 

založit distribuční společnost. Byla také oslovena Coca-Cola, která má zájem dostat se do malých kin, 

ale kina by si samozřejmě vždy vybrala, do kterého projektu se zapojí. 

• J. Kocinec – upozornil, že vedlejší činnost občanského sdružení nesmí přesáhnout jeho hlavní činnost. 

• Možnost založení společnosti s ručením omezeným byla hlasováním schválena. 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

• M. Sokolová – prezentovala znění Všeobecných obchodních podmínek, jedná se o základní podmínky 

mezi APK a UFD. Představenstvo navrhuje jejich schválení. 

• Všeobecné obchodní podmínky byly hlasováním schváleny. 

• Přítomno 84 kin (417 hlasů z 607 hlasů). 

 

VOLBA PŘEDSTAVENSTVA 

• R. Novotný seznámil členy APK se způsobem volby do představenstva a dozorčí rady případné 

v budoucnu založené společnosti s ručením omezeným. 
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Ochranný svaz autorský - OSA 

• M. Sokolová – po dvou letech jednání se na konci roku 2011 podařilo uzavřít dohodu o narovnání 

s tím, že do konce roku 2011 bude činit poplatek 0,5 %, další vývoj výše odvodu OSA se bude 

stanovovat podle vývoje DPH. Smlouvu s OSA je třeba uzavřít co nejdříve, aby byl ošetřen rok 2012. 

• P. Šoba – při jednáních velmi pomohlo to, že APK je členem České filmové komory. 

 

NOVELA AUTORSKÉHO ZÁKONA 

• J. Kocinec – návrhy změn autorského zákona ze strany APK byly projednány. 

 

NÁVRH ZÁKONA O KINEMATOGRAFII 

• P. Šoba – místo stávajícího odvodu 1 Kč do Státního fondu pro podporu a rozvoj české 

kinematografie by měl být poplatek 1 %. 

• M. Sokolová – je třeba dávat pozor na dodržování přístupností, případná kontrola občanského 

průkazu u filmu nepřístupného do 15 let musí být zakotveno v provozním řádu kina. 

 

INTERGRAM 

• P. Šoba – jednání o přestávkové hudbě mezi APK a Intergramem neprobíhají, každé kino si musí 

smluvní vztah narovnat samo. 

 

STÁTNÍ FOND PRO PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE 

• Představen nový předseda Rady Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie pan Petr 

Vítek. 

• P. Vítek – fond je v současné době bez financí, na rok 2012 má cca 10 milionů Kč a probíhají jednání 

o možném přísunu financí do Fondu. Fond bude letos podporovat pouze projekty, které se bez 

podpory v řádu sta tisíc neobejdou, podpora digitalizace kin je pozastavena. 

• P. Šoba – v 5. vlně digitalizace kin se sešlo asi 25 žádostí o podporu. 

• Z kandidátů APK do Rady fondu nebyl ani jeden schválen. 

• Aleš Boštička – představil nový systém 3D zvuku. 

• M. Sokolová – představila členům APK nové webové stránky, prozatím je adresa www.prokina.cz, co 

nejdříve bude fungovat i původní www.kinari.cz 

• Prezentace společnosti Mediatel, s. r. o. – nabídka vytvoření virtuální prohlídky kina Panoramika 

(více informací a kontakty Mgr. Štěpán Prachař, sokolova@gacinema.cz, +420-608-210-300). 

• Prezentace společnosti Kinoservis, s. r. o. – integrátor digitálního kina. 

• Prezentace společnosti CORNiCO Popcorn Company, s. r. o. – možnost výrob y popcornu, tacos 

a dalších pochutin pro kina. Také možnost odběru tematických kelímků a obalů na popcorn k filmům. 

• Prezentace společnosti HOKO-VH, s. r. o. – sedačky pro kina, úpravy elevací v kinosálech. 

• Prezentace společnosti EUTELSAT S. A. – možnost přenosu DCP kopií přes satelitní síť, která také 

nabízí možnost přímých přenosů sportovních a kulturních událostí. Kina byla k zapojení se do této 

sítě oslovena již před konáním VH APK. Některá jsou již před podpisem smlouvy o instalaci zařízení. 

• Prezentace iniciativy Kino Otevřeno (www.kinootevreno.cz). 
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VÝSLEDEK VOLY PŘEDSTAVENSTVA APK (s uvedením počtu hlasů) 

 

Do představenstva APK byli zvoleni: 

• Radovan Novotný (391 hlasů) 

• Magdaléna Sokolová (380 hlasů) 

• Přemysl Šoba (377 hlasů) 

• Pavel Tomešek (374 hlasů) 

• Jiří Adamec (357 hlasů) 

• Naďa Hetešová (336 hlasů) 

• Marián Plieštik (326 hlasů) 

• Zdeněk Čížek (302 hlasů) 

• Milan Kostelník (275 hlasů) 
 
Náhradníky byli zvoleni: 

• Oldřich Zámostný (266 hlasů) 

• Josef Korvas (265 hlasů) 
 

Představenstvo si ze svého kruhu zvolilo předsedu a místopředsedy takto: 

• Předsedkyně – Magda Sokolová 

• 1. místopředseda – Přemysl Šoba 

• 2. místopředseda – Zdeněk Čížek 

 

Do dozorčí rady případné v budoucnu založené společnosti s ručením omezeným byli zvoleni: 

• Petr Vítek (358 hlasů) 

• Michal Miškovský (355 hlasů) 

• Radek Pernica (281 hlasů) 

• Náhradníkem byl zvolen Dušan Peprný (219 hlasů) 

 

Čtvrtek 17.5. 

• A. Boštička – prezentoval možnosti výroby 35mm kopií, včetně kalkulací na výrobu kopií pro 

nedigitalizovaná kina. 

• Podstatná část diskuze proběhla mezi členy APK a přítomnými zástupci distribučních společností 

(hlavním tématem bylo navýšení vstupného u většiny distribučních společností v souvislosti 

s přechodem na digitální způsob projekce). 

 

 

V Luhačovicích ve dnech 16. a 17. května 2012 zapsal Pavel Jakubík. 
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Valná hromada APK: PROGRAM 
Středa 16. května 2012 

 

11:00 – 13:00 Příjezd účastníků, registrace, oběd, ubytování 
 
13:00 – 16:00  Uzavřené jednání APK 

1) Zahájení Valné hromady APK 
2) Představení partnerů 
3) Informace o volbách 
4) Schválení programu Valné hromady APK 
5) Zpráva o činnosti 
6) Změna stanov 
7) Založení společnosti s ručením omezeným 
8) Všeobecné obchodní podmínky UFD 
9) Volby představenstva 
10) Ochranný svaz autorský 
11) Novela Autorského zákona 
12) Návrh Zákona o kinematografii 
13) Intergram  
14) Státní fond pro podporu kinematografie – představení nového předsedy 
15) Možnosti výroby 35mm kopií, novinky ve zvuku 
16) Webové stránky APK 
17) Mediatel 
18) Coca-Cola 
19) Vyhlášení výsledků voleb 

 
16:00 – 16:30 Přestávka - malé občerstvení 
 
16:30 – 19:00 Prezentace partnerů   

1) Kinoservis, s. r. o. 
2) CORNiCO Popcorn Company, s. r. o. 
3) HOKO-VH, s. r. o. 
 
Prezentace jiných projektů (informační část) 
1) BILTON T. S. 
2) Kino otevřeno 

 
Po skončení posledního bloku pohoštění a program na terase hotelu. 
 
Čtvrtek 17. května 2012 

 

07:30 – 09:30  Snídaně 
 
09:30 – 12:00 Řízená panelová diskuze, moderátor Přemysl Šoba 

- Představení distribučních společností 
- 1. blok - Platforma pro 35 mm kina – bez DCI 
- 2. blok - Kina před digitalizací 
- 3. blok - Kina po digitalizaci – řešení problémů. Na otázky budou odpovídat integrátoři a pozvaní hosté 

12:00  Oběd 
 


