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1. ÚVOD  
 
Výroční zpráva APK je zpracována za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.  
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. 2020 do 31. 12. 2020 bylo přijato 13 nových členů (3 x Praha, Moravská 
Třebová, Dačice, Přeštice, Světlá nad Sázavou, Nymburk, Česká Třebová, Ústí nad Labem, Český 
Brod, Červený Kostelec, Bolatice) a dvěma členství zrušeno (Jirkov, Domoušice). Ke dni 31. 12. 
2020 je registrováno celkem 232 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. Z důvodů vyhlášení nouzového stavu na území České republiky 
v souvislosti s epidemií koronaviru Covid-19 se v roce 2020 VH APK nekonala.    
 
4. PŘEDSTAVENSTVO APK  
 
Devítičlenné představenstvo se na různých místech (Praha, Nyburk) sešlo v kalendářním roce 
2020 osobně celkem dvakrát. 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.     
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. 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.  
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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.  
Danuše Hrdinová opustila na vlastní žádost post tajemnice APK k 31. 12. 2020. Od 1. 1. 2021 
jmenovalo představenstvo APK tajemnicí paní Jitku Škařupovou.   
 
6. HOSPODAŘENÍ APK  
 
Přehled o hospodaření k 31.12.2020 

Stav bankovního účtu 2 009 134,41 

Stav pokladny 9 543,00 

Pohledávky - neuhrazené členské příspěvky k 31.12.2020 12 000,00 

Celkem 2 030 677,41 

     Příjmy celkem 703 000,00 

z toho 
 

 
členské příspěvky 703 000,00 

 
ostatní příjmy 0,00 

     

     Výdaje celkem 243 178,83 

z toho  
 

 
spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, kopírování) 0,00 

 
Cestovné 0,00 

 
webhosting, doména 914,70 

 
ČFK 0,00 

 
softwarové a grafické práce 0,00 

 
akce  0,00 

 
provoz kanceláře tajemnice  35 000,00 

 
poradenské odborné služby – konzultace pro kina s přípravou žádostí pro SFKMG 27 000,00 

 
VH 2020  0,00 

 
Poštovné 0,00 

 
správní poplatky 0,00 

 
poplatky banka 2 732,00 

 
mzdové náklady - tajemnice 36 000,00 

 
Projekt Vaše kino (servery a traffic 28 661,45,- Kč, marketing 14 000,- Kč, 
programování webu a systému 82 582,50,-, právní služby 6 251,- Kč)   131 494,95 

 Videokonferenční platforma ZOOM 10 037,18 

     Hospodářský výsledek za rok 2020 459 821,17 
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7. APK Cinema Service s.r.o.  
 
Hospodaření APK Cinema Service s.r.o. v roce 2020 skončilo ziskem 31 tis. Kč při celkovém 
obratu 1, 285 mil. Kč. Na obratu měla nejvyšší podíl služba zajištění přepravy zásilek 
prostřednictvím České pošty. Obrat této služby činil cca 1,0 mil. Kč. Do přepravy zásilek 
prostřednictvím ČP a APK CS bylo v roce 2020 zapojeno 225 členských kin APK resp. jejich 
provozoven. Počet participujících kin, potažmo počet členů APK meziročně pravidelně narůstá.  
 
Distribuční aktivity společnosti se v roce 2020 zaměřovaly především na oblast tzv. alternativního 
programu. Do páté sezóny vstoupil cyklus Theatrum Mundi, který v roce 2020 nabídl 16 
operních, baletních, operetních a muzikálových titulů, které při 33 představeních navštívilo 477 
diváků. Polský film Zábava, Zábava vidělo v roce 2020 v kinech 528 diváků.    
 
 
 
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 uzavřena pro veřejnost 
nebo fungovat v omezeném režimu. Od 14. 3. do 11. 5. 2020 nebylo možné pořádat filmová 
představení. Od 11. 5. pak pouze v omezeném režimu bez konzumace. Podruhé se kina uzavřela 
od 12. 10. 2020 do 24. 5. 2021, kdy mohla otevřít pouze za snížené kapacity a dalších omezujících 
podmínek.     
  
Představenstvo APK ihned začalo jednat a informovat členskou základnu. Přes telekonferenční 
platformu Zoom pravidelně informovalo své členy a aktuální situaci a jednání. Na těchto 
poradách bylo přihlášeno až 130 účastníků. Přes platformu Zoom začalo i mnohem častěji a 
operativně konzultovat další kroky představenstvo.   
Do 14 dnů od prvního březnového uzavření byl zprovozněn projekt Vaše kino na podporu kin a 
kontaktu mezi divákem a kinem.  
APK 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.  
APK žádalo vládu o snížení DPH ze vstupného na kinematografické představení. 
Předseda APK jednal o celé situaci s ministrem kultury a ministrem průmyslu a obchodu.  
Předseda APK se pravidelně účastnil jednání s dalšími zástupci kulturního sektoru o podmínkách 
rozvolnění a obsahu dalších ochranných opatření. Vznikla pracovní skupina audiovize mezi APK, 
UFD a APA, která byla v neustálém kontaktu a koordinovala další kroky ve vyjednávání o otevření 
a provozu kin.   
APK informovala o aktuální situaci provozovatelů kin ve čtyřech televizních rozhovorech, pěti 
rozhlasových a sedmnácti článcích celostátních periodik.  
 
9. VAŠE KINO 
 
V souvislosti s pandemií koronaviru Covid-19 vznikla z iniciativy APK spontánně platforma Vaše 
kino. Promítala od 27.3. do 10.5. 2020. Systém se podařilo vytvořit za 14 dní od uzavření provozu 
kin. V jednu chvíli bylo do projektu zapojeno až 90 kin. Vytvoření systému znamenalo sjednocení 
prodejních vstupenkových systémů, naprogramování zabezpečeného webu, přes který mohl 
divák film v online streamu v určitém čase shlédnout a zajištění serverů s vysokou stálou 
rychlosti pro velké množství uživatelů v jednom čase. Podařilo se tak synchronizovat 10 různých 
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prodejních portálů do jednotného výstupu, který uměl číst prodané lístky ze všech kin a 
umožňovat tak přístup jen s platnou vstupenkou. Cena vstupenky byla jednotná - 70,- Kč a 
dělením mezi distributorem a kinem standardní, jako by se film odehrál v kině. Prodeje se tak 
uskutečňovali přes weby a prodejní portály jednotlivých kin. Kina neztrácela kontakt s divákem a 
mohla nabízet přes své webové stránky a sociální sítě divákovi program v náhradní formě.   
Projekt navštívilo přes 10 000 lidí, ale myslíme si, že filmy mohlo sledovat až trojnásobně víc 
diváků, protože k získání kódu stačil jeden lístek a kolik lidí u televize sedělo, nebylo možné 
kontrolovat. Projekt vytvořil pracovní náplň pro provozovatele kin, kteří velmi těžce nesli 
uzavření svých provozů. Často jim projekt pomáhal obhájit činnost v době uzavření, protože 
mnozí zaměstnavatelé (zejména zřizovatelé) slyší na to, že i v karanténě udržují kontakt s 
divákem a neruší tak jejich pozice. Projekt podpořili filmoví distributoři nabídkou exkluzivního 
filmového obsahu. Projekce byly zabezpečeny proti stažení filmu a nemáme zprávu, že by se z 
tohoto zdroje dostal na jaře jediný film na nelegální úložiště.  
    
 
V Děčíně dne 25. června 2021  
 
Martin Pošta 
předseda představenstva APK  
v. r.  


