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1. ÚVOD  
 
Výroční zpráva APK je zpracována za období od poslední VH konané ve dnech 10. - 11. 5. 2016 
v Lísku u Nového Města na Moravě do 31. 12. 2016.  
Protože představenstvo na svém jednání 21. 9. 2016 odhlasovalo, aby bylo nově účetní období 
pro APK již od roku 2016 shodné s kalendářním obdobím roku (od 1. 1. do 31. 12.), obsahuje už i 
tato zpráva údaje do 31. 12. 2016.  
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 poslední VH bylo přijato 7 členů (Hradec nad Moravicí, Mimoň, Přerov, Bechyně, 
Březová, Prostějov, Vratimov), ubylo 5 členů (Bechyně, Mladá Boleslav, Sebranice, Záhoří, 
Šternberk). Ke dni 31. 12. 2016 je registrováno celkem 213 členů.  
 
3. VH APK LÍSEK U NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ 2016 
 
Poslední VH se uskutečnila ve dnech 10. – 11. 5. 2016 v Lísku u Nového Města na Moravě. 
Jednání proběhlo v souladu s platnými stanovami, přítomno bylo 91 členů APK, zastupujících 603 
hlasů z celkových 870 hlasů. Na programu jednání byla zpráva o činnosti a hospodaření, volba 
představenstva a další body dle schváleného programu.  
 
4. PŘEDSTAVENSTVO APK  
 
Devítičlenné představenstvo, které se sešlo v období mezi valnými hromadami celkem osmkrát, 
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 
Zdeněk Čížek – zmocněnec představenstva pro E-cinema, Šebetov 
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.  
 
Zástupci z představenstva APK se také účastní vybraných důležitých schůzek na Ministerstvu 
kultury nebo panelových diskuzí k vybraným tématům z oboru. Členové představenstva se 
účastní probíhajících školení, mítinků a přednášek týkajících se zájmů kin, a tím sledují a mapují 
dění na českém kinematografickém poli. 
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5. KANCELÁŘ APK, TAJEMNICE, WEB  
 
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 31.12.2016  

Stav bankovního účtu 818 836,73    

Stav pokladny 13 202,00    

Celkem 832 038,73    

     Příjmy celkem 456 900,00    

z toho 
 

 
členské příspěvky 456 900,00    

 
ostatní příjmy 0,00    

     

     Výdaje celkem 373 880,30    

z toho  
 

 
spotřeba materiálu 2 009,00    

 
Cestovné 2 458,50    

 
webhosting, doména 1 633,50    

 
ČFK 90 750,00    

 
softwarové a grafické práce 500,00    

 
akce (např. Cinema Czech, NASK NB, SUAP, ...) 28 005,00    

 
provoz kanceláře tajemnice 70 500,00    

 
poradenské odborné služby 12 936,67    

 
VH 2016 - ubytování, stravování, … 101 279,60    

 
notářský zápis VH 2016 9 421,00    

 
Digitraining 2015 51 481,03    

 
správní poplatky 0,00    

 
poplatky banka 1 356,00    

 
mzdové náklady 1 550,00    

     Hospodářský výsledek za rok 2016 83 019,70 
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7. APK Cinema Service s.r.o.  

Hospodaření APK CS, s.r.o. skončilo v roce 2016 ztrátou ve výši 258tis.Kč. Po třech ziskových 
rocích (2013-2015) jde o první ztrátu v historii společnosti, které je pokryta právě zisky z 
předchozích období. Na ztrátě se podílely tyto činnosti: přeprava poštovních zásilek, u které byly 
dosahované příjmy dlouhodobě nižší než náklady a distribuce. Ta v minulých letech svou 
ziskovostí dotovala poštovní ztráty, ale v roce 2016 nebyla tak úspěšná. Do ztráty z distribuce se 
promítla, jak menší návštěvnost uváděných titulů, tak časový nesoulad mezi výnosy a náklady. V 
roce 2016 tak byly zaúčtovány náklady související s tituly, jejichž výnosy se ve větší míře promítly 
do hospodaření roku 2015 nebo budou zahrnuty v roce 2017. V roce 2016 měl premiéru film 
Vzpomeň si (Remember), záznam koncertu Iggyho Popa z Basileje a 11 titulů z oblasti divadelních 
přenosů. APK CS se dále podílela na organizaci a finančním zajištění VH APK a celoroční 
spolupráci s partnery APK (Pepsico, AV Media). Pro kina rovněž zprostředkovala virtuální 
prohlídky od Mediatelu. Výnosy z těchto činností jsou minimální či dokonce nulové, ale tyto 
aktivity výrazně snižují náklady APK a jeho členů. 

Jednateli APK CS jsou Michal Špadrna a Přemysl Šoba. Představenstvo APK jmenovalo do funkce 
třetího jednatele Janu Borde Kalinovou, zápis do obchodní rejstříku ještě nebyl proveden. 
Dohody o provedení práce byly v roce 2016 uzavřeny s Evou Boštičkovou a Janou Borde 
Kalinovou, mzdové náklady z těchto dohod činily 139tis.Kč, což je o 27tis.Kč méně než v roce 
2015. Jiné mzdy ani odměny nebyly vyplaceny.  Účetnictví a daňové poradenství pro APK CS 
zajišťuje společnost Safír z Berouna. Účetní závěrka společnosti bude zveřejněna ve sbírce listin 
Veřejného rejstříku. 

 
8. ČESKÁ POŠTA s.p.  
 
I v roce 2016 platila "Dohoda o podávání poštovních zásilek Balík do roku a Balík na poštu" 
uzavřená mezi Českou poštou, s.p. a APK CS, s.r.o. Přes některé komplikace spojené s nepříliš 
úspěšným zaváděním Zákaznických karet ze strany ČP, lze tuto spolupráci hodnotit jakou 
úspěšnou a pro kina velice výhodnou. Vzhledem k mírně klesajícímu objemu přepravovaných 
balíků a zvyšujícím se běžným cenám poštovného byla koncem roku 2016 po nelehkém 
obchodním jednání uzavřena nová "Dohoda", která nahrazuje předchozí ujednání z roku 2013. 
Touto dohodou byla od 1.1.2017 navýšena cena za jeden kus zásilky o 2,-Kč, z 54,-Kč na 56,-Kč. 
Při předávání podacích dat v elektronické podobě je poskytována sleva 2,-Kč na jednu zásilku. V 
zájmu snížení ztrátovosti této služby pro APK CS byla ke stejnému datu zvýšena položka na 
úhradu nákladů za zprostředkování poskytovaných služeb rovněž o 2,-Kč, z 4,-Kč na 6,-Kč. Celkem 
tak cena za jeden balík činí 62,-Kč + DPH, tj. 75Kč celkem (při elektronickém podání o 2 Kč méně), 
což je cena výrazně nižší než dle běžných ceníků České pošty. 
 
9. ČESKÁ FILMOVÁ KOMORA o.p.s  
 
V červnu roku 2016 bylo svoláno zasedání České filmové komory, která je společnou platformou 
Asociace producentů v audiovizi, z.s., Asociace provozovatelů kin, z.s. a Unie filmových 
distributorů, z.s. Jejím hlavním smyslem je hájení společných zájmů na kinematografickém poli 
(např. OSA, poplatek do Fondu kinematografie, …). Ředitelkou ČFK nadále zůstává Jana Borde 
Kalinová. Předsedkyní správní rady se nově stala Kateřina Weissová, výkonná ředitelka Asociace 
producentů v audiovizi, z. s. Hlavním tématem jednání bylo navázání kontinuity fungování ČFK a 

http://airmail.calendar/2017-01-01%2012:00:00%20SEČ
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vyrovnání pohledávek a závazků z předchozích období.  
V orgánech ČFK pracují zástupci APK.  
Správní rada: Ondřej Šír, Martin Pošta, Magdaléna Sokolová  
Dozorčí rada: Přemysl Šoba  
 
10. PRÁVNÍ SLUŽBY  
 
I v roce 2016 pokračuje spolupráce s Mgr. Jaroslavem Kocincem, který nám poskytuje právní 
poradenství. Tato služba je poskytována pro bono, tzn. pouze za náklady.  
V souvislosti s novou zákonnou povinností zveřejňovat smlouvy v registru smluv zadalo 

představenstvo APK třem různým advokátním kancelářím (Felix a spol., s.r.o.; KMVS, s.r.o.; 
Frank Bold) analýzu této problematiky. S jejich výsledky budou členové podrobně seznámeni na 
valné hromadě. Součástí prezentace bude i metodika, jak mají členská kina nově postupovat a 
které změny objednávkového systému bude představenstvo jeho provozovateli navrhovat. 
 
11. STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE  
 
V roce 2016 navrhovalo představenstvo kandidáty do Rady Státního fondu kinematografie. U 
všech kandidátů jsme sledovali zejména snahu dlouhodobě podporovat kina a dále úspěchy,  
kterých dosáhli pro českou kinematografii. V roce 2016 jsme podpořili kandidaturu Petra Vítka, 
Terezy Czesany Dvořákové a Jiřího Kubíčka. Z těchto kandidátů pak Poslanecká sněmovna 
schválila na svém jednání v roce 2017 pana Jiřího Kubíčka.  
 
12. DISTRIBUTOŘI  
 
Představenstvo APK konzultovalo a připomínkovalo řadu distribučních smluv. U rámcové 
podlicenční smlouvy se společností Aerofilms, s.r.o. dalo představenstvo doporučení zdržet se 
s podpisem do doby vyjasnění postupu podle nového zákona o registru smluv. Tato smlouva byla 
dána členům k podpisu v mezidobí po platnosti zákona před účinností sankce za nezveřejnění v 
registru smluv. Představenstvo také čekalo na závěry zadaných právních analýz. 
Představenstvo vyjádřilo znepokojení nad zkracováním exkluzivní lhůty pro uvádění 
premiérových titulů v kinech.  
Bylo také přijato usnesení k vyjasnění podmínek premiérového nasazení filmu „Masaryk“ od 
distribuční společnosti Bioscop.  
 
13. NOVELA AUTORSKÉHO ZÁKONA 
 
Zástupci představenstva se účastnili několika jednání na Ministerstvu kultury a v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu České republiky, při kterých připomínkovali projednávané znění novely 
autorského zákona. APK připomínkovalo zejména připravované ustanovení o rozšířené kolektivní 
správy u děl starších deseti let a školních projekcí.  
 
 
V Koutech dne 10. dubna 2017  
 
Martin Pošta 
předseda představenstva APK  
v. r.  
(s využitím podkladů D. Hrdinové, P. Šoby) 


