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1. ÚVOD  
 
Výroční zpráva APK je zpracována za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.  
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 byli přijati 2 noví členové (Polička, Vítkov), ubyl 1 člen (Mikulov). Ke dni 
31. 12. 2018 je registrováno celkem 218 členů.  
 
3. VH APK - KOPŘIVNICE 2018 
 
Poslední VH se uskutečnila ve dnech 6. – 7. 3. 2018 v Kopřivnici. Jednání proběhlo v souladu s 
platnými stanovami, přítomno bylo 94 členů APK, zastupujících 650 hlasů z celkových 1021 hlasů. 
Na programu jednání byla zpráva o činnosti a hospodaření, volba představenstva a další body dle 
schváleného programu.  
 
4. PŘEDSTAVENSTVO APK  
 
Devítičlenné představenstvo se na různých místech (Praha, Kopřivnice, Kolín) sešlo v kalendářním 
roce 2018 celkem pětkrát. V březnu se na Valné hromadě APK v Kopřivnici konaly volby členů 
představenstva. Všichni členové představenstva obhájili svůj mandát. 
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. 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. Při některých jednání představenstva byl nově použit i videokonferenční 
hovor.  
 
Zástupci z představenstva APK se také účastnili vybraných důležitých panelových diskuzí k 
vybraným tématům z oboru. Členové představenstva se zúčastnili odborných školení, meetingů a 
přednášek týkajících se zájmů kin, s cílem sledovat a mapovat dění na českém kinematografickém 
poli. Členové představenstva zastupovali APK na MFF Karlovy Vary, Filmovém festivalu v polské 
Gdyni nebo na Valném shromáždění ZPK v Liptovském Jánu u kolegů na Slovensku. Činnost APK a 
APK CS s.r.o. byla prezentována na akcích, které APK již tradičně i finančně podporuje - Cinema 
Czech 2018 a NASK Nový Bor 2018. Svým jménem APK podpořila projekt Nové kino 2019. Činnost 
APK byla i mediálně prezentována v několika článcích.  
 



Stránka 3 z 5 
 

5. KANCELÁŘ APK, TAJEMNICE, WEB  
 
Tajemnicí je Danuše Hrdinová s kanceláří v Městském kině Beroun. 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. Pro rok 2018 představenstvo navrhlo upravit 
stávající smluvní vztah mezi APK a kinem Beroun. Byly uzavřeny samostatné smlouvy na pronájem 
nebytových prostor a externí zpracování účetnictví, odkoupení kancelářské techniky a pracovní 
dohoda na výkon funkce tajemnice APK.  
 
6. HOSPODAŘENÍ APK  
 
Přehled o hospodaření k 31.12.2018  

Stav bankovního účtu 1 313 886, 98 
Stav pokladny 10 399, 00 
Celkem 1 324 285, 98 

     
Příjmy celkem 536 200,00 
z toho  
 členské příspěvky 536 200,00 

 ostatní příjmy 0,00 

     
     
Výdaje celkem 269 832,75 
z toho   
 spotřeba materiálu (kancelářské vybavení, toner) 3 629,00 

 Cestovné (UNIC Brusel, UNIC Paříž, MFF KV, LFŠ UH) 28 255,00 

 webhosting, doména 1 633,50 

 ČFK 0 

 softwarové a grafické práce 0 

 akce (Cinema Czech 18 150,- Kč, NASK 18 150,- Kč ) 36 300,00 

 
provoz kanceláře tajemnice, zasedání představenstva 
(35 000,- Kč/rok - pronájem a účetnictví) 2 400, 2 000 - pronájem 39 400,00 

 poradenské odborné služby (právní služby – přestávková hudba) 6 050,00 

 VH 2018 – Kopřivnice (fakturace od APK CS s.r.o.) 111 683,25 

 Notářský zápis  3 630,00 

 správní poplatky 0 

 poplatky banka 3 252,00 

 mzdové náklady (tajemnice DPP, 3000,- Kč / měsíc) 36 000,00 

     
Hospodářský výsledek za rok 2018 266 367,00 
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7. APK Cinema Service s.r.o.  
 
Hospodaření APK Cinema service s.r.o. v roce 2018 skončilo ziskem 158tis. Kč (vloni 109tis.Kč) při 
celkovém obratu 3,459 mil. Kč (2,8mil. Kč). Na obratu měla nejvyšší podíl služba zajištění přepravy 
zásilek prostřednictvím České pošty. Obrat této služby činil cca 2mil. Kč.  Účetní závěrka 
společnosti již byla zveřejněna ve sbírce listin v Obchodním rejstříku. 
 
APK CS se podílela na organizačním a finančním zajištění VH v Kopřivnici a uzavřela reklamní 
smlouvy s tradičními partnery APK. V roce 2018 pokračovala spolupráce se společností Nestlé, 
která se projevila reklamními kampaněmi na plátnech členských kin APK. Z dlouhodobých 
spoluprací pokračoval smluvní vztah s partnerem AV Média ohledně Servisní smlouvy AV-Jistota. 
Obrat za poskytování reklamních a propagačních služeb přesáhl 0,5mil. Kč. 
 
Distribuční aktivity společnosti APK CS se v roce 2018 zaměřovaly kromě oblasti tzv. alternativního 
programu (třetí sezona cyklu Theatrum Mundi) ve větší míře na klasickou filmovou distribuci. 
Výnos z této činnosti byl 920tis. Kč.  Dle údajů UFD byla společnost APKCS na 14. místě (vloni 19. 
místo) mezi distribučními společnostmi na filmovém trhu ČR. Celková čísla dle této statistiky UFD 
za rok 2018 jsou 1 523 Představení (vloni 201), 16 901 diváků (4 082) a 1 961tis. Kč celkových tržeb 
v kinech (674tis.Kč vloni). 
 
Rok 2018 přinesl několik změn na pozicích jednatelů APK CS. Na své funkce rezignovali Michal 
Špadrna a Jana Borde Kalinová. Novými jednateli se stali Martin Pošta a Michaela Sekerášová. Tyto 
změny ještě nebyly do Obchodního rejstříky zaneseny. 
 
8. ČESKÁ AUDIOVIZUÁLNÍ KOMORA o.p.s  
 
V roce 2018 byla nově založena Česká audiovizuální komora, 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 a 
prezentace kinematografického průmyslu. Ředitelem ČAVK byl zvolen pan Vratislav Šlajer. 
Hlavním tématem jednání bylo ukončení činnosti České filmové komory, o.p.s. a vypořádání její 
likvidace. U nově vzniklé České audiovizuální komory pak schválení stanov nutných pro její vznik, 
zvolení vedení a stanovení plánu činnosti.   
V orgánech ČAVK pracují zástupci APK: 
Martin Pošta, Jana Borde Kalinová  
Dozorčí rada: Jan Beznoska 
 
9. UNIC 
 
Předseda představenstva zastupoval APK na UNIC Cinema Days v Bruselu a setkání členů UNIC 
v Paříži. Na těchto akcích bylo APK nabídnuto bezplatné zkušební členství do června roku 2020. 
Po jeho přijetí bylo APK oficiálně na setkání v Paříži přijato a představeno dalším členům UNIC.     
 
 
10. PRÁVNÍ SLUŽBY  
Na základě množících se dotazů ohledně uzavírání licenčních dohod s kolektivním správcem 
k přestávkové hudbě nechalo představenstvo vypracovat advokátní kanceláří KMVS, s.r.o. právní 
rozbor problematiky přestávkové hudby a rozeslalo jej svým členům.  
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Členům APK byly poskytovány telefonické konzultace ohledně registru smluv i v dalších právních 
otázkách.  
 
 
11. STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE  
 
V roce 2018 nominovalo představenstvo do Rady Státního fondu kinematografie Petra Vítka, 
Terezu Czesany Dvořákovou a Marcela Řimáka. U všech kandidátů jsme sledovali zejména snahu 
dlouhodobě podporovat kina a dále úspěchy, kterých dosáhli pro českou kinematografii. O těchto 
kandidaturách zatím Poslanecká sněmovna nehlasovala.  
 
12. DISTRIBUTOŘI  
 
Představenstvo vyjádřilo opakovaně znepokojení nad zkracováním exkluzivní lhůty pro uvádění 
premiérových titulů v kinech. V této věci bylo jednáno i s jedním z distributorů o omluvě a 
kompenzaci kinům za televizní uvedení jednoho z titulů v době premiérového nasazení v kinech.  
 
V Děčíně dne 17. května 2018  
 
Martin Pošta 
předseda představenstva APK  
v. r.  
(s využitím podkladů D. Hrdinové, P. Šoby) 


