
Usnesení z jednání představenstva APK 
konané v Praze dne 22. srpna 2018 

 
přítomni:  Martin Pošta, Přemysl Šoba, Michal Miškovský, Marian Plieštik,   
  Daniel Kubelka, Pavel Tomešek, Michaela Sekerášová, Jakub Gajdica 
 
 
omluveni:  Zdeněk Čížek, Pavel Volf,  
 
host z APK Cinema Service s.r.o. : Jana Borde Kalinová (od 11:00 hod) 
 
 
Program 

 1. Aktuální situace v APK Cinema Service s.r.o. 

 2. Přihláška nového provozovatele – kino Panorama, Vítkov 

 3. Žádost o finanční podporu - NASK 2018 

 4. Prezentace APK v mediích – článek o přestávkách 

 5. MFF KV - účast předsedy 

 6. LFŠ v Uherském Hradišti - účast předsedy 

 7. Schválení členství v Asociaci pro filmovou a audiovizuální výchovu 

 8. Kino 70 Prostějov - vyřízení dotazu - server Hlídací pes a článek o registru smluv 

 9. NFA - účtování poštovného prvnímu kinu 

 10. UNIC Cinema Days 

 11. Kampaň etiketa v kině a chození do kina 

 12. Disfilm 

 13. Festival polských filmů - Gdyň Polsko 17.9.2018 
 

 
 

1. Aktuální situace v APK Cinema Service s.r.o. 

 Představenstvo bere na vědomí rezignaci Jany Borde Kalinové na funkci jednatelky APK 
Cinema Service s.r.o.z 21. 8. 2018 a pověřuje ji výkonem funkce do doby zápisu nových 
jednatelů. Jana Borde Kalinová zůstává i po rezignaci na funkci jednatele programistkou za 
APK Cinema Service s.r.o. 

 Představenstvo bere na vědomí rezignaci Michala Špadrny k 30. 6. 2018 na funkci jednatele 
APK Cinema Service s.r.o. a děkuje mu za veškerou obětavou práci, kterou pro APK Cinema 
Service s.r.o. vykonal.  

 Představenstvo dává za úkol předsedovi APK smluvně vyřešit rozdělení zisku za rok 2017 mezi 
jednatele podle usnesení z 24. 4. 2018 v Kolíně.  Zároveň potvrzuje, že případný výsledný zisk 
za rok 2018 se bude dělit poměrnou částí i mezi odcházející jednatele podle data rezignace. 

 Představenstvo jmenuje k 1. 9. 2018 nového jednatele APK Cinema Service s.r.o. pana 
Martinu Poštu. 

 Představenstvo jmenuje k 1. 9. 2018 novou jednatelku  APK Cinema Service s.r.o. paní 
Michaelu Sekerášovou. 

 
2. Přihláška nového provozovatele – kino Panorama, Vítkov 

Představenstvo schválilo přijetí nové člena APK Město Vítkov jako provozovatele kina 
Panorama. Zároveň uložilo tajemnici APK o doplnění administrativních údajů v přihlášce.  

  
3. Žádost o finanční podporu - NASK 2018  

Představenstvo schvaluje podporu 17. ročníku „Novoborské akademie spojených  



kinematografií – NASK 2018“ ve výši 15 000,- Kč za možnost prezentace své činnosti v rámci 
hlavního programu v délce 30 min., vlastního stánku s propagačními materiály a ubytováním 
pro dvě osoby zdarma. 
 

5. MFF v Karlových Varech  
Představenstvo souhlasí s úhradou nákladů za ubytování a akreditaci Film Industry pro 
předsedu APK na 53. ročníku MFF v Karlových Varech. Zároveň pověřuje předsedu APK 
k jednání s pořadateli o prezentaci činnosti APK na příštím ročníku v rámci oficiální sekce Film 
Industry.  
 

6. LFŠ v Uherském Hradišti 
Představenstvo souhlasí s úhradou nákladů za cestu vlakem pro předsedu APK na uzavřené 
jednání mezi zástupci Státního fondu kinematografie, pořadateli filmových festivalů, 
Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších organizací o 
aktuálním stavu předmětu mediální výchova na základních školách a možnostech jeho 
zařazení do výuky, které se konalo v rámci LFŠ v Uherském Hradišti.  
 

7. Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu 
Představenstvo schvaluje členství APK v Asociaci pro filmovou a audiovizuální výchovu a 
zaplacení ročního členského poplatku ve výši 5 000,- Kč. 
 

9. NFA - účtování poštovného prvnímu kinu 
Představenstvo se ohrazuje ohledně praxe účtování poštovného prvnímu kinu za odeslání 
filmu ze skladu NFA. První kino je tak diskriminováno dvojitou platbou za přijmutí i odeslání 
filmu. Představenstvo pověřuje předsedu představenstva, aby vstoupil do jednání s NFA o 
této praxi. 
 

10. UNIC Cinema Days 
Představenstvo souhlasí s tím, aby za APK byla vyslána dvoučlenná delegace na UNIC Cinema 
Days 15.-16. 10. v Bruselu a pověřuje předsedu představenstva k předložením rozpočtu 
nákladů cesty a akreditace. 

 
11. Kampaň etiketa v kině a chození do kina 

Představenstvo pověřuje Michaelu Sekerášovou jednáním s filmovými studii o prověření 
možnosti vytvoření krátkých animovaných spotů na podporu chození do kina a etikety v kině.  
 

12. Disfilm 
Představenstvo pověřuje předsedu APK k pozvání programátora systému Disfilm Martina 
Ďurovce na příští jednání představenstva APK. Zároveň prosí členy APK o poslání námětů na 
e-mail tajemnice@kinari.cz na zlepšení rezervačního objednávkového systému. 
 

13. Festival polských filmů - Gdyň Polsko 17.9.2018 
Představenstvo APK souhlasí, aby se Jagub Gajdica zúčastnil festivalu v Gdyni v Polsku  
17. 9. 2018 a pověřuje ho k případnému dojednání spolupráce pro APK a APK Cinema Service 
s.r.o.. 
 

 

 

 

 

 



 

Komentář k Usnesení z jednání představenstva APK konané v Praze dne 22. srpna 2018 
 

Vážení členové APK, 

na základě poptávky a reakcí od členů se představenstvo APK rozhodlo doplňovat zápis 

z jednání mimo oficiální odhlasované znění jednotlivých usnesení ještě na nové straně 

komentářem k jednotlivým bodům programu jednání. Pokusíme se, aby komentář doplňoval 

případné znění usnesení a neopakoval informace v něm obsažené. K některým usnesením tak 

možná ani nebude doplnění třeba. Usnesení i komentáře budou číslovány podle čísla bodů 

programu, tedy chronologie projednání.  

Věříme, že to přispěje k lepší komunikaci a srozumitelnosti aktuální činnosti členů 

představenstva vůči členské základně. 

 

 
1. Aktuální situace v APK Cinema Service s.r.o. 

Představenstvo bylo nuceno řešit aktuální problematickou situaci v APK Cinema Service, s.r.o., 
ke které došlo rezignací dvou jednatelů a nejistotou dalšího setrvání Jany Borde Kalinové na 
pozici programistky. Představenstvo jmenovalo nové dva jednatele a přivítalo ujištění Jany 
Borde Kalinové, že bude dále moci zůstat programistkou za APK Cinema Service s.r.o.. 
Věří, že jmenování předsedy APK jednatelem zajistí větší provázanost mezi APK a APK Cinema 
Service, s.r.o.. APK Cinema Service s.r.o. musí nyní ubezpečit producenty rozjednaných 
filmových projektů a alternativního obsahu o zájmu pokračovat v navázané spolupráci a 
provozovatele kin nabídkou o kontinuální nabídce svého programu. 
   

2. Žádost o finanční podporu - NASK 2018 
Představenstvo má zájem podpořit, i s ohledem na odkaz Radovana Novotného, tuto tradiční 
akci v Novém Boru, která vede k nedocenitelnému formálnímu i neformálnímu setkávání 
kinařů z celé republiky. Čas pro APK by předseda APK rád využil i ke shrnutí a veřejné 
prezentaci výsledků kruhů sdílení z poslední Valné hromady APK v Kopřivnici. 
  

4. Prezentace APK v mediích – článek o přestávkách  
Sdílíme odkaz na článek MF Dnes o přestávkách během kulturních představení, kde i za APK je 
komentář za aktuální stav přestávek během představení v kinech.  
Odkaz zde: 
https://kultura.zpravy.idnes.cz/anketa-prestavka-kino-divadlo-koncert-dxa-
/divadlo.aspx?c=A180803_133303_divadlo_ts  

  
7. Schválení členství v Asociaci pro filmovou a audiovizuální výchovu 

Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a 

nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je: 

rozšíření vzdělávacího oboru filmové/ audiovizuální výchovy do českého formálního 

vzdělávání a zlepšení podmínek pro realizaci hodnotných aktivit filmové a audiovizuální 

výchovy v neformálním a informálním vzdělávání. 

Posláním spolku je zejména: 

(a) zvýšit povědomí o filmové a audiovizuální výchově v ČR; 

(b) zlepšit podmínky pro realizaci vzdělávacího oboru filmová/ audiovizuální výchova na 

českých školách a aktivit filmové výchovy v neformálním a informálním vzdělávání; 

(c) prohloubit mezirezortní a mezioborový dialog o filmové výchově; 

(d) připravit a aktualizovat konkrétní koncepční dokumenty, které povedou k zintenzivnění a 

systematizaci podpory filmové a audiovizuální výchovy v ČR. 

https://kultura.zpravy.idnes.cz/anketa-prestavka-kino-divadlo-koncert-dxa-/divadlo.aspx?c=A180803_133303_divadlo_ts%20
https://kultura.zpravy.idnes.cz/anketa-prestavka-kino-divadlo-koncert-dxa-/divadlo.aspx?c=A180803_133303_divadlo_ts%20


Podle představenstva APK je důležité být členem za kina u všech jednání, která se týkají 

filmové a mediální výchovy už z pohledu prostředí, kde může tato výchova probíhat. APK byla 

jedním ze zakládajících členů tohoto spolku.  

 
8. Kino 70 Prostějov - vyřízení dotazu - server Hlídací pes a článek o registru smluv 

Představenstvo se zabývalo článkem redakce serveru Hlídací pes o Prostějovském kině, které 
je členem APK. Kdy server Hlídač státu spolupracující s redakcí serveru Hlídací pes chtěl na 
tomto konkrétním kině upozornit, že kina v rámci metodiky nezveřejňují konkrétní tržby za 
filmová představení a půjčovné v registru smluv. Představenstvo ocenilo zejména přístup 
advokátní kanceláře Frank Bold, která nejen, že vypracovala metodiku, ale hájila i zájem 
prostějovského kina v dotazu na její praxi a tím zájmy vše kin. Výsledný článek je v odkazu 
níže.  
https://hlidacipes.org/taji-prostejovske-kino-kolik-plati-za-filmy-ne-jen-to-nemusi-
zverejnovat/ 
 

10. UNIC Cinema Days 
Pozvání na UNIC Cinema Days. Jedná se o exkluzivní skupinu vyšších vedoucích pracovníků a 
klíčových osobností z celé evropské a mezinárodní kinematografie. Dva dny debat, workshopů 
a společenských akcí. Cílem akce je poskytnout našim členům a partnerům příležitost 
diskutovat o nejnovějších trendech v neustále se měnícím oboru kinematografie v 
důvěryhodném a neformálním prostředí. V loňském roce se na akci zúčastnilo zhruba 150 
vedoucích představitelů průmyslu. Dny UNIC Cinema Days v roce 2018 se uskuteční 15. a 16. 
října 2018 v Radisson Blu Royal v Bruselu. Pro APK je to šance na navázání nových 
mezinárodních kontaktů a mezinárodní prezentace.  
 

12. Disfilm 
Představenstvo prosí členskou základnu o náměty na vylepšení objednávkového systému 
Disfilm pro osobní jednání s jeho provozovatelem.  
V tuto chvíli víme o špatném přepínání seznamu titulů při změně distributora. 
Zároveň bychom rádi změnili praxi, aby se museli označovat smlouvy pro registr smluv a ne 
naopak.  
Je zde i námět na vytvoření prostředí pro návrh programu „nanečisto“. 
Za další podněty budeme členům vděčni.  
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