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Preambule 
 
Unie digitálních kin je spolkem, který sdružuje fyzické a právnické osoby zabývající se 

technologiemi digitálních kin a rozvojem digitální kinodistribuce a fyzické a právnické osoby - 
provozovatele digitálních kin. Je založen na základě Občanského zákoníku, zákona 
č.89/2012 Sb. a dalších obecně právních předpisů. 

 
Čl. 1.  

Název, sídlo a působnost spolku 
 
1. Spolek přijal název „Unie digitálních kin z.s.“. Název může být vyjádřen i zkratkou 

„UDK z.s.“. Dále jen UDK 
2. Sídlem UDK je Praha 10, Pražská 63, PSČ 102 00, Česká republika. 
3. UDK vyvíjí činnost na území České republiky i v zahraničí. 
 

Čl. 2.  
Poslání a cíl činnosti UDK 

 
1. Posláním UDK je:  

1.1. ochrana zájmů provozovatelů digitálních kin  
1.2. rozvoj jejich sítě v ČR 
1.3. provádět patřičnou osvětu pro budoucí provozovatele digitální projekce 
1.4. získávat informace od jednotlivých členů za účelem jejich další distribuce  pro 

potřeby osvěty 
2. V rámci své působnosti si klade za cíl spolupracovat kromě jiného s:  

● tuzemskými a zahraničními distributory typu „majors“ (vlastníky autorských práv) 
● místními distributory (vlastníky distribučních práv pro daný region/zemi) 
● orgány státní správy (jako např. fond kinematografie, Ministerstvo kultury ČR) 
● orgány místní správy 
● orgány legislativního procesu (např. parlament ČR) 
● distributory HW a SW technologií 
● systémovými integrátory (dodávají a zabezpečují systémy digitálních kin) 
● autorskými svazy  

3. Spolupodílí se na přípravě legislativních norem, vyhlášek a zákonů týkajících se oboru. 
4. Podílí se na koordinaci vztahů s EU v oblastech, které mají vazbu na obor. 
5. Vykonává poradenskou a konzultační činnost pro členy UDK. 
6. Provádí činnost k zajištění nejvyšší kvality digitálních projekcí formou měření a certifikace 

digitálních sálů v souladu se standardem DCI a doporučeními mezinárodní distribuce. 
7. Zastupuje zájmy UDK v České filmové komoře a v Unii filmových distributorů a dalších 

oborových seskupeních či orgánech.  
8. UDK shromažďuje finanční prostředky od svých partnerů či dobrovolných dárců, kterými 

mohou být soukromé osoby, podnikatelské subjekty, státní, krajské a obecní orgány a 
další organizace za účelem podpory rozvoje digitálních kin, jejich vzniku, rozšíření a 
provozování. 

9. Finanční prostředky darované UDK za účelem podpory rozvoje digitálních kin (dále jen 
podpora) mohou být na základě rozhodnutí představenstva UDK rozdělovány na základě 
žádosti podané subjektem, který sdělí výši žádané podpory, účel vynaložení přidělené 
podpory, časový termín přidělení podpory. Schválení podpory doporučuje nebo 
nedoporučuje představenstvu expertní komise UDK, kterou jmenuje představenstvo 
UDK. O přidělení podpory rozhoduje představenstvo UDK a výsledek rozhodnutí sdělí 
žadateli písemně. Každé schválení podpory musí představenstvo schválit 4/6 svých 
hlasů 

10. UDK si klade za cíl informovat a propagovat systém digitálních kin a digitálních projekcí 
jak mezi odbornou a laickou veřejností tak mezi novinářskou obcí. Postupnou osvětou 
zbudovat automatické povědomí o nastupujícím technologickém standardu v oboru kino 
zábavy.  
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Čl. 3.  
Vznik a zánik členství 

 
1. UDK poskytuje dva druhy členství. Člen spolku a Partner spolku. 
2. Členem spolku může být provozovatel kina – fyzická nebo právnická osoba, která má 

sídlo nebo bydliště na území České republiky, která souhlasí se stanovami UDK a řídí se 
jimi.  

3. Partnerem spolku může být fyzická nebo právnická osoba, která má sídlo nebo bydliště 
na území České republiky, která souhlasí se stanovami UDK a řídí se jimi a zabývá se 
technologiemi digitálních kin nebo rozvojem digitální kinodistribuce či obory příbuznými.  

4. Členy nebo partnery UDK jsou osoby, které se platně zúčastnily zakládací Valné 
hromady UDK a vyjádřili s členstvím souhlas dne 3.12.2007 a další osoby přijaté 
v souladu se stanovami. 

5. O přijetí člena rozhoduje představenstvo UDK na základě jeho písemné přihlášky. 
K přijetí nového člena je potřeba souhlasu  Představenstva UDK a to 4/6 platných hlasů 
členů představenstva. 

6. Členem se může fyzická nebo právnická osoba stát v případě, že zašle elektronickou 
formou z WEBu UDK nebo písemně přihlášku za člena UDK a na základě výzvy 
představenstva zaplatí příslušný příspěvek. Členský příspěvek pro členy UDK činí 
4.000 Kč. Výzvu nebo daňový doklad k uhrazení členského příspěvku obdrží pouze nový 
člen, jehož vznik členství je představenstvem schváleno. Představenstvo si může 
vyžádat od uchazeče doplňující informace, které mu pomohou rozhodnout, zda členství 
schválit či nikoliv. Členství vznikne až po uhrazení členského poplatku. 

7. Pokud nový člen neuhradí členské příspěvky spolku v termínu splatnosti faktury nebo 
výzvy při vstupu do UDK, bude písemně na tuto skutečnost upozorněn a představenstvo 
stanoví náhradní termín k úhradě. Pokud nebude uhrazen poplatek ani v této náhradní 
lhůtě, automaticky se členství v UDK ruší. Rozhodným okamžikem pro zaplacení je 
datum připsání platby na účtu UDK, uvedeném na dokladu nebo ve výzvě 
představenstva. 

8. O přijetí partnera rozhoduje představenstvo UDK na základě jeho písemné přihlášky. 
K přijetí nového partnera je potřeba souhlasu Představenstva UDK a to 4/6 platných 
hlasů členů Představenstva UDK. Právnická nebo fyzická osoba se může stát partnerem 
pokud splní následující podmínky: 
8.1. Platí řádně členské příspěvky jako partner kategorie "partner" nebo "hlavní partner". 

Do jednotlivých kategorií zařazuje žadatele Představenstvo UDK a to rozhodnutím 
4/6 hlasů.  

8.2. Přispívá každoročně na chod UDK partnerský příspěvek ve výši příslušející kategorii, 
do které jej zařadí představenstvo UDK písemným rozhodnutím.  

8.3. Má řádně vyplněnou, podepsanou statutárním orgánem a odevzdanou přihlášku za 
partnera UDK, kterou schválilo představenstvo UDK. 

8.4. Kategorizace partnerů UDK provádí představenstvo zejména podle následujících 
kritérií: 

8.4.1. kategorie "partner" se vyznačuje především technologickou orientací 
v oblastí jeho produktů či služeb blízkou aktivitám a cílům UDK. Jeho zástupce 
smí být navržen či volen do představenstva a partnerství je založeno na 
technologické či marketingové spolupráci s cílem agregovat aktivity UDK a 
plnění cílů UDK. Výše členských poplatků je stanovena na 4.000 Kč ročně a 
výše partnerských poplatků je stanovena na 16.000 Kč ročně. Účast na 
akcích UDK je regulována rozhodnutím představenstva pro jednotlivé akce a 
partner tohoto typu za svou účast na akcích neplatí. Partnerovi je umožněno na 
akcích UDK prezentovat svoje produkty a služby v sekcích, do kterých jej zařadí 
představenstvo UDK, především v sekcích technologických. 

8.4.2. kategorie "hlavní partner" je hlavním partnerem UDK a vyznačuje se 
především technologickou orientací v oblastí jeho produktů či služeb, blízkou 
aktivitám a cílům UDK a patří mezi strategické partnery spolku. Jeho 
zástupce smí být navržen či volen do představenstva a partnerství je založeno 
na technologické či marketingové spolupráci s cílem agregovat aktivity UDK a 
plnění cílů UDK. Výše členských poplatků je stanovena na 4.000 Kč ročně a 
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výše partnerských poplatků je stanovena na 96.000 Kč ročně. Účast na 
akcích UDK je regulována rozhodnutím představenstva pro jednotlivé akce a 
partner tohoto typu za svou účast na akcích neplatí. Partnerovi je umožněno na 
akcích UDK prezentovat svoje produkty a služby v sekcích, do kterých jej zařadí 
představenstvo UDK, především v sekcích technologických a sekcích hlavních a 
strategických partnerů. 

9. Členské i partnerské příspěvky jsou pevné, její výši může změnit pouze zasedání Valné 
hromady UDK. Pokud je UDK plátcem DPH, jedná se o částky bez DPH. 

10. Pokud nový člen nebo partner podá přihlášku ve druhé polovině kalendářního roku a je 
přijat do řad UDK, budou mu v prvním roce členství účtovány poloviční poplatky.  

11. Právnická i fyzická osoba, která je řádně přijata za člena nebo partnera UDK, si sama 
určuje, kdo ji bude v UDK zastupovat a to na základě pověřovací listiny, které budou 
drženy v kanceláři, v sídle  UDK. 

12. Každý člen UDK je oprávněn ze spolku vystoupit na základě doporučeného dopisu 
adresovaného Představenstvu UDK s výpovědní lhůtou 2 měsíců. V daném roce podání 
výpovědi nemá člen právo na vrácení členského příspěvku. 

13. Pokud chce Partner ukončit svůj partnerský vztah s UDK, je povinen o svém záměru 
neprodleně písemně informovat představenstvo UDK. Partnerský vztah lze ukončit 
nejdříve od dalšího kalendářního roku s tím, že v roce podání žádosti o ukončení 
partnerského vztahu jsou platná práva a povinnosti partnera. V daném roce podání 
výpovědi nemá partner právo na vrácení členského nebo partnerského příspěvku.  

14. Pokud člen nebo partner neuhradí své příspěvky v termínu uvedeném na dokladu 
vystaveném představenstvem UDK a poté své příspěvky neuhradí ani v náhradní lhůtě 
stanovené písemně představenstvem UDK, členství nebo partnerství končí. Rozhodným 
okamžikem pro zaplacení je datum připsání platby na účtu UDK, uvedeném na dokladu 
nebo ve výzvě představenstva. 

15. Členství nebo partnerství končí též v případě, kdy člen nebo partner hrubým způsobem 
poruší stanovy UDK nebo bude jednat způsobem odporujícím zájmům UDK. V takovém 
případě o vyloučení rozhoduje představenstvo 4/6 platných hlasů členů Představenstva 
UDK. 

 
 

Čl. 4.  
Práva členů 

 
1. Člen UDK má právo zúčastňovat se Valné hromady s hlasovacím právem 1 hlasu na 

každý tisíc zaplacených členských příspěvků v roce konání Valné hromady. Řádný člen, 
platící příspěvek 4.000 Kč ročně, disponuje tedy na Valné hromadě 4 hlasy. 

2. Člen může navrhovat svého zástupce do orgánu UDK, pokud je ostatními členy 
odsouhlasen jako zástupce členů. Má poté právo volit a být volen do orgánů UDK. 

3. Do Představenstva UDK může být zvolen pouze jeden zástupce členů UDK. Členové na 
Valné hromadě při volbě svého zástupce do Představenstva UDK volí svými platnými 
hlasy. Partneři UDK při hlasování o zástupci členů v představenstvu mohou hlasovat 
pouze těmi hlasy, které jim přísluší z titulu zaplacených členských příspěvků. Volba člena 
– zástupce do představenstva probíhá na Valné hromadě UDK. 

4. Každý člen má právo zúčastňovat se akcí organizovaných UDK a využívat informace 
shromážděné UDK. Na akcích UDK má každý právoplatný člen se zaplacenými 
příspěvky účast jednoho svého zástupce zdarma, pokud představenstvo k danému typu 
akce nerozhodne jinak. V ceně za jednoho svého zástupce jsou zahrnuty náklady na 
ubytování, stravu do výše poplatku za akci, materiály k akci. Každý další účastník akce 
od jednoho člena musí své náklady hradit podle propozic akce pořádané UDK, pokud 
představenstvo nerozhodne jinak. Informace a podmínky účasti na jednotlivých akcích 
jsou vždy zveřejněny s předstihem komunikačními kanály UDK (telefonicky, na 
pozvánce, emailem, na WEBu UDK) 

5. Člen má právo podílet se na činnosti UDK, předkládat vlastní návrhy, podněty a 
připomínky. 

6. Člen může používat ve všech formách obchodního a společenského styku označení, 
z něhož je patrné členství v UDK. 
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Čl. 5. 

Povinnosti členů 
 

1. Člen UDK je povinen řádně a včas platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu. 
V případě nezaplacení příspěvku v daném termínu ztrácí člen své hlasovací právo pro 
nadcházející valnou hromadu. Toto právo mu bude navráceno rozhodnutím 
představenstva písemnou formou po uhrazení dlužné částky.  

2. Člen UDK je povinen dodržovat stanovy a usnesení orgánů spolku. 
3. Člen UDK je povinen přispívat součinností, podle svých možností ke zdárnému 

naplňování poslání a cílů spolku. 
4. Člen UDK poskytuje příslušným orgánům UDK informace z vlastního provozu, na 

základě kterých může UDK věrohodně informovat další potencionální zájemce o členství. 
O provozních nebo personálních nákladech, strategii plánování digitálních projekcí apod. 
UDK se zavazuje, že poskytnuté informace bude třetím osobám poskytovat vždy pouze v 
nekonkrétní podobě, jako součást hodnocení celku a konkrétní hodnoty může poskytnout 
pouze se souhlasem člena. 

 
Čl. 6 

Práva partnerů 
 

1. Partner UDK má právo zúčastňovat se Valné hromady s hlasovacím právem tolika hlasů, 
kolik činí součet tisíců v částce, kterou platí jako členský příspěvek a tisíců, které platí 
jako partnerský příspěvek. Příklad: partner platí 4.000 členský a 16.000 partnerský 
příspěvek. Na Valné hromadě disponuje celkem 20 hlasy. 

2. Partner může navrhovat svého zástupce do orgánů UDK. Má poté právo volit a být volen 
do orgánů UDK. 

3. Každý partner má právo zúčastňovat se akcí organizovaných UDK a využívat informace 
shromážděné UDK. Na akcích UDK má každý právoplatný partner se zaplacenými 
příspěvky účast jednoho svého zástupce zdarma, pokud představenstvo k danému typu 
akce nerozhodne jinak. V ceně za jednoho svého zástupce jsou zahrnuty náklady na 
ubytování, stravu do výše poplatku za akci, materiály k akci. Každý další účastník akce 
od jednoho partnera musí své náklady hradit podle propozic akce pořádané UDK, pokud 
představenstvo nerozhodne jinak. Informace a podmínky účasti na jednotlivých akcích 
jsou vždy zveřejněny s předstihem komunikačními kanály UDK (telefonicky, na 
pozvánce, emailem, na WEBu UDK). Představenstvo UDK zodpovídá za rozdělení časů 
prezentací na jednotlivých akcích pořádaných UDK a naplnění práv a povinností partnerů 
podle jejich kategorizací. 

4. Partner má právo podílet se na činnosti UDK, předkládat vlastní návrhy, podněty a 
připomínky. 

5. Partner může používat ve všech formách obchodního a společenského styku označení, 
z něhož je patrné  partnerství v UDK a to pouze formami schválenými UDK a symboly a 
logy, které jsou oficiálně ke stažení na WEBu UDK. 

 
Čl. 7. 

Povinnosti partnerů 
 

1. Partner UDK je povinen řádně a včas platit členské a partnerské příspěvky ve stanovené 
výši a termínu. V případě nezaplacení příspěvku v daném termínu ztrácí partner své 
hlasovací právo pro nadcházející Valnou hromadu. Toto právo mu bude navráceno 
rozhodnutím Představenstva UDK písemnou formou po uhrazení dlužné částky. 

2. V případě nezaplacení dlužné částky může Představenstvo UDK rozhodnout o vyloučení 
partnera z UDK. O takovém kroku informuje představenstvo partnera písemně dle bodu 
čl. 3, bod 14. 

3. Partner UDK je povinen dodržovat stanovy a usnesení orgánů spolku. 
4. Partner UDK je povinen přispívat součinností, podle svých možností ke zdárnému 

naplňování poslání a cílů spolku. 
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5. Partner UDK poskytuje příslušným orgánům UDK informace z vlastní činnosti, které 
může UDK poskytnout případným novým zájemcům o členství. 

 
Čl. 6. 

Orgány spolku 
 

1. Nejvyšším orgánem UDK je valná hromada. Skládá se ze všech řádných členů a 
partnerů spolku a svolává jej představenstvo UDK nejméně jedenkrát za rok. 

2. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu vždy nejpozději do 30-ti dnů, požádá-li 
o to písemnou formou více jak 1/3 členů a vždy, vyžaduje-li to zájem spolku. 

3. Valná hromada se může platně usnášet, je-li na jednání zastoupeno více jak 50% 
platných hlasů členů a partnerů UDK. Na základě písemné, úředně ověřené plné moci 
může člena nebo partnera zastupovat jiný člen nebo partner. Pro schválení jakéhokoliv 
návrhu je zapotřebí nejméně 70% všech přítomných hlasů. V případě, že se valné 
hromady přes prokazatelné pozvání neúčastní nadpoloviční většina platných hlasů členů 
a partnerů vč. těch zastupovaných na základě plné moci, konstatuje tento fakt 
předsedající a po 30 min. přestávce se koná další valná hromada, tentokrát 
usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných. 

4. Valná hromada zejména: 
4.1. schvaluje cíle a program činnosti UDK, 
4.2. schvaluje změny a doplňky stanov, 
4.3. schvaluje výroční zprávu o činnosti, návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření UDK, 
4.4. volí a odvolává představenstvo UDK, 
4.5. rozhoduje o zániku UDK. 

5. Valná hromada volí pro výkon činnosti UDK mezi jednáními valné hromady nejméně 
čtyřčlenné představenstvo na období dvou let. Ke zvolení členů představenstva z řad 
partnerů je potřeba 70% platných hlasů účastníků VH, včetně zplnomocněných při každé 
jednotlivé volbě. O každém kandidátovi do představenstva z řad partnerů UDK se hlasuje 
samostatně. Členem představenstva je zástupce členů UDK, zvolený podle článku 6 
bodu 6 těchto stanov. Představenstvo pak na svém prvním zasedání ze svých členů zvolí 
předsedu a jednoho místopředsedu. Volba předsedy a místopředsedy probíhá odděleně, 
nejprve se volí předseda představenstva a potom místopředseda. O každém navrženém 
kandidátovi na předsedu nebo místopředsedu se hlasuje odděleně. Zvítězí kandidát, 
který získá nejvíc hlasů. Každý člen představenstva při volbě předsedy nebo 
místopředsedy smí přidělit pouze jeden hlas každému z kandidátů. Při rovnosti hlasů se 
volba opakuje. Pokud se nepodaří předsedu nebo místopředsedu zvolit v přímém 
hlasování ani na pátý pokus, rozhodne v šestém kole hlasování volba pomocí volebních 
hlasů jako na valné hromadě. To znamená, že každý člen představenstva má z titulu 
svých členských a partnerských příspěvků daný počet hlasů definovaný těmito stanovami 
a přidělí každému kandidátovi libovolný počet hlasů ze svých hlasů, kterými disponuje. 
Mezi všechny kandidáty však smí přidělit pouze tolik hlasů, kolik jich má k dispozici 
celkem. V případě, že se ani tímto způsobem nejpozději v 10. volbě nepodaří zvolit 
předsedu nebo místopředsedu představenstva, je představenstvo povinno svolat 
neprodleně valnou hromadu a požádat jí o novou volbu představenstva podle platných 
regulí.  

6. Členové UDK schválí ze své členské základny jednoho zástupce, který získá nejvíce 
hlasů. Volba je veřejná a každý člen nebo partner může jednotlivým kandidátům do 
představenstva z řad členů dát libovolný počet hlasů ze svých právoplatných hlasů členů 
UDK a hlasů partnerů UDK vyplývajících z jejich členských poplatků (nikoliv 
partnerských). Celkový součet přidělených hlasů všem kandidátům však nesmí překročit 
počet hlasů, který hlasující má k dispozici. Do představenstva je pak jako zástupce členů 
zvolen ten zástupce, který při volbě získá nejvyšší počet hlasů přítomných nebo 
zastupovaných členů a partnerů na Valné hromadě. Při rovnosti nejvyššího počtu hlasů u 
dvou nebo více kandidátů se volba zástupce členů do představenstva opakuje do té 
doby, dokud nebude volbou zvolen jeden jediný zástupce členů do představenstva.  

7. Představenstvo je usnášeníschopné přítomností nadpoloviční většiny členů 
představenstva. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva, 
pokud je počet hlasů stejný, rozhoduje dodatečný hlas předsedy představenstva. 






