178. zasedání Rady
Asociace režisérů a scenáristů - ARAS
termín: úterý 25.5. 2021
Místo a čas konání: aplikace ZOOM, od 18:00.

Hosté: Vojtěch Filčev
účast: Radim Špaček Nataša Slavíková, Alena Derzsiová, Vít Janeček, Marta Nováková, Roman
Vávra

1. Další jednání s APA (pokračování diskuse o společném memorandu)..
Na jednání s APA pracují: Alena Derzsiová, Marta Nováková, Nataša Slavíková a Radim Špaček
Za APA byli přítomni Vratislav Šlajer, Filip Bobiňski, Ondřej Zima, Pavel Strnad, Magdaléna
Králová, Marta Kuchynková, Iva Šádková
Problematiku nastavení smluvních vztahů rozdělíme na dva okruhy:
1) Vytvoření „Manuálu spolupráce producentů a autorů“
Manuál by uváděl doporučení, jaké body vyřešit ve smlouvě, aby se předešlo pozdějším
dohadům.
2) Honorářová politika
Obě strany se shodly, že je nutné vytvořit společný tlak na „investory“, tzn. především státní
instituce a televize, aby se zvedl dnešní standard honorářů za scénář, režii, dramaturgii a práci
producenta (jako fyzické osoby).
Úkol pro ARAS: navrhnout argumentaci práce autorů a režisérů vzhledem k odpracovanému
času na projektu
Honorářové tabulky.
Graficky zpracovat. Ujme se toho Vojta Filčev, aby to bylo přehledné pro veřejnost, jak poslancům,
tak i třeba Radě ČT a dalším.
Krátké ilustrační video, vymyslí Marta Nováková.
Honorář za scénář (např.150 tisíc z grantu na vývoj) by měl být brán třeba i jako koprodukční vklad
autora.
Za všemi TV bychom měli jít a provozováky požadovat, je to vlastně měřítko kvality díla a za to by
měl být tvůrce ohodnocen.

2. Příprava na VH ARAS.
Členům byla rozeslána pozvánka s programem.

Stanovy pošleme členům k připomínkám cca týden před konáním VH: Na úvod vysvětlíme průběh
VH a jak technicky.
Termín: středa 9.června od 18 hod prostřednictvím aplikace ZOOM.
Vojta Filčev by si to vzal na starosti technicky. Hlavně vymyslet hlasování a členům rozešleme i
stručný návod.Určitě uděláme záznam, bude se to nahrávat.
Předseda připraví výroční zprávu, tajemník přehled ekonomický.
Účetníctví – tajemník předal šanon s účetnictvím kontrolní komisi.
Účast potvrdili zatím:Jan Maxa z České televize, prof. Srstka za Dilia, Marek Jícha z AČK a Martin
Vadas + Jaroslav Černý za FITES.

Rozešleme ještě hromadnou připomínku, obvoláme členy individuálně a rozešleme taky
ekonomickou zprávu + výroční zprávu.

3. Návrhy na změnu stanov ARAS.
Na změně stanov pracují Vít Janeček a Marta Nováková.
Změna Stanov čeká na obsahové a formální úpravy od právníka.
Upravené stanovy dostanou členové cca týden před konáním valné hromady ARAS.
Členům pošleme upravené a staré stanovy, aby viděli změny.

4. Výzva na podporu oborových zastřešujících platforem a sítí (dotace na financování
projektů zaměřených na posilování společných zájmů a spolupráce v kultuře).
Alena Derzsiová se zúčastní semináře 31.5. od 10-12 hod a poreferuje, jestli to má pro nás smysl
a sdělí možnosti.

5. Večer ARAS - informace o přípravách.
Kdo bude porotcem Ceny ARAS?
Obešleme výzvou filmové školy (FAMU, Zlín, Písek), ať posílají případné tipy na filmová díla, která
by si zasloužila ocenit
Podpora ze strany OMA MK letos nevyšla, ale máme podporu ze strany Státního fondu
kinematografie, jako partnera oslovíme DILIA.

6. Různé
a) členské příspěvky – tajemník obešle členy individuálně výzvou k zaplacení – poslat hromadně
připomínku

b) Bára Kopecká – žádost o členství – přijata, odhlasována
c) diskuse na téma přijímání nových členů – sekce student (podmínky)
d) diskuse na téma odměňování členů Rady nebo prominutí příspěvků členů Rady (neshodli jsme
se na žádné změně).

7. Další termín Rady
24.6. od 18:00 přes Zoom

Zapsal: Petr Koza

