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I. 
Skutkové vylíčení 

V roce 1976 jsem se stal členem Filmového klubu v Praze a tím i členem hnutí filmových 
klubů (tehdy ještě československých). Postupně jsem aktivněji vstupoval do činnosti této 
organizace (založení filmového klubu, pořádání seminářů, vstup do Rady AČFK, ředitel Letní 
filmové školy, autor mnoha dalších projektů – Projekt 100, Film a škola, …).  

Na začátku roku 2007 jsem se stal předsedou Asociace českých filmových klubů (občanské 
sdružení) a to v době velmi složité a komplikované. Hospodaření roku 2006 nebylo příliš 
úspěšné a na začátku roku 2007 jsem přebíral tuto instituci s velkým vnitřním dluhem a 
s velkými plánovanými akcemi na rok 2007, jejichž rozpočty byly schváleny již v roce 2006 
(Letní filmová škola, Projekt 100 – 2007).  

V březnu 2007 byl na Valné hromadě AČFK schválen rozpočet na rok 2007 (jako vyrovnaný) 
a v průběhu dalších měsíců (do konce června 2007) se podařilo získat historicky nejvíc 
finančních prostředků jak ze státních prostředků, tak i ze soukromé sféry. Ale až v první 
polovině roku 2007 se objevil velmi závažný problém, který zásadně ovlivnil ekonomický 
stav  AČFK – hluboký a nečekaný propad jediné „komerční“ činnosti AČFK – filmové 
distribuce. Proto v červnu 2007 byla schválena změna rozpočtu na rok 2007 s přihlédnutím 
k této skutečnosti – výsledkem byl opět vyrovnaný rozpočet.  

Souběžně s řešením celkové situace AČFK probíhaly intenzivní přípravy Letní filmové školy  
2007. Velký důraz jsem kladl především na kontrolu vývoje rozpočtu, který se dle 



předkládaných informací ekonomky LFŠ vyvíjel velmi příznivě. Po uzavření programu              
na konci června 2007 byl rozpočet reálně očekáván se ziskem 800.000,- Kč. Bohužel 
v polovině července – týden před zahájením LFŠ -  byla Radě AČFK ekonomkou AČFK 
Ivana Šáchová (pracovala pro AČFK od 1.4.2007) předložena nová prognóza o plnění 
rozpočtu LFŠ 2007. Bohužel, ale již se schodkem asi 200.000,- Kč a Rada AČFK pak 
v důsledku tohoto vývoje přijala opatření o přísnější kontrole rozpočtu a zrušení některých 
doprovodných akcí.   

Po těchto opatřeních a po skončení LFŠ pak proběhly dvě zasedání Rady (29.7.2007 a 
31.8.2007), na kterých byly postupně předkládány další aktuální stavy plnění rozpočtu  LFŠ 
2007. Bohužel v obou předložených materiálech se začínaly objevovat účetní operace, které 
nebyly se mnou projednány a odsouhlaseny. V obou dvou materiálech se ale začaly objevovat 
nákladové položky, které s LFŠ 2007 nemají mnoho společného – především položky z roku 
2006 a z hospodaření jiných středisek (např. LFŠ 2006 anebo distribuce). Díky těmto 
přidaným položkám tak postupně schodek hospodaření LFŠ 2007 narostl až do výše 3,5 
miliónu Kč.  

Již na zasedání Rady AČFK 29.7.2007 jsem upozornil na podezřelý a nejasný převod ztráty 
LFŠ 2006 do roku 2007, který jsem ekonomce AČFK Ing. Ivaně Šáchové zadal hned po jejím 
nástupu k prověření již v dubnu 2007. Bohužel do dnešního dne nedokázala ekonomka AČFK 
schopna uspokojivě převod vysvětlit a důkladně prověřit. Bylo jen jasné, že tyto převody 
neodsouhlasené Radou AČFK ani mnou výrazně zatížily rozpočet LFŠ 2007 i AČFK. Dne 
20.8.2007 jsem proto poslal Radaně Korené (1. místopředsedkyně Rady AČFK zodpovědná 
za ekonomiku a také členka dozorčí komise Rady AČFK) pracovní materiál ze září roku 2006 
k hospodaření LFŠ 2006 a upozornil na nejasné a v mnoha případech neoprávněné zatížení 
rozpočtu 2007 (viz přílohu č. 1). Výsledkem bylo přizvání bývalé ekonomky AČFK paní 
Františky Malinové na další schůzi Rady AČFK dne 31.8.2007, kde pak osobně potvrdila tuto 
skutečnost a předložila Radě přehledný materiál o schodku LFŠ 2006  a zatížení ekonomiky 
AČFK na  rok 2007 (viz přílohu č. 2). Na této schůzi předložila ekonomka AČFK pí. Ing. 
Ivana Šáchová další výsledek hospodaření LFŠ 2007 se schodkem ve výši 3,5 mil. Kč, aniž 
by na materiál paní Malinové jakkoli reagovala. Na této schůzi jsem i na základě 
předložených materiálů i celkové situace v Radě i produkci AČFK (vyslovení nedůvěry) 
dobrovolně odstoupil z funkce předsedy Rady AČFK. Předsedou Rady AČFK a statutárním 
orgánem se stal Petr Korč. 

Po důkladné analýze všech ekonomických materiálů z poslední schůze  (bohužel většina 
z nich byla předložena těsně před schůzí a nebo těsně před ní)  jsem odeslal Radě AČFK dne 
25.9.2007 dopis, ve kterém jsem žádal o prošetření některých  podezřelých položek i dalších 
skutečnosti, týkající se především nejasného hospodaření LFŠ 2007 (viz přílohu č.3). Na tento 
dopis a připomínky doposud nikdo nereagoval, přestože jsem o to pak v budoucnosti znovu 
několikrát žádal . 

Dne 18.10.2007 proběhlo jednání a kontrola revizní komise AČFK v místě sídla AČFK, 
bohužel bez mé osobní přítomnosti, ale zato za přítomnosti předsedy AČFK Petra Korče a  
1.místopředsedkyně Radany Korené. Výsledkem byla zpráva revizní komise AČFK , která 
v mnoha případech rovněž potvrzuje podezření o validnosti některých důležitých účetních 
položek v celkové výši 5.000.000 Kč (revizní zpráva v komentáři k některým položkám 
připojuje komentář – zaúčtováno správně, ale chybí jakýkoli doklad, faktura, objednávka či 
způsob určení ceny). Po podrobném rozboru revizní zprávy jsem proto zaslal své oficiální 
stanovisko k této zprávě a vyzval k dalšímu prověření podezřelých položek a očištění tak 



rozpočtu LFŠ 2007 (viz přílohu č. 5 ). Současně jsem upozornil na reálné nebezpečí zneužití 
státních dotací i případné problematické získání dalších státních dotací na rozhodující akce 
AČFK. Ani na tento dopis jsem nedostal oficiální odpověď AČFK.  

Naopak místo prověření všech podezřelých položek jsem byl na schůzi 28.10.2007 zbaven 
funkce uměleckého ředitele LFŠ a Rada AČFK se odmítla mými připomínkami a návrhy             
na prošetření zabývat. Na zasedání dramaturgické komise LFŠ dne 7.11.2007 sice po dlouhé 
výměně názorů přislíbil předseda Rady AČFK Petr Korč nezávislý forénzní audit všech 
podezřelých položek hospodaření LFŠ  2007, ale o týden později tento slib bez odůvodnění 
zrušil.  

Dne 28.11.2007 jsem poslal proto znovu výzvu k prošetření i urgenci na mé předchozí dopisy 
(viz přílohu č. 6), ale na schůzi 2.12.2008 jsem místo odpovědi a řešení byl zbaven i funkce 
člena Rady AČFK a vyloučen z AČFK.  

Ze stížností a popisem celé situace jsem se obrátil na Valnou hromadu AČFK (dále jen 
„VH“), která se konala 17.1.2008 v Olomouci (viz přílohu č. 7). Po projednání, diskusi  a 
hlasování VH  nařídila prověření podezřelých položek, ale své revizní komisi. Od předsedy 
AČFK jsem na VH  veřejně dostal příslib možnosti seznámit se s podezřelými účetními 
operacemi, případně doklady.  

Dne 10.4. 2008 proběhla mimořádná kontrola revizní komise AČFK a výsledku i konání jsem 
se dozvěděl až z internetových stránek AČFK v květnu 2008. Tato zpráva ale nepřinesla 
žádné nové informace, konstatovala a potvrdila jen výsledek předchozí zprávy. V tomto 
případě ale přílohy nebyly členům AČFK zpřístupněny (viz přílohu č. 8). Proto jsem vyzval 
k zaslání příloh předsedu AČFK Petra Korče (viz přílohu č. 9), ale ten mi v odpovědi tuto 
možnost zamítl (viz přílohu č. 10). Proto jsem ještě jednou upozornil na závažnost a nutnost 
přílohy poskytnout i závazek vůči VH (viz přílohu č. 11). Protože dodnes jsem neobdržel 
žádnou odpověď, natož přílohy či materiály, které by pomohly odstranit moje důvodné 
podezření, jsem nucen podat toto trestní oznámení.  

Oznamovatel se z výše uvedených skutečností důvodně domnívá, že ze strany současného 
vedení AČFK dochází k cílenému zastírání skutečnosti a aktivnímu bránění prověření všech 
podezřelých účetních operací i dokladů nezávislým forénzním auditem. Naopak neustále a 
opakovaně dochází k oficiálnímu zveřejnění výsledku hospodaření LFŠ 2007, který je založen 
na podezřelých a řádně neprověřených účetních operací i dokladů. Tímto jednáním dochází 
nejenom k úmyslnému zkreslování hospodářského výsledku LFŠ 2007, a tím i úmyslnému 
poškozování nejenom mého jména, ale i dosavadního dlouhodobě budovaného jména a 
značky LFŠ. Navíc toto zkreslování doprovází i případy dodatečného falšování zápisů Rady 
AČFK i falšování mého podpisu na oficiálních dokladech AČFK. Proto do doby prověření 
všech podezřelých dokladů a operací nezávislým externím forénzním auditem, existuje 
důvodné  podezření o úmyslném zkreslování hospodářského výsledku LFŠ 2007 a bohužel i  
zneužití státních dotací určených na tuto akci. Z průběhu výše uvedené kauzy stále více sílí 
moje důvodné podezření, že hlavním důvodem byla diskreditace mojí osoby a znemožnění 
pracovat i nadále v oblasti, ve které jsem úspěšně vykonával svoji činnost více jak 30 let.  



II. 
Způsobení škody 

V důsledku úmyslného zkreslení a zveřejnění hospodářského výsledku LFŠ 2007 došlo 
především k výraznému poškození mé osoby a zamezení činnosti v oboru, které mi 
v současnosti přináší výrazné škody. V případě potvrzení mého podezření navíc může dojít 
k výraznému snížení hodnoty ochranné známky „Letní filmová škola“ i možnosti získat státní 
dotaci, dotace z evropských fondů či sponzorskou podporu. 

III. 
Rekapitulace 

Poškozený tedy rekapituluje, že: 

podezřelý ze současného vedení AČFK, o.s. 

v období srpen 2007 – květen 2008 úmyslně zkresloval výsledek hospodaření LFŠ 2007, 
bezdůvodně a nelogicky odmítal důkladně prověřit všechny podezřelé účetní operace a 
položky a ignoroval závažné informace o problematických účetních operací za rok 2006 
i 2007. Současně masivně zveřejňoval údaje, které bez důkladného prověření  nemohou 
být pokládány za věrohodné a pravdivé. Tímto konáním především poškodil dobré 
jméno mé i jména LFŠ a AČFK, které může způsobit značnou škodu společnosti AČFK, 
o.s. a to ve značné výši – především snížení hodnoty ochranné známky Letní filmová 
škola (číslo zápisu 199016)  až o několik milión ů Kč. 

Tím je důvodně podezřelý ze spáchání 

trestných činů zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, zpronevěry a porušování 
povinností při správě cizího majetku dle § 125 odst. 1, § 248 odst. 1 a § 255 odst. 1 
trestního zákona. 

IV. 
Uplatnění práva poškozeného 

 

Oznamovatel žádá, aby byl v zákonné lhůtě vyrozumíván o všech opatřeních, které v této věci 
učiní policejní orgán. 

______________________ 
oznamovatel - poškozený  

V Uherském Hradišti dne 11. června 2008 



PŘÍLOHY 

1. 20.8.2007 - mail Radaně Korené (1. místopředsedkyně AČFK – odpovědná za 
ekonomiku a členka dozorčí komise) – upozornění na neoprávněný a neopodstatněný 
převod nákladů z roku 2006 na LFŠ 2007 s přílohou hospodaření LFŠ 2006 
k 21.9.2006  

2. 31.8.2007 - Rozbor řešení ztráty LFŠ 2006 a zatížení LFŠ 2007 – příloha č.2 zápisu ze 
schůze Rady AČFK  

3. 26.9.2007 - připomínky k rozpočtu AČFK a především k LFŠ 2007 předložený na 
schůzi dne 31.8.2008  

4. revizní zpráva z 18.10.2007 – na stránkách www.acfk.cz 
5. 28.10.2007 -  vyjádření k revizi  a v příloze  problematické položky s komentářem 
6. 28.11.2007 – další  výzva  a urgence odpovědi k dopisům (bod 3. a 5. )    
7. 17.1.2008 – rozbor  a historie situace  a komentář předložený VH AČFK   
8. 10.4.2008 -  neúplná mimořádná revizní zpráva AČFK  - na stránkách www.acfk.cz    
9. 13.5.2008 - žádost o poskytnutí kompletní revizní zprávy (bod.8)  
10. 21.5.2008 - odpověď předsedy AČFK na moji žádost (bod 9).  
11. 21.5.2008 - opětovná žádost o poskytnutí kompletních materiálů  (bod 10.) 

co.: Státní zastupitelství v Uherském Hradišti 

 


