
 Centrála BKB Praha 
Odborné sociální poradenství a komplexní 
viktimologická pomoc
Telefonická krizová pomoc obětem 
trestných činů svědkům a pozůstalým
U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5 
tel.: 257 317 110 (nonstop),  
fax: 251 512 299,  
e-mail: centrala.praha@bkb.cz

Vznik 1. 1. 1998. V roce 2011 přijala 
Centrála BKB celkem 2506 telefonických 
volání, 21 SMS, pracoviště osobně navští-
vilo 99 uživatelů služby, při kterých byla 
poskytnuta nadstandardní služba včetně 
přeshraniční pomoci. Ve 247 případech 
poskytla Centrála BKB radu písemnou 
formou.

DONA linka
Telefonická krizová pomoc osobám 
ohroženým domácím násilím
tel.: 251 511 313 (nonstop),  
e-mail: dona.linka@bkb.cz

DONA linka pracuje nepřetržitě od 
11. 9. 2001. V roce 2011 přijala 4244 volání, 
poskytla 2066 konzultací v problematice 
domácího násilí a jiných trestných činů. 

Intervenční centrum 
BKB Ostrava pro 
Moravskoslezský kraj

Pomoc osobám ohroženým domácím 
násilím (Ostrava, Nový Jičín, Opava)
28. října 2556/124, 702 00 Ostrava 
tel.: 597 489 207, fax: 597 489 204,  
e-mail: ic.ostrava@bkb.cz
pondělí a úterý: 8–16 hodin,  
středa: jen pro objednané,  
čtvrtek: 8–18 hodin, pátek: 8–14 hodin

Vznik 1. 1. 2007. V roce 2011 Intervenční 
centrum vyhledalo osobně 297 uživatelů 
služby. Bylo přijato 665 telefonických 
hovorů a vyřízeno 57 písemných žádostí 
o radu. Služba byla v letech 2009–2011 
poskytována v rámci Individuálního 
projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální 
prevence v Moravskoslezském kraji“ 
(OP LZZ,3.1.). 

Poradna BKB Brno
Odborné sociální poradenství a komplexní 
viktimologická pomoc
Slovinská 1438/41,  
612 00 Brno–Královo Pole 
tel./ fax: 541 218 122, (732 842 664 pro 
objednání), e-mail: bkb.brno@bkb.cz
úterý a čtvrtek: 17–20 hodin, čtvrtek 
přednostně objednaní

Vznik 2. 4. 1996. V roce 2011 poradnu 
osobně vyhledalo 204 uživatelů služby 

(z toho byla ve 12 případech poskyt-
nuta nadstandardní služba, konkrétně 
2 doprovody k soudu, 3 terapeutické cykly 
a 1 víkendový pobyt za účasti 7 klientů). 
Poradna přijala 173 telefonických hovorů 
a vyřídila 239 písemných žádostí o radu.

Poradna BKB  
České Budějovice

Odborné sociální poradenství  
a komplexní viktimologická pomoc
Riegrova 1756/51,  
370 01 České Budějovice 3 
Tel./fax: 387 200 094,  
e-mail: bkb.cbudejovice@bkb.cz
úterý: 17–20 hodin

Vznik pobočky 11. 9. 2010, zahájení provo-
zu poradny 1. 1. 2011. V roce 2011 poradnu 
osobně vyhledalo 61 uživatelů služby 
(z toho byla v 8 případech poskytnuta 
nadstandardní služba). Poradna přijala 
28 telefonických hovorů a vyřídila 30 pí-
semných žádostí o radu a pomoc.

Poradna BKB Jihlava
Odborné sociální poradenství a komplexní 
viktimologická pomoc
Žižkova 1683/13, 586 01 Jihlava 
Tel.: 606 631 551,  
e-mail: bkb.jihlava@bkb.cz
úterý: 17–20 hodin,  
čtvrtek: 17–20 hodin jen pro objednané

Vznik pobočky 24. 8. 2011, zahájení provo-
zu poradny poradna 1. 1. 2012. 

Poradna BKB Liberec
Odborné sociální poradenství  
a komplexní viktimologická pomoc
Palachova 504/7,  
460 01 Liberec I – Staré město 
tel.: 485 150 707,  
e-mail: bkb.liberec@bkb.cz
pondělí: 17–19 hodin, čtvrtek jen pro 
objednané

Vznik 1. 7. 2008. V roce 2011 poradnu 
osobně vyhledalo 115 uživatelů služby 
(z toho byla v 17 případech poskytnuta 
nadstandardní služba). Poradna přijala 
45 telefonických hovorů a vyřídila 252 pí-
semných žádostí o radu.

Poradna BKB Olomouc
Odborné sociální poradenství  
a komplexní viktimologická pomoc
Švermova 1, 772 00 Olomouc 
tel./ fax: 585 423 857,  
e-mail: bkb.olomouc@bkb.cz
úterý: 16–18 hodin,  
čtvrtek: 16–18 hodin, jen pro objednané

Vznik 1. 1. 1994. V roce 2011 poradnu 
osobně vyhledalo 56 uživatelů služby 
(z toho byla ve dvou případech poskytnuta 
nadstandardní služba). Poradna přijala 
51 telefonických hovorů a vyřídila 61 pí-
semných žádostí o radu.

Poradna BKB Ostrava
Odborné sociální poradenství  
a komplexní viktimologická pomoc

28. října 2556/124, 702 00 Ostrava 
tel./fax: 597 489 204, mobil: 731 306 411, 
e-mail: bkb.ostrava@bkb.cz
úterý a středa: 16–18 hodin,  
pátek: 16–18 hodin, jen pro objednané

Vznik 16. 9. 1997. V roce 2011 poradnu 
osobně vyhledalo 84 uživatelů služby. 
Poradna přijala 61 telefonických hovorů 
a vyřídila 72 písemných žádostí o radu 
a pomoc.

Poradna BKB Pardubice
Odborné sociální poradenství a komplexní 
viktimologická pomoc
Ul. 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice 2 
tel.: 732 923 462,  
e-mail: bkb.pardubice@bkb.cz
úterý: 17–19 hodin, 19–20 hodin, jen pro 
objednané

Vznik 4. 5. 1999. V roce 2011 poradnu 
osobně vyhledalo 55 uživatelů služby. 
Poradna přijala 59 telefonických hovorů 
a vyřídila 66 písemných žádostí o radu.

Poradna BKB Plzeň
Odborné sociální poradenství a komplexní 
viktimologická pomoc
Husova 664/11, 301 00 Plzeň 1 
tel./fax: 377 637 695, mobil: 773 551 311, 
e-mail: bkb.plzen@bkb.cz
úterý a čtvrtek: 16–18 hodin (v závažných 
případech lze dohodnout i jiný termín)

Vznik 1. 1. 1999. V roce 2011 poradnu 
osobně vyhledalo 75 uživatelů služby 
(z toho byla ve 2 případech poskytnuta 
nadstandardní služba). Poradna poskytla 
72 telefonických konzultací a vyřídila 
64 písemných žádostí o radu.

Poradna BKB Praha
Odborné sociální poradenství a komplexní 
viktimologická pomoc
U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5 
tel.: 257 317 100, fax: 251 512 299,  
e-mail: bkb.praha@bkb.cz
pondělí, úterý, středa, čtvrtek: 
17–20 hodin, čtvrtek: podpůrná terapie 
pro objednané 12–17 hodin,  
pátek: 9–13 hodin, jen pro objednané

Vznik 19. 11. 1991. V roce 2011 poradnu 
osobně vyhledalo 530 uživatelů služby 
(z toho byla v 111 případech poskytnuta 
nadstandardní služba). Poradna přijala 
710 telefonických hovorů, v 614 případech 
byla poskytnuta rada písemnou formou.

Linka důvěry, specializovaná na pomoc 
osobám ohroženým domácím násilím, funguje 
od září 2001. Stala se „ vstupní branou“ do 
systému pomoci v České republice, který začal 
fungovat díky přijetí zákona na ochranu před 
domácím násilím v roce 2007. K desetiletému 
výročí DONA linka evidovala téměř 38 tisíc 
volání z ČR i ze zahraničí. V roce 2011 vytočilo 
její číslo 4244 volajících. DONA linka má pevné 
místo v síti sociálních služeb, poskytuje vlastní 
akreditovaný výcvik a disponuje reprezenta-
tivními údaji o domácím násilí. Je svého druhu 
unikátní linkou i v rámci EU. Nonstop provoz 
je podporován státem (MPSV ČR). Databáze 
záznamů umožnila porovnat skladbu volání na 
DONA linku před přijetím zákona na ochranu 
před domácím násilím (2001 až 2006, dále jen 
I. období) a po jeho přijetí (2007 do roku 2011, 
dále jen II. období). 

Co se nezměnilo: V rámci volání se vztahem 
k domácímu násilí jako forma komunikace 
dominuje konzultace (I. období 94 %, II. období 
91 %). V obou obdobích identifikujeme stejné
zastoupení konzultací zaměřených na trest-
něprávní oblast domácího násilí (23 %). Počet 

Vážení přátelé,

předkládáme vám výroční zprávu za rok 2011 ob-
čanského sdružení Bílý kruh bezpečí (dále BKB). 
Předmětem jeho činnosti je rychle dosažitelná 
komplexní pomoc obětem, pozůstalým a svědkům 
trestných činů v ČR. V roce 2011 oslavil Bílý kruh 
bezpečí dvacet let své existence. Během této 
doby vytvořil model komplexní viktimologické 
pomoci, vybudoval síť vlastních poraden a praco-
višť, akreditoval školicí středisko a v něm zavedl 
systém interního a externího vzdělávání. Jen 
v roce 2011 absolvovalo interní výcvik 60 nových 

poradců BKB a 3191 posluchačů se zúčastnilo 
114 externích školicích akcí.  

V roce 2011 značku inovace a kvality získal projekt 
„Zprostředkování pomoci zranitelným obětem“. 
Ten reaguje na potřebu části klientely BKB (cca 
20 %), která v důsledku své traumatizace není 
schopna kontaktovat BKB ve chvíli, kdy pomoc 
nejvíc potřebuje. V těchto případech je Bílý kruh 
bezpečí aktivní a svou pomoc nabídne sám, a to 
v rámci projektu „Systém vstřícné pomoci“, který 
vyústil v podpis Dohody o spolupráci s Policií 
České republiky (v roce 2010). Výsledkem je 
pomoc přeživším obětem a pozůstalým v téměř 
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DONA linka – nonstop provoz slavil 10 let

www.bkb.cz
www.donalinka.cz
www.domacinasili.cz

Pracoviště a poradny Bílého kruhu bezpečí v roce 2011

opakovaných volání, které bylo možné dle sdě-
lení volajícího identifikovat, se pro obě období
ustálil na 10 %. Problémy domácího násilí na 
DONA lince nejčastěji řeší osoby v manželském 
vztahu (v obou obdobích více než 51 %). 

Co se změnilo: V II. období se výrazně 
zvýšil počet podávaných informací ve vztahu 
k domácímu násilí a dokonce se zdvojnásobil 
počet hovorů s pomáhajícími profesionály 
(například lékaři, sociální pracovníci, advokáti, 
starostové, ale i policisté). To potvrzuje rostoucí 
zájem široké i odborné veřejnosti o proble-
matiku domácího násilí po přijetí nové právní 
úpravy. Rozdíl v obou obdobích se týká i počtu 
volajících mužů, který vzrostl o 3 %, dosáhl 15 % 
ze všech volání. Tento nárůst se týká zejména 
mužů v roli osob blízkých a známých ohrožené 
osoby, pro kterou hledají pomoc. Ve II. období 
vzrostl také počet hovorů týkajících se roz-
vodů manželství a ukončení partnerství o 2 % 
(tzn. 27 % hovorů), dále úpravy vztahů rodičů 
k dětem a výživného o 4 % (tzn. 16 % hovorů). Je 
také patrný nárůst konzultací zaměřených na 
problémy související s nedostatkem finančních
prostředků v rodinách s domácím násilím (o 2 % 

Odborné sociální poradenství, psychologické 
poradenství a poskytování právních informací 
v osobním kontaktu poskytují Centrála BKB, 
Intervenční centrum BKB Ostrava a poradny BKB 
Brno, České Budějovice, Jihlava, Liberec, Ostrava, 
Olomouc, Pardubice, Plzeň, Praha. 

Největší počet osobních konzultací se uskutečnil 
v souvislosti s trestným činem „týrání osoby žijící 
ve společném obydlí“ (200), dále „ublížení na 
zdraví“ (170), „znásilnění“ (133), „nebezpečné 
vyhrožování“ (103), „nebezpečné pronásledování“ 
(98), „ vražda“ nebo „pokus vraždy“ (92). 

Další trestné činy (například loupež, vydírání, 
pohlavní zneužívání, omezování osobní svobody, 

útisk, porušování domovní svobody) byly zastou-
peny v rozptylu od 0 do 55 případů.

V roce 2011 bylo evidováno celkem 1301 osob-
ních příjmů uživatelů služby. Přijato bylo 
celkem 1040 uživatelů, z toho 77,5 % žen, 
19,5 % mužů a 3 % přišla v páru. Nejvýrazněji 
jsou zastoupeny věkové kategorie 25–40 let 
(35,8 %) a 40–50 let (20 %). V roli oběti trest-
ného činu byl evidován příchod 637 uživatelů 
služby, v roli příbuzných obětí včetně pozůsta-
lých 144, známých a svědků trestného činu 17.

Z hlediska včasnosti kontaktu uživatele s BKB při-
šlo do poradny 179 obětí a pozůstalých do 14 dnů 

Rok 2011 – poradenství v číslech

Poskytují komplexní viktimologickou pomoc (psychologické a odborné sociální poradenství, právní informace). 
V roce 2011 Bílý kruh bezpečí, o. s., evidoval 11 641 kontaktů s oběťmi a svědky trestných činů včetně pozůstalých po 
obětech (z toho 1304 osobních, 8641 telefonických, 1696 písemných kontaktů).
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na celkových 7 %). Počet volání ohledně domá-
cího násilí v rámci soužití nesezdaných párů 
žijících ve společném obydlí se zvýšil o 3 % na 
celkových 18 %.

DONA linka výrazně přispívá k řešení tisíců 
případů domácího násilí ve všech jeho 
podobách a stádiích. Volající osoby sdělují, že 
na této lince mohou poprvé o svém problému 
mluvit s kompetentní osobou, že dostávají 
užitečné rady, získají na svou situaci „na míru 
šité“ informace k zajištění bezpečí a daří se tak 
nastartovat jejich motivaci k řešení násilného 
vztahu.

po spáchání činu a 188 ve stadiu přípravného 
trestního řízení. V těchto fázích je poradenství 
velmi účinné. 

V době prvního kontaktu s odbornými porad-
ci BKB bylo 64,5 % trestných činů oznámeno 
policii a 35,5 % neoznámeno. Vysoké procento 
neoznámených činů náleželo do oblasti domácího 
a sexuálního násilí. 

Komplexní viktimologická pomoc byla kombinací 
poradenství a informací z oblasti trestněprávní 
(59 %), sociálněprávní a psychologické (51 %), 
velice často s připojením praktických rad (71 %). 
Poměrně významnou součástí poradenství byla 
také morální podpora klientů (32 %).

Veřejná sbírka  
Bílého kruhu 
bezpečí
U příležitosti svého 20. výročí vzniku zahájil 
Bílý kruh bezpečí, o. s., veřejnou sbírku, 
která probíhá po celé České republice. Tato 
sbírka shromažďuje finanční příspěvky na
bankovním účtu zřízeném pro tento účel 
u ČSOB, a. s., (číslo účtu 7894 7894/0300), 
a prostřednictvím dárcovské SMS po dobu 
konání sbírky, tj. od 1. 12. 2010 do 7. 10. 2013. 
Veřejná sbírka je zaměřena na získání peně-
žitých prostředků k podpoře činnosti Bílého 
kruhu bezpečí a k podpoře probíhajících 
projektů, zejména projektu Vstřícná pomoc 
zvlášť zranitelným obětem, dále pak na pod-
poru PR aktivit k informování o posláních, 
cílech a jejich plnění občanským sdružením 
ve prospěch obětí trestné činnosti. 

Výtěžek ze sbírkové činnosti za rok 2011 ve 
výši 6818,11 Kč byl převeden v plné výši do 
roku 2012.

Intervenční centrum poskytuje odbornou sociální 
službu osobám ohroženým domácím násilím na 
území Ostravy, Opavy a Nového Jičína. Uživateli 
služby jsou osoby, u kterých došlo k zajištění 
ochrany formou rozhodnutí Policie ČR o vykázání 
násilné osoby ze společného obydlí. Takových roz-
hodnutí bylo v roce 2011 ve spádové lokalitě 78.

Své služby poskytuje Intervenční centrum také 
všem, kteří se cítí být ohroženi násilným chováním 
ze strany blízkého člověka a přichází do centra 
na základě vlastní potřeby, tedy bez předchozí-
ho rozhodnutí o vykázání. Tyto osoby tvoří dvě 

třetiny klientely Intervenčního centra, tedy velmi 
podstatnou část. 

Intervenční centrum BKB Ostrava eviduje v roce 
2011 celkem 1530 konzultací, a to ve formě kon-
taktů (733, tj. konzultaci do 30 minut) a intervencí 
(797, tj. konzultaci přesahujících délku 30 minut). 
Celkem využilo služeb Intervenčního centra 
184 klientů, z toho 61 klientů navštívilo centrum 
v ochranné desetidenní lhůtě vykázání. 

Intervenční centrum BKB Ostrava

Přehled počtu vykázání Policie ČR dle 
jednotlivých regionů

2007 2008 2009 2010 2011 celkem

Ostrava 48 35 28 42 48 201

Opava 9 4 7 3 9 32

Nový Jičín 13 5 9 14 21 62

celkem 70 44 44 59 78 295

Přehled počtu uživatelů služby 
v jednotlivých letech

* 2007 2008 2009 2010 2011 celkem

počet uživatelů 
služby v ochranné 
lhůtě vykázání

40 44 46 52 61 243

počet uživatelů 
služby bez  
ochrany vykázání

167 112 117 108 123 627

celkový počet 
uživatelů služby 207 156 163 160 184 870

*zahrnuti jsou pouze uživatelé služby, nikoli osoby ohrožené, které svůj 
problém konzultovaly pouze telefonicky

200 případech nejzávažnější kriminality, kterou 
získali doslova v hodinách po trestném činu. Nový 
projekt významně přiblížil pomoc lidem, kteří by 
na ni možná nikdy nedosáhli, a výrazně obrátil 
pozornost policistů od činu a pachatele také na 
oběť. Výsledky roku 2011 potvrzují, jak hluboký 
smysl má práce Bílého kruhu bezpečí. Projekt 
nejenže pokračuje, ale z hlediska kvality (bohužel 
i kvantity) se rychle rozvíjí.

Děkujeme všem vám, kteří přímo pomáháte nebo 
BKB podporujete.

Petra Vitoušová,  
prezidentka Bílého kruhu bezpečí, o.s.

Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí, o.s. /2011

Na slavnostním večeru k 20. výročí vzniku BKB 
promluvil JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího 
správního soudu ČR: „Bílý kruh bezpečí sleduji 
prakticky od jeho vzniku a jeho práci vysoce 
oceňuji.“ 

Ediční činnost v roce 2011

Policejní prezident plk. Mgr. Petr Lessy udělil 
17. září 2011 pamětní plaketu Mgr. Juliu Kopčan-
skému, jednateli pobočky BKB Ostrava, za dlou-
hodobou a aktivní spolupráci na úseku prevence 
kriminality, zajišťování komplexní pomoci obětem 
a svědkům trestné činnosti a propagaci Policie 
České republiky. 

Mgr. Kopčanský se v červenci 2011 stal svědkem 
loupežného přepadení pětaosmdesátileté ženy, 
které na místě poskytl pomoc, a poté svou 

Ocenění v BKB Ostrava

K 20. výročí vzniku uspořádal Bílý kruh bezpečí 
pod záštitou ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího 
Pospíšila dne 17. května 2011 v Praze jednodenní 
odbornou konferenci „Spravedlnost pro oběti“. 
Konference se zúčastnili uznávaní odborníci z řad 
pracovníků legislativy resortních ministerstev, 
akademičtí pracovníci v oborech práva, krimi-
nologie, kriminalistiky, psychologie a sociálních 
věcí, zástupci justičních orgánů, policie, vězeňství 
a také zástupci neziskového sektoru působící 
v oblasti ochrany lidských práv. 

Program konference byl zaměřen na otázky opráv-
něných zájmů obětí latentní i deklarované krimi-
nality, a to v souvislosti s připravovaným zákonem 
o obětech trestných činů. Z rozsáhlé diskuze 
odborníků vyplynul legitimní zájem, aby poškozený 
nebyl v rámci výkonu trestní spravedlnosti vnímán 
jako pasivní objekt trestního řízení. 

Bílý kruh bezpečí uspořádal konferenci s finanční
podporou Nadace Hugo Grotius.

Spravedlnost pro oběti
Slavnostním večerem k 20. výročí vzniku BKB 
provedli plný sál hostů a dobrovolníků Markéta 
Fialová a Karel Voříšek. Vzpomínalo se na první 
roky, osm zakladatelů, vznik regionálních poboček 
a nespočet klientů. Někteří z nich byli na oslavě 
osobně a připojili se s gratulací. 

O umělecký program a skvělou atmosféru večera 
se rovněž zasloužila hudební skupina Víta Fialy, 
která doprovázela zpěvačky Irenu Budweiserovou 
a Evu Pilarovou. Slavnost vyvrcholila předáním 
pamětních listů osobnostem, které v uplynulých 
letech s Bílým kruhem aktivně a nezištně spo-
lupracovaly. Moderátoři a umělci vystoupili bez 
nároku na honorář.

V divadle MINOR

V Olomouci byly osmi dobrovolníkům z celého Olo-
mouckého kraje uděleny ceny Křesadlo „Cena pro 
obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ a ceny 
GOAL 2011 „Ocenění dobrovolnické činnosti“ 
(studijní pobyt pro tři dobrovolníky v partnerském 
regionu GRADD v USA). Obě ceny, Křesadlo 
i GOAL 2011, získal jednatel olomoucké pobočky 
BKB Mgr. Drahomír Ševčík. 

Cenu „Křesadlo“ získala v Praze mezi deseti oce-
něnými dobrovolníky hlavního města Mgr. Petra 
Vitoušová. 

Dobrovolníci roku

svědeckou výpovědí pomohl policii usvědčit pa-
chatele. Paní se vracela domů z návštěvy, opírala 
se o hůl, když na ni zákeřně zaútočil mladý muž, 
trhnul její taškou takovou silou, že žena neudržela 
stabilitu a upadla. Muž pak s lupem z místa utekl. 
Oběť utrpěla lehká poranění a škodu zhruba 
700 korun. Jednatel poradny BKB se soustředil na 
detailní popis pachatele, který se později ukázal 
jako zásadní, pomohl oběti a přivolal okamžitou 
pomoc prostřednictvím tísňové linky.

Bílý kruh bezpečí vydal s finanční podporou
Nadace Hugo Grotius, MPSV ČR a s podporou 
dárců tyto letáky a brožury: Sexuálně zneužívané 
děti, Pozůstalí po obětech kriminality, Vymáhání 
náhrady škody způsobené trestným činem, Pomoc 
osobám ohroženým domácím násilím, karty 
– nonstop linky BKB (červená, modrá), Bílý kruh 
bezpečí – 20 let (timeline), plakáty a letáky k DMS, 
plakáty k 20. výročí BKB, Zpravodaj BKB (4 čísla) 
a regionální tisky propagující konkrétní poradnu 
nebo pracoviště BKB.

Bílý kruh bezpečí 
provozuje tři webové 
stránky: www.bkb.cz,  
www.donalinka.cz 
a www.domacinasili.cz 
a v červnu 2011 začal 
využívat i sociální sítě, 
vstoupil na Facebook. 



Brno Mgr. Vladimír Vedra 
České Budějovice Mgr. Přemysl Pechlát 
Intervenční centrum BKB  Mgr. Lucie Paprsteinová
Jihlava  Mgr. Antonín Křoustek 

(od 24. 8. 2011) 
Liberec Mgr. Tereza Řeháková 
Nonstop linky DONA a BKB Vlastimil Zima 

Revizi hospodaření Bílého kruhu bezpečí provedla 
revizorka sdružení Světlana Fuková se zaměřením na 
následující okruhy:

A)  metodika a praxe vedení účetnictví;

B)  účel vynakládání prostředků sdružení;

C)  hospodaření se státními dotacemi MPSV ČR, 
dotacemi KÚ, magistrátů a MěČ.

Revize byla prováděna:

a)  průběžně, kdy bylo ověřováno jak vedení doku-
mentace, tak hospodárnost;

b)  po skončení kalendářního roku v průběhu prová-
dění účetní závěrky.

ad A)

Bílý kruh bezpečí, o. s., vede od roku 1998 podvojné 
účetnictví, které zajišťuje na základě mandátní smlou-
vy společnost Grenna s. r. o. Veškeré účetní zápisy 
jsou doloženy účetními doklady. Tyto doklady jsou 
po formální i věcné stránce v souladu se zákonem 
o účetnictví, jsou patřičně zpracovány a archivová-
ny. Používaný účetní program umožňuje rozlišovat 
hospodářské operace podle účelu vynakládání a tato 
možnost je použita k evidování pohybu účelově 
poskytnutých prostředků.

Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík 
Ostrava Mgr. Julius Kopčanský 
Pardubice  Mgr. Simona Hynková, 

Mgr. Ladislav Tomášek (od 15. 12. 2011) 
Plzeň  Ing. Petr Hofman 
Praha Mgr. Markéta Vitoušová

Zpráva revizorky Bílého kruhu bezpečí, o. s. za rok 2011

Bílý kruh bezpečí děkuje za 
finanční, materiální a jinou pod-
poru projektů pro pomoc obětem 
a svědkům trestných činů a pozůs-
talým po obětech a proti domácímu 
násilí, včetně terapeutické, ediční 
a přednáškové činnosti:

•  Ministerstvu práce a sociálních 
věcí ČR

•  Zastupitelstvu Města Brno

•  Zastupitelstvu Města České 
Budějovice

•  Zastupitelstvu Města Jihlava

•  Zastupitelstvu Města Olomouc

•  Zastupitelstvu Města Ostrava

•  Zastupitelstvu Města Pardubice

•  Zastupitelstvu Města Plzeň

•  Zastupitelstvu hlavního města Praha

•  Zastupitelstvu Městské části Praha 2

•  Zastupitelstvu Městské části Praha 5

FIRMÁM, SPOLEČNOSTEM 
A SDRUŽENÍM

• Aukro, s. r. o.

• COPA management, s. r. o. 

• DFK Group, a. s.

• DRUSPED – Lagermax, s. r. o.

• Forum dárců, o. s.

• GRENNA, s. r. o.

• IN Film Praha spol. – T. Kožíšek
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Představenstvo Bílého kruhu bezpečí:
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. – vedoucí katedry PA ČR
JUDr. Tomáš Durdík – soudce, viceprezident BKB
Ing. Petr Hofman – jednatel a vedoucí poradny BKB Plzeň, pracovník Centrály BKB 
JUDr. Martin Kloubek – pedagog PA ČR
Mgr. Jana Knitlová – scénáristka, režisérka, spisovatelka
JUDr. Eva Koubová – advokátka, viceprezidentka BKB
Mgr. Markéta Vitoušová – jednatelka a vedoucí poradny BKB Praha 
Mgr. Petra Vitoušová – vedoucí Centrály BKB, prezidentka BKB

Jednatelé regionálních poboček a vedoucí pracovišť BKB v roce 2011:

Poděkování dárcům a podporovatelům v roce 2011

Revizorka občanského sdružení v roce 2011: Světlana Fuková

• JV PROJEKT VH, s. r. o.

• MEDIACOP, s. r. o.

• MONADA, s. r. o.

• Nová Mosilana, a. s.

• Ondřej – Meissner, s. r. o.

• PEKA–CB, s. r. o. 

• Právnická fakulta UK Praha

• Nakladatelství Sagit, a. s.

•  Schwab Foundation for Social 
Entrepreneurship

•  Společnost pro inovaci obecného 
prospěchu ASHOKA

• SC Traiding, s. r. o.

•  Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., 
Duškova 7, Praha 5

• YARO, s. r. o

• Zpátky domů, s. r. o.

NADACÍM A NADAČNÍM FONDŮM

• HUGO GROTIUS

• EURONISA 

• KIMEX

JEDNOTLIVCŮM

•  Ireně Budweisserové, 
MUDr. Janě Drtilové, Markétě 
Fialové, JUDr. Vítu Fialovi a jeho 
hudební skupině, Michalovi 
Hejmovskému, PhDr. Luboši Kobrlemu, 
JUDr. Jiřímu Matznerovi, Ph.D., 
Evě Pilarové, prof. Štěpánu Rakovi, 
Mgr. Vítu Veselému, 
Karlu Voříškovi. 

Výnosy a náklady 2011

ad B)

Prostředky sdružení jsou efektivně vynakládány k re-
alizaci cílů vyplývajících ze stanov sdružení. Organi-
zace má trvale malou vnitřní režii, většina poradenské 
práce (odborné sociální a právní poradenství) je 
prováděna na bázi dobrovolnosti.

ad C)

Čerpání neinvestiční státní dotace za rok 2011 po-
skytnuté MPSV ČR v programu podpory B na služby, 
které mají celostátní či nadregionální charakter na 
základě rozhodnutí č. 2 ze dne 9. 12. 2011 (event. č. 
žádosti S0100/2011), probíhalo v souladu s platnými 
zákony, hospodárně a v souladu s účely, pro které 
byla dotace poskytnuta.

Čerpání neinvestičních dotací na rok 2011 poskytnu-
tých MPSV ČR v programu podpory A (viz rozhodnutí 
č. 2 výše), KÚ, zastupitelstvy jednotlivých statutárních 
měst a MěČ rovněž probíhalo v souladu s podmínka-
mi, které upravuje platný právní rámec jednotlivých 
rozhodnutí či smlouvy o přidělení a zúčtování dotace.

Světlana Fuková

Zpráva byla projednána představenstvem Bílého 
kruhu bezpečí, o. s., dne 5. 2. 2012

U příležitosti Evropského 
dne obětí (22. 2. 2012) 
uspořádal Bílý kruh 
bezpečí přátelské 
setkání na Novoměstské 
radnici v Praze pod zá-
štitou prezidenta Victim 
Support Europe pana 
Davida McKenny, který 
byl osobně přítomen. 
Pozvání Bílého kruhu 
bezpečí přijalo téměř sto 
hostů v čele s ministrem 
spravedlnosti JUDr. Ji-
řím Pospíšilem. Slavnost 
byla zarámována 
virtuózním vystoupením 
prof. Štěpána Raka, 
který jednu skladbu 
věnoval sestrám 
Malhockým z Českých 
Budějovic, a zároveň 
vyslovil hluboké osobní 
uznání práci Bílého 
kruhu bezpečí.

Bílý kruh bezpečí na své 
klienty a jejich osudy neza-
pomíná. Důkazem toho bylo 
setkání s JUDr. Martinou Š., 
která zvládá náročný život 
kvadruplegičky. Těžké posti-
žení je následkem brutálního 
přepadení násilníkem v roce 
2000, při kterém utrpěla těžká 
poranění hlavy, zlomení krční 
páteře s míšní kompresí 
a řadu dalších zranění. Ač-
koliv byl pachatel odsouzen 
k trestu odnětí svobody 
a k náhradě škody oběti ve 
výši 333 360 Kč, Martina Š. od 
pachatele nedostala více než 
1500 Kč. V rámci slavnostní-
ho setkání obdržela peněžitý 
dar věnovaný Nadačním 
fondem Filipa Venclíka a na-
bídku pokračující pomoci 
a podpory. Cenu BKB „An-
děl“ získal ministr spravedl-
nosti JUDr. Jiří Pospíšil.

Poděkování všem 286 dobrovolníkům v České republice, kteří v roce 2011 pracovali pro Bílý kruh bezpečí 

Provozní náklady 2011 3 988 873,00

materiálové náklady 338 711,00

energie 247 413,00

opravy 44 968,00

cestovné 265 870,00

nájemné 1 003 565,00

telefony 217 308,00

účetnictví, audit 261 983,00

poštovné 28 199,00

tisk, grafika, inzerce, propagace 694 948,00

ostatní služby 741 706,00

odpisy majetku 39 487,00

provozní náklady, daně, poplatky 42 806,00

finanční náklady – bankovní poplatky, pojištění 61 909,00

Mzdové náklady 5 445 373,00

mzdové náklady – hrubé mzdy 2 292 379,00

dohody o pracovní činnosti 1 243 525,00

dohody o provedení práce 728 918,00

odvody 1 180 551,00

Náklady celkem 2011 9 434 246,00

Státní dotace 5 465 000,00

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 5 465 000,00

Dotace města 1 246 000,00

z toho MHMP 418 500,00

MČ Praha 5 110 000,00

MČ Praha 2 42 000,00

město Plzeň 250 000,00

město Brno 87 000,00

město Olomouc 40 000,00

město Pardubice 48 000,00

město České Budějovice 40 000,00

město Jihlava 10 500,00

město Ostrava 200 000,00

Nestátní granty (Nadace Grotius, Euronisa, Kimex) 321 705,00

Dotace EU 1 059 576,00

Finanční dary, sbírková činnost 962 813,00

Členské příspěvky 54 292,00

Příspěvky na činnost 203 356,00

Tržby z prodeje služeb 228 979,00

Úroky 60 286,00

Výnosy celkem 2011 9 602 007,00

Hospodářský výsledek 2011 167 761,00

Prof. Štěpán Rak hrál pro BKB Ocenění na Novoměstské radnici

Bílý kruh bezpečí děkuje za dlou-
hodobou finanční pomoc obětem 
trestných činů, které vyhledaly 
pomoc v poradnách BKB a ocitly se 
v nevýhodné sociální situaci

• Nadačnímu fondu Filipa Venclíka

• Mgr. Vlastimilovi Venclíkovi

Bílý kruh bezpečí děkuje za 
věnované finanční a věcné dary

•  Petru Adámkovi, Blance Balousové, 
Mgr. Marii Doskočilové, Ing. Jakubovi 
Grymovi, Ph.D., Lukáši Havrdovi, 
JUDr. Antonínu Hýskovi, Pavlu 
Hrubému, Ing. Jaroslavu Jirátovi, CSc., 
Antonínu Kolbábkovi, Kateřině 
Kolenkové, Marii Krejčové, Tiborovi 
Kozlovskému, Julii Kvietkové, Ivanu 
Lukášovi, JUDr. Janu Machovi, Pavlíně 
Malhocké, Janu Maršálkovi, Pavlu 
Machačkovi, Lence Neubauerové, 
Petru Ondrejkovičovi, Haně Peškové, 
Jiřímu Polákovi, Evě Procházkové, 
Petru Pyškovi, RNDr. Jakubovi Reiterovi, 
paní Revťakové, Nině Sainerové, 
Jiřímu Sommerovi, Ing. Mileně 
Svobodové, Ph.D., MUDr. Anděle 
Šárkové, Ondřejovi Školovi, MUDr. Janě 
Šmehlíkové, Mgr. Michaele Štěrbové, 
Janu Tajovskému, Miluši Tronečkové, 
René Violovi, Ing. Petru Zdílnovi, všem 
zasilatelům DMS a všem neznámým 
dárcům.

Kriminalitu zastavit 
nedokážeme. 

Pomáhat jejím obětem 
však umíme,

už 20 let
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