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Poradna BKB – odborné sociální poradenství, právní informace, 
pomoc případového manažera
 

Centrála BKB – odborné sociální poradenství, právní informace, 
celostátní služba
 

Nonstop linka – telefonická krizová pomoc, celostátní služba
 

Intervenční centrum – pomoc osobám ohroženým domácím násilím
 

Terapie – terapeutický program BKB

Poradna BKB Brno
Vznik 2. 4. 1996

Slovinská 1438/41, 612 00 Brno 
tel./fax: 541 218 122 
(732 842 664 pro objednání) 
e-mail: bkb.brno@bkb.cz

V roce 2013 evidují poradna a její případo-
vá manažerka celkem 594 kontaktů, z toho 
164 + 34 osobních, 82 + 38 telefonických 
a 246 písemných. V BKB Brno bylo poskyt-
nuto 30 terapeutických sezení.

Centrála BKB Praha
Vznik 1. 1. 1998 

U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5 
tel.: 257 317 110 (nonstop) 
fax: 251 512 299 
e-mail: centrala.praha@bkb.cz

Nonstop telefonická krizová pomoc 
obětem trestných činů, svědkům 
a pozůstalým.

V roce 2013 evidují Centrála BKB a její 
případový manažer celkem 2643 kontaktů. 
Z toho 2152 + 54 telefonických, 260 + 38 pí-
semných, 34 + 75 osobních, při kterých 
byla poskytnuta nadstandardní služba 
včetně přeshraniční pomoci. V Centrále 
BKB bylo poskytnuto 30 terapeutických 
sezení.

Poradna BKB  
České Budějovice

Vznik 11. 9. 2010

Riegrova 1756/51  
370 01 České Budějovice 3 
tel./fax: 387 200 094 
e-mail: bkb.cbudejovice@bkb.cz

V roce 2013 evidují poradna a její případo-
vá manažerka celkem 268 kontaktů, z toho 
51 + 26 osobních, 58 + 75 telefonických 
a 14 + 13 písemných. V BKB České Budě-
joviceo bylo poskytnuto 31 terapeutických 
sezení.

DONA linka
Vznik 11. 9. 2001

tel.: 251 511 313 (nonstop) 
e-mail: dona.linka@bkb.cz

Telefonická krizová pomoc osobám 
ohroženým domácím násilím.

V roce 2013 přijala 3562 volání, ve kterých 
byla poskytnuta konzultace k problemati-
ce domácího násilí a trestných činů. 

IC BKB Ostrava
Vznik 1. 1. 2007

28. října 2556/124, 702 00 Ostrava 
tel.: 597 489 207, fax: 597 489 204 
e-mail: ic.ostrava@bkb.cz

Pomoc osobám ohroženým domácím 
násilím (Ostrava, Nový Jičín, Opava).

V roce 2013 Intervenční centrum eviduje 
celkem 671 kontaktů, z toho 217 osobních, 
407 telefonických a 47 písemných. 

Poradna BKB Jihlava
Vznik 24. 8. 2011

Žižkova 1683/13, 586 01 Jihlava 
tel.: 606 631 551 
e-mail: bkb.jihlava@bkb.cz

V roce 2013 evidují poradna a její případo-
vý manažer celkem 692 kontaktů, z toho 
96 + 137 osobních, 231 + 109 telefonických 
a 91 + 28 písemných.

Poradna BKB Liberec
Vznik 1. 7. 2008

Palachova 504/7, 460 01 Liberec I  
tel.: 485 150 707 
e-mail: bkb.liberec@bkb.cz

V roce 2013 evidují poradna a její případo-
vá manažerka celkem 448 kontaktů, z toho 
88 + 29 osobních, 135 + 27 telefonických 
a 124 písemných. V BKB Liberec bylo 
poskytnuto 45 terapeutických sezení.

Poradna BKB Olomouc 
Vznik 1. 1. 1994

Švermova 1, 772 00 Olomouc 
tel./ fax: 585 423 857 
e-mail: bkb.olomouc@bkb.cz

V roce 2013 evidují poradna a její případo-
vá manažerka celkem 318 kontaktů, z toho 
50 + 26 osobních, 151 + 34 telefonických 
a 50 písemných. V BKB Olomouc bylo 
poskytnuto 7 terapeutických sezení.

Poradna BKB Ostrava
Vznik 16. 9. 1997

28. října 2556/124, 702 00 Ostrava 
tel./ fax: 597 489 204 
mobil: 731 306 411 
e-mail: bkb.ostrava@bkb.cz 

V roce 2013 evidují poradna a její případo-
vá manažerka celkem 690 kontaktů, z toho 
105 + 66 osobních, 92 + 185 telefonických 
a 166 + 76 písemných. 

Poradna BKB Pardubice 
Vznik 4. 5. 1999

17. listopadu 237,  
530 02 Pardubice 2 
tel.: 732 923 462 
e-mail: bkb.pardubice@bkb.cz

V roce 2013 evidují poradna a její případo-
vá manažerka celkem 400 kontaktů, z toho 
107 + 58 osobních, 94 + 26 telefonických 
a 107 + 8 písemných. 

Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí, o.s. /2013

Bilance služeb Bílého kruhu bezpečí poskytnutých v roce 2013
Tři pracoviště a devět poraden 
Bílého kruhu bezpečí poskytují kom-
plexní viktimologickou pomoc v ČR 
(psychologické a odborné sociálně 
právní poradenství, právní informa-
ce, krátkodobou podpůrnou terapii), 
a to již od roku 1991. Ve srovnání 
s předchozím rokem došlo v roce 
2013 k nárůstu kontaktů o 11 %.  

V roce 2013 eviduje Bílý kruh bezpe-
čí 12 504 kontaktů s oběťmi trestných 
činů včetně pozůstalých po obětech. 
Konkrétně 2347 osobních konzultací 
včetně 211 terapií pro zvlášť zrani-
telné oběti a pozůstalé, 8 430 telefo-
nických konzultací a 1727 písemných 
kontaktů, tj. e-mailů, dopisů a SMS. 
Předkládáme statistické údaje 

z jednotlivých pracovišť, ve kterých 
v roce 2013 začali poskytovat novou 
službu klíčoví sociální pracovníci 
pro zvlášť zranitelné oběti trestných 
činů. Zkráceně jim říkáme případoví 
manažeři, je jich 9, mají celorepub-
likovou působnost, pracují čtyři dny 
v týdnu v každé poradně BKB a mohli 
jsme je zaměstnat díky podpoře ESF 

Poradna BKB Plzeň
Vznik 1. 1. 1999

Husova 664/11, 301 00 Plzeň 1 
tel./ fax: 377 637 695 
mobil: 773 551 311 
e-mail: bkb.plzen@bkb.cz

V roce 2013 evidují poradna a její případo-
vá manažerka celkem 518 kontaktů, z toho 
108 + 38 osobních, 158 + 93 telefonických 
a 62 + 59 písemných. 

Poradna BKB Praha
Vznik 19. 11. 1991

U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5 
tel.: 257 317 100, fax: 251 512 299 
e-mail: bkb.praha@bkb.cz

V roce 2013 eviduje poradna celkem 
1700 kontaktů, z toho 627 osobních, 
667 telefonických a 338 písemných. V BKB 
Praha bylo poskytnuto 68 terapeutických 
sezení.

konkrétně prostřednictvím OP LZZ. 
Jejich kontakty s oběťmi patří k těm 
náročným, neboť často poskytují 
doprovody a realizují výjezdy. K čí-
selným údajům jednotlivých poraden 
jsou počty kontaktů případových 
manažerů vždy přičteny. Napří-
klad 88 (poradna) + 29 (případový 
manažer).

www.bkb.cz
www.donalinka.cz
www.domacinasili.cz
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Vývoj všech kontaktů s klienty v BKB v letech 1991–2013 
Celkový počet 115 709 kontaktů



Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí 
vychází čtvrtletně díky finančním příspěvkům vlastních členů, dárců a podporovatelů. Jedná se o jediné 
periodikum, které se více než dvacet let věnuje výhradně problematice obětí trestných činů v ČR i v za-
hraničí. Zpravodaj mapuje život Bílého kruhu bezpečí prakticky od jeho vzniku dodnes.

Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí, o.s. /2012

Od roku 2007 do roku 2013 eviduje Intervenční 
centrum Ostrava ve svých spádových regionech 
(Ostrava, Opava, Nový Jičín) celkem 407 rozhod-
nutí Policie ČR o vykázání. 

Přehled počtu vykázání Policie ČR  
dle jednotlivých regionů 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 celkem

Ostrava 48 35 28 42 48 37 38 276

Opava 9 4 7 3 9 7 9 48

Nový 
Jičín

13 5 9 14 21 8 13 83

celkem 70 44 44 59 78 52 60 407

Rozhodnutím Policie ČR o vykázání bylo od roku 
2007 ochráněno přímo před dalším domácím nási-
lím na našem spádovém území celkem 505 osob. 
Z toho 425 žen, 36 mužů a 62 dětí ve věku do 18 let.

Naše nízkoprahové služby čerpalo dalších 869 
uživatelů-ohrožených osob. 

Za dobu své existence IC uskutečnilo 7542 konzul-
tací s osobami ohroženými domácím násilím. 

Intervenční centrum BKB v Ostravě

Bílý kruh bezpečí byl v roce 2013 partnerem 
v rozsáhlém mezinárodním projektu. Projekt IN-
FOVICTIMS koordinovala portugalská organizace 
APAV pro pomoc obětem kriminality a jeho cílem 
bylo zvýšení informovanosti obětí o jejich právech 
a postavení v systému trestního soudnictví. 
Pilotně se projekt během 24 měsíců testoval 
v Portugalsku, Švédsku, České republice (Bílý 
kruh bezpečí) a v Rakousku. Zaměřil se na dvě 
cílové skupiny, v první jsou oběti trestných činů, 
ve druhé pak soudní a policejní orgány. 

Aktivity projektu spočívaly v navrhování a výrobě 
informačních materiálů především pro oběti 
trestné činnosti a pro zvyšováním povědomí 
soudních a policejních orgánů o povinnosti oběti 
plně informovat a zajistit, aby byly respektovány 
jejich potřeby a zájmy. Bílý kruh bezpečí v rámci 
projektu vyrobil banner, vytiskl brožuru o nových 
právech obětí a zejména připravil a zprovoznil 
specializované webové stránky s informacemi 

Mezinárodní spolupráce – projekt INFOVICTIMS
o trestním řízení v ČR – www.infovictims.cz. Na 
české internetové stránce jsou všechny informa-
ce zpracovány v nejaktuálnější verzi s ohledem na 
zákon o obětech trestných činů, jež nabyl účin-
nosti dne 1. 8. 2013. Internetové stránky mimo jiné 
obsahují vysvětlení všech rolí a postavení osob, 
se kterými se oběti mohou v průběhu trestního 
řízení setkat, rady pro oběti a svědky, kteří budou 
v průběhu trestního řízení podávat svědectví, 
dokumenty, které jsou účastníkům trestního řízení 
zasílány, i mapu města s vyznačením institucí, se 
kterými mohou oběti trestných činů spolupraco-
vat. Čas ukazuje, jak jsou tyto internetové stránky 
hojně využívané a hlavně nápomocné nejen 
obětem a svědkům trestných činů, ale i mnoha 
organizacím, které obětem poskytují pomoc. 

Partnerem projektu byla i mezinárodní organizace 
Victim Support Europe, která zastřešuje 28 nestát-
ních organizací poskytujících pomoc obětem ve 
22 evropských zemích včetně BKB z ČR.

Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí, o.s. /2013

Žádná země nemá ve svých právních 
předpisech zakotveno právo na neinfor-
movanost a nevědomost. K tomu Evropská 
směrnice č. 2012/29/EU z 25. 10. 2012 
uvádí, že členské státy zajistí, aby lidé, 
kteří budou pravděpodobně přicházet do 
kontaktu s oběťmi, byli jak obecně, tak 
speciálně proškolováni na vhodné úrovni 
vzhledem k jejich kontaktu s oběťmi, aby se 
zlepšilo jejich povědomí o potřebách obětí 
a byli schopni jednat s oběťmi nestranně, 
s respektem a profesionálně.

Přehled počtu konzultací dle jejich typu

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 celkem

osobní 207 173 873 590 662 705 482 3692

telefonické 345 422 562 549 811 440 477 3606

písemné 27 23 29 37 57 25 46 244

celkem 579 618 1464 1176 1530 1170 1005 7542

Činnost IC BKB v Ostravě zajišťují dvě sociální 
pracovnice na plný pracovní úvazek. 

Spolupráce BKB  
a Nadačního fondu 
Filipa Venclíka
Od roku 1999 spolupracují tyto dvě organizace 
při rychlé pomoci obětem těch nejzávažnějších 
trestných činů, kdy je nezbytná i okamžitá peně-
žitá pomoc. 

Bilance objemu pomoci Nadačního fondu Filipa 
Venclíka, která je poskytována prostřednictvím 
Bílého kruhu bezpečí za dobu této spolupráce je 
následující:

•  pomoc byla poskytnuta 92 obětem trestných 
činů a pozůstalým,

•  rozsah této pomoci činil celkem 1 392 443 Kč.

Konkrétně v roce 2013 byla tato rychlá pomoc po-
skytnuta v celkové výši 84 891 Kč. Pomoc převzali 
oběť loupeže s následkem trvalé újmy na zdraví, tři 
oběti pokusu vraždy z jedné rodiny, čtyři sirotci po 
zavražděné matce, těhotná oběť pokusu vraždy, 
pozůstalí po dvojnásobné vraždě v rodině a oběť 
pohlavního zneužívání.

Děkujeme Mgr. Vlastimilu Venclíkovi jménem 
všem, kterým dosud pomohl.



Podstatou poradenství v BKB je dobrovolnická 
práce odborně připravených poradců. Každým 
rokem pobočky uspořádají rozhovory s novými 
uchazeči o dobrovolnictví. BKB je dobrá značka, 
a zájem o dobrovolnictví je každý rok poměrně 
veliký. V říjnu a v listopadu se noví dobrovolníci 
především z řad právníků, psychologů a sociálních 
pracovníků účastní čtyřdenního výcviku BKB na 
Právnické fakultě UK v Praze. Po jeho absolvování 
jsou zařazeni do týmů a plánováni do služeb.

V roce 2013 pracovalo pro Bílý kruh bezpečí 
celkem 351 dobrovolníků, z toho 68 mužů a 283 
žen. Z toho na pozici asistentů na příjmu působilo 
78 dobrovolníků, na pozici právního poradce 138 
právníků a na pozici poradce pro psychosociální 
podporu 135 dobrovolníků. Početně největší tým 
je v Praze, kde je také nejvíce navštěvovaná 
poradna Bílého kruhu bezpečí.

Dobrovolníci Bílého kruhu bezpečí v roce 2013

Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí, o.s. /2013

Každý rok šíří Bílý kruh bezpečí aktuální informace 
a poznatky z oblasti viktimologie prostřednictvím 
přednášek, besed, výcviků, seminářů a konferencí. 
Většina z těchto aktivit byla v roce 2013 zaměřena 
na nový zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných 
činů a primární cílovou skupinou byla odborná 
veřejnost, která přichází s oběťmi profesionálně do 
styku. Celkem BKB zorganizoval 109 osvětových 
akcí, kterých se zúčastnilo 3810 posluchačů.

Osvětová činnost BKB v roce 2013

Besedující zleva: proděkan Právnické fakulty UK 
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D., dramaturg ČT 
Richard Hýsek, moderátor Jiří Vokuš, redaktor ČT 
Roman Svoboda, redaktor pořadu Tísňová linka 
Mirek Vaňura.

Velmi úspěšná byla beseda BKB spojená 
s projekcí filmu TV NOVA „Tatínkova holčička“. 
S diváky o filmu diskutovali zleva: státní zástupce 
Lukáš Hrubý, spisovatelka Daniela Fischerová, 
autorka scénáře Petra Ušelová, policejní psy-
choložka Ludmila Čírtková, dětská psycholožka 
Markéta Hrdličková a soudce Tomáš Durdík.

asistenti

právní poradci

78135

138

psychosociální 
poradci

Struktura dobrovolníků BKB 2013

Obrovskému zájmu se těšil seminář, který BKB 
uspořádal 17. 10. 2013 v Muzeu Policie ČR. O své 
zkušenosti s medializací kriminality a obětí řekl 
Mirek Vaňura: „My točíme ucelené příběhy, které 
už byly pravomocně odsouzeny. Netočíme skrytou 
kamerou a ne proti vůli aktérů případu. Oběť 
kontaktuje policejní psycholog. Nepřemlouváme 
ji k natáčení. Oběť má v našich pořadech možnost 
se veřejně obhájit, zachovat si svou lidskou 
důstojnost. Domluvíme, zda chce být vidět, nebo 
ne.“ Roman Svoboda poznamenal: „Hlavní zpravo-
dajství dnes běžně přibližuje kriminalitu, chodí za 
příbuznými zavražděných, ukazuje emoce. To patří 
do publicistiky, ne do zpravodajství, kde takové 
záběry slouží jako samoúčelná senzace bez 
dalšího poselství.“

Proděkan PF UK Michal Urban dodal: „Vysílání 
je zboží. Procesu bulvarizace médií je těžké čelit. 
Bohužel, každá omluva však má jen desetinový 
dopad ve vztahu k nařčení v médiích. Komerční 
média vydělávají peníze. Jediným tlakem je divák. 

Seminář na téma: Média a oběti
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Dobrovolníci v poradnách BKB – 2013

Tím, na co se dívá, rozhoduje. Vyzývat k větší etice 
bez sankcí nemá smysl. Kodexy si v médiích musí 
tvořit sami redaktoři a jen tak je budou dodržovat.“

Věkový průměr dobrovolníků BKB byl v tomto roce 
38 let. V kontextu evropského dobrovolnictví se 
jedná o velmi mladý a velký tým.

Pobočka
Počet 

přednášek
Počet 

posluchačů
Výnosy 

v Kč

1) Brno 6 218 0

2) České 
Budějovice 0 0 0

3) Jihlava 9 211 4500

4) Liberec 5 94 0

5) Olomouc 16 471 0

6) Ostrava 11 546 2580

7) Ostrava IC 8 209 0

8) Pardubice 6 160 0

9) Plzeň 3 65 600

10) Praha 9 141 2000

11) Praha  
– Centrála 36 1695 9000

12) DONA linka 0 0 0

Celkem 109 3 810 18 680
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Aktivní byla především Centrála BKB, která objela 
křížem krážem celou republiku. Z hlediska počtu 
posluchačů byly úspěšné pobočky Ostrava, 
Olomouc a Jihlava, a za nimi Intervenční centrum 
a pobočky pardubická a pražská. Pokud jde 
o výnosy z těchto aktivit, jedná se především 
o objednané výcviky. Prostředky byly využity na 
pokrytí nákladů spojených s poskytováním služeb 
pro oběti v daných pobočkách.

Počet posluchačů v pobočkách  
a na pracovištích BKB



Projekt „KRUH bezpečí“ 
se roztočil 1. 1. 2013

Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí, o.s. /2012

Mezioborová setkání v krajích

Nový projekt BKB „KRUH bezpečí zvlášť zra-
nitelným obětem trestných činů“ je podpořen 
z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a stát-
ního rozpočtu České republiky pod evidenčním 
číslem CZ.1.04/3.1.02/86.00105. Byl zahájen v roce 
2013 a bude se „točit“ třicet měsíců, přesně do 
30. června 2015.

Obsahem projektu je celostátní zakotvení a roz-
šíření dosavadního systému pomoci BKB obětem 
trestných činů, diseminace modelu okamžité 
pomoci zvlášť zranitelným obětem trestných činů 
z Centrály do poboček BKB, poskytování pomoci 
ve všech krajích ČR a poskytování podpůrné 
krátkodobé terapie BKB pro traumatizované oběti 
a pozůstalé v 5 pobočkách.

Projekt přibližuje pomoc zranitelným obětem 
prostřednictvím devíti případových manažerů. Ti 
mají celostátní působnost a každý z nich spolu-
pracuje s jednou z poboček a s Centrálou BKB. 
Výjimku tvoří Praha, pro kterou Evropské sociální 
fondy novou službu nehradí. Manažeři absolvovali 
speciální výcvik pro kontakt se zranitelnou obětí, 
metodické semináře a případové supervize. Na 
jejich okamžitou pomoc navazuje terapeutický 
program a odborné sociální poradenství v síti 
poraden BKB.

Od 24. července 2013 do konce roku proběhla 
v rámci projektu KRUH bezpečí plánovaná 
mezioborová setkání ve třinácti krajích ČR 
na téma „pomoc zvlášť zranitelným obětem“. 
Celkem se akcí zúčastnilo 880 posluchačů. Přímé 
předávání informací odborníkům „v terénu“ 
se Bílému kruhu osvědčilo jako nejefektivnější 
již v rámci projektů PHARE 2003, tehdy 
k problematice domácího násilí.

V zaplněných jednacích sálech bylo možné mezi 
posluchači vidět policisty, zástupce magistrátů 
měst, městských úřadů a neziskových organizací. 

Plné sály a velký zájem posluchačů byly naprosto 
stejné ve všech 13 krajích, sály bezplatně poskyt-
ly krajské úřady. Pohled do sálu v Ostravě.

V roce 2013 pracovali na pozici případových 
manažerů: Mgr. Veronika Bakešová, Bc. Monika 
Jelínková, Mgr. Karolína Jeníková, Mgr. Markéta 
Koželuhová, Mgr. Antonín Křoustek, Bc. Irena 

Sedláčková, Bc. Lenka Suková, PhDr. Marie 
Štorková a JUDr. Pavel Zeman. Realizaci projektu 
koordinuje projektová manažerka Ing. Alena 
Helebrantová.
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V rámci projektu KRUH bezpečí v roce 2013 
podpořil BKB prostřednictvím svých devíti 
případových manažerů celkem 238 obětí 
závažné trestné činnosti a pozůstalých 
v celé ČR. Do terapeutického programu 
BKB v roce 2013 vstoupilo 23 osob. Nejvíce 
zkušeností s pomocí zranitelným obětem 
získali klíčoví sociální pracovníci v krajích 
Středočeském, Plzeňském, Vysočina a Mo-
ravskoslezském.
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Struktura účastníků 13 mezioborových setkání s BKB v roce 2013 – celkem 880 osob

Sent: Sunday, August 04, 2013 4:17 AM
Subject: poděkování vaší lince

Dobrý den,
na vaši linku jsem volala po posledním fyzickém 
napadení svým partnerem v lednu 2013. Několik 
let mně psychicky ubližoval vulgárními útoky, 
párkrát mě fyzicky napadl, vyhrožoval a obviňoval 
mě z věcí, které jsem vůbec nechápala. Po mém 
telefonátu, kde mi konzultantka řekla o možnosti 
nahlášení této události na policii, jsem o tom 
pár dní přemýšlela, a sice s velkou obavou, ale 
udělala jsem to. 

Moc tímto děkuji za všechno, co jsme si mohli 
po telefonu říci. Cítila jsem od konzultantky velké 
pochopení, slyšela jsem, že to není nic ojedinělé-
ho a že se to dá řešit, poradila mi také navštívit 
psycholožku, což jsem udělala. Je to můj příběh, 
není sice ještě úplně u konce, ale už mám zpátky 
svoje sebevědomí a nebojím se ničeho, hlavní 
jsou moje děti a já. On je super táta, ale k part-
nerce se bohužel neumí chovat, takže rozchod je 
nutný. Jsem teď klidná a mnohem veselejší. 

Ještě jednou děkuji vašim pracovníkům a držím 
palce všem obětem, aby našly odvahu a radikál-
ně věc řešily, zvlášť pokud jsou u toho děti! Byl to 
obrovský krok k lepšímu životu a bez vás bych ho 
takhle dobře a rychle nezvládla.

K.D.

DONA linka přijala za 12 let více než 44 500 vo-
lání. V 65 % z nich konzultanti řešili incidenty 
se znaky domácího násilí nebo trestné činnosti. 
Linku obsluhuje tým 28 vyškolených žen 
a mužů. Linka v roce 2014 připravuje rozsáhlou 
modernizaci, bezplatné volání a přechod na 
evropské harmonizační číslo.

DONA linka v roce 2013

Zástupci pozvaných státních zastupitelství 
chyběli jen ve dvou krajích, soudci pak ve 
čtyřech. Po každém mezioborovém setkání 
následovala tisková konference. Možnost 
položit dotazy přednášející prezidentce BKB 
Petře Vitoušové a regionálně příslušnému 
případovému manažerovi a jednateli BKB využilo 
celkem 38 zástupců tisku a dalších sdělovacích 
prostředků. 



Brno Mgr. Vladimír Vedra 
Centrála Praha  Mgr. Petra Vitoušová
České Budějovice  Mgr. Přemysl Pechlát 
Intervenční centrum  Mgr. Lucie Paprsteinová
Jihlava  Mgr. Antonín Křoustek 
Liberec Mgr. Jana Jalovegová 

Revize hospodaření byla provedena se zaměřením na 
následující okruhy:

1) metodika a praxe vedení účetnictví;
2) účel vynakládání prostředků sdružení;
3)  hospodaření se státními dotacemi MPSV ČR, 

dotacemi KÚ, magistrátů a městských částí.

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 1)
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.

ad 2)
Prostředky sdružení jsou efektivně vynakládány 
k realizaci cílů vyplývajících ze stanov sdružení 

Nonstop linky Vlastimil Zima 
Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík 
Ostrava PhDr. Julius Kopčanský 
Pardubice  Mgr. Ladislav Tomášek 
Plzeň  Bc. Monika Jelínková 
Praha Mgr. Markéta Vitoušová

Zpráva revizorky Bílého kruhu bezpečí, o.s., za rok 2013
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Představenstvo Bílého kruhu bezpečí v roce 2013 pracovalo ve složení:
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. – prorektorka PA ČR
JUDr. Tomáš Durdík – soudce, viceprezident BKB
JUDr. Martin Kloubek, Ph.D. – pedagog PA ČR
Mgr. Jana Knitlová – scénáristka, režisérka, 
spisovatelka

Pobočky BKB s poradnami a pracoviště BKB v roce 2013 vedli:

Revizorka občanského sdružení v roce 2013: Světlana Fuková

Náklady a výnosy 2013

a v souladu s Vnitřní směrnicí o oběhu účetních 
dokladů. Organizace má trvale malou vnitřní režii, vět-
šina poradenské práce (odborné sociální poradenství 
a poskytování právních informací) je prováděna na 
bázi dobrovolné práce. Tým pracovníků byl v roce 
2013 rozšířen o klíčové sociální pracovníky a terapeu-
ty v rámci projektu OP LZZ.

ad 3)
Čerpání neinvestiční státní dotace za rok 2013 poskyt-
nuté MPSV ČR v programu podpory B na služby, které 
mají celostátní či nadregionální charakter na základě 
rozhodnutí č. 1 ze dne 15. 2. 2013, probíhalo v souladu 
s platnými zákony, hospodárně a v souladu s účely, 
pro které byla dotace poskytnuta.

Čerpání neinvestičních dotací na rok 2013 poskytnu-
tých MPSV ČR v programu podpory A (viz rozhodnutí 
č. 1 výše), KÚ, zastupitelstvy jednotlivých statutárních 
měst a městských částí rovněž probíhalo v sou-
ladu s podmínkami, které upravuje platný právní 
rámec jednotlivých rozhodnutí či smluv o přidělení 
a zúčtování dotace. Čerpání grantu OP LZZ probíhalo 
v souladu s metodikou a manuály ESF v ČR.

V Praze dne 28. 1. 2014  Světlana Fuková 

Zpráva revizorky byla projednána představenstvem 
BKB na jeho 14. řádné schůzi dne 11. března 2014.

JUDr. Eva Koubová – advokátka, viceprezidentka BKB
Mgr. Vlasta Langhamerová – soudkyně
Mgr. Markéta Vitoušová – jednatelka BKB Praha
Mgr. Petra Vitoušová – vedoucí Centrály BKB, 
prezidentka BKB

provozní náklady 2013 4 096 667,48

materiálové náklady 425 376,80

kancelářské potřeby 149 851,30

odborná literatura 33 880,50

vybavení – kancelářská technika 209 414,00

pohonné hmoty 32 231,00

ostatní spotřeba 0,00

nemateriálové náklady 3 671 290,68

energie 257 022,89

opravy 29 815,43

cestovné 198 830,34

nájemné 957 588,44

telefony 206 678,63

účetnictví, audit 316 368,00

poštovné 67 470,00

tisk, grafika, inzerce, propagace 680 674,73

ostatní služby 771 679,41

odpisy majetku 79 871,00

provozní náklady, daně, poplatky 38 048,55

finanční náklady – bankovní poplatky, pojištění 67 243,26

daň z příjmu 0,00

mzdové náklady 7 961 769,00

mzdové náklady – hrubé mzdy 3 881 183,00

dohody o pracovní činnosti 831 225,00

dohody o provedení práce 1 552 511,00

odvody 1 696 850,00

náklady celkem 2013 12 058 436,48

státní dotace 5 420 000,00

ministerstvo práce a sociálních věcí 5 420 000,00

dotace měst a městských částí 1 518 433,59

MHMP 590 300,00

MČ Praha 5 30 000,00

MČ Praha 2 50 000,00

město Plzeň 200 000,00

město Brno 60 000,00

město Olomouc 99 678,62

město Pardubice 100 000,00

město České Budějovice 124 000,00

město Jihlava 25 000,00

město Ostrava 213 954,97

město Liberec 25 500,00

dotace krajů 113 000,00

kraj Vysočina 113 000,00

dotace EU, granty, dary, příspěvky 5 048 099,91

dotace EU – OP LZZ 3 587 093,21

finanční dary (právnické/fyzické osoby) 1 117 351,62

členské příspěvky 50 853,00

sbírková činnost včetně DMS 184 772,00

tržby z prodeje služeb 80 869,45

úroky 27 160,63

výnosy celkem 2013 12 099 533,50

hospodářský výsledek 2013 41 097,02



Bílý kruh bezpečí děkuje všem svým 
dobrovolníkům – za podporu vlastní 
organizace a pomoc všem klientům 
v roce 2013. V poradnách Bílého kruhu 
bezpečí v tomto roce pracovalo celkem 
354 dobrovolníků, z toho 286 žen 
a 68 mužů. Všichni pomáhali obětem 
ve svém volném čase a bez nároku na 
jakoukoliv odměnu. 

Bílý kruh bezpečí děkuje svým 
zaměstnancům na nonstop lince, 
v Intervenčním centru, v Centrále 
BKB a v projektu „KRUH bezpečí“ 
– za příkladný přístup k pracovním 
povinnostem a citlivý přístup ke zvlášť 
zranitelným obětem trestných činů. 

Bílý kruh bezpečí děkuje za 
finanční, materiální a jinou podporu 
projektů pro pomoc obětem 
trestných činů a proti domácímu 
násilí, včetně terapeutické, ediční 
a přednáškové činnosti:

•  Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR

•  Zastupitelstvu Kraje Vysočina

•  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

•  AVON Cosmetics, spol. s r.o.
•  Byznys pro společnost, fórum 

odpovědných firem
•  Commservis.com, s.r.o.
•  CoPharm a.s.
• ČSOB, a.s. 
• Ernst&Young, s.r.o.
• Fórum dárců, o. s.
• GRENNA účetnictví s.r.o.
• Ing. Jiří Kouba, RUVE, a.s.
•  Ing. Tomáš Žídek, Lagermax spedice 

a logistika s.r.o. 
• Krajíček&Associates s.r.o. 
• JV PROJEKT VH s.r.o.
• Komerční banka, a.s.
• KORADO-CB spol. s r.o
• Koritenský Spedition s.r.o.
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Poděkování BKB všem dárcům a podporovatelům v roce 2013:

Komerční banka podpořila prostřednictvím své 
Nadace Jistota nonstop DONA linku částkou 
127 000 Kč, která je určena na modernizaci 
telefonní ústředny. Představitelé banky se pře-
dem osobně seznámili s pracovištěm linky. Dar 
předali vedoucímu DONA linky Vlastimilu Zimovi 
a statutární zástupkyni BKB Petře Vitoušové. 
Děkujeme.

Pavlu Machačkovi, Jaroslavě Maličké, 
Anežce Novákové, Vojtěchu Pekárkovi, 
RNDr. Jakubovi Reiterovi, Janu Rochlovi, 
Mgr. Michalu Rydvalovi, Petru Semerádovi, 
Ing. Mileně Svobodové, Ph.D., 
Luďku Syberovi, Emilu Štecovi, 
Miluši Tronečkové, Ivě Velíškové, 
Tomáši Vondrovi a všem neznámým 
zasilatelům DMS a neznámým dárcům.

• LMC s.r.o.
• Mlýnhotel – Vílanec u Jihlavy
• MONADA, spol. s r.o.
• Muzeum Policie ČR
• Nakladatelství Sagit, a. s.
• Nedcon Bohemia, s.r.o.
• Ondřej – Meissner, spol. s r.o.
• PEKA-CB s.r.o.
• Pláňská sportovní s.r.o.
• PORTÁL, s.r.o. marketing 
• Právnická fakulta UK Praha
• Právnický akademický spolek Juristi
•  Schwab Foundation for Social 

Entrepreneurship
• SPIR
•  Společnost pro inovaci obecného 

prospěchu ASHOKA
• TechSoup ČR – Microsoft
•  Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., 

Duškova 7, Praha 5
• Weisser Ring
• YARO spol. s r.o.
• XCOPY s.r.o.
• Zpátky domů, s.r.o.

NADACÍM A NADAČNÍM FONDŮM

• Nadace Hugo Grotius
• Nadace EURONISA
• Nadace JISTOTA 
• Nadace VIA

JEDNOTLIVCŮM

•  Ivanu Cápovi, MUDr. Janě Drtilové, 
JUDr. Vítu Fialovi, Michalovi 
Hejmovskému, PhDr. Luboši Kobrlemu, 
JUDr. Janu Machovi, 
JUDr. Jiřímu Matznerovi, Ph.D. 

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

• Nadačnímu fondu Filipa Venclíka

• Mgr. Vlastimilovi Venclíkovi

Bílý kruh bezpečí děkuje za 
věnované finanční a věcné dary:

Blance Balousové, Miloši Binkovi, 
Mgr. Lucii Čabanové, Jiřině Čadkové, 
Janě Červenkové, Anně Doskočilové, 
Mgr. Marii Doskočilové a panu Zvěřinovi, 
Radimu Dvořáčkovi, Heleně Dvořákové, 
Ludmile Eliášové, Ivanu Falesovi, 
Juraji Ferencovi, Jiřině Försterové, 
Petru Hájkovi, Robertu Hosovi, 
Karlu Jarošovi, Ing. Jaroslavu Jirátovi, 
Kateřině Kolenkové, Miroslavě Kovářové, 
Petru Krejzlíkovi, Janu Kuchařovi, 

Koncert pro Bílý kruh bezpečí
Právnický akademický spolek Juristi uspořádal 
v květnu 2013 v atriu právnické fakulty koncert 
folkového zpěváka Pavla Dobeše. Koncert se 
konal pod záštitou Právnické fakulty UK a České 
advokátní komory. Hosty uvítal děkan prof. 
JUDr. Aleš Gerloch, CSc. Výtěžek z koncertu 
14 800 Kč věnoval spolek Juristi Bílému kruhu 
bezpečí jako výraz uznání jeho dlouholeté činnosti 
ve prospěch obětí kriminality. Věnovaná částka 
byla již v červnu v plné výši využita ve prospěch 
dvou dětí, které v důsledku násilného činu ztratily 
oba rodiče. 

Předání daru proběhlo 21. června 2013 v nákup-
ním centru krajského města. Znovu se ukázalo, 
jak veliký význam má tato pomoc pro oběti.
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Od 1. 8. 2013 je v ČR účinný zákon č. 45/2013 Sb., 
o obětech trestných činů. „Přijetí nového zákona 
hodnotím za velmi pozitivní zlom v pozornosti 
věnované problémům obětí kriminality a zároveň 
je i satisfakcí pro ty, kteří jej léta připravovali 
a houževnatě prosazovali. Mezi nimi zaujímá Bílý 
kruh bezpečí nepochybně čelné místo. Takže přeji 
BKB i chuť a energii jej nyní důsledně v praxi ve 
prospěch obětí využívat, řekla prof. JUDr. Helena 
Válková, CSc., ministryně spravedlnosti. 

Bílý kruh bezpečí se aktivně podílel na přípravě 
zákona v rámci expertní skupiny, jejíž členy 
jmenoval ministr spravedlnosti. 

V rámci osvěty BKB na svých webových strán-
kách publikoval informační kampaň, proškolil 
své poradce v celé ČR, uspořádal v každém 
kraji mezioborový seminář pro odbornou 
veřejnost, předal policii k využití na intranetu 
své instrukční karty k novému zákonu, připravil 
a spustil novou webovou stránku InfoVictims.cz 
a vydal novou brožuru pro oběti.

Bílý kruh bezpečí se podílel na přípravě zákona 
o obětech trestných činů

„Je mi ctí 
účastnit se 
a mít záštitu 
nad konferencí 
Bílého kruhu 
bezpečí v České 
republice“, řekl 
při své návštěvě 
v Praze David 
McKenna, 
prezident Victim 
Support Europe, 
a pokračoval, 
„především pro-

to, že Bílý kruh bezpečí je uznávanou organizací 
v Evropě. Je členem Victim Support Europe od 
roku 1996 a mnoho let aktivně pracuje ve výboru 
této evropské organizace. A také proto, že Česká 
republika jako první země v EU implementovala 
do své národní legislativy směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2012/29/EU z 25. 10. 2012, 
kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, 
podporu a ochranu obětí trestných činů. Tato nová 
směrnice jako právní akt Evropské unie je závazná 
pro každý stát. 

Některé členské státy již mají tato práva částečně 
zakotvená v legislativě, ale výkon spravedlnosti 
v praxi za psaným právem pokulhává. Klíčové 
potřeby obětí po činu v kontaktu s institucemi jsou 
respekt a profesionalita. Předat na policii nebo 
u soudu leták či poučení poškozeného v trestním 
řízení už nestačí. Výzkumy potvrzují, že oběti musí 
dostávat správné informace z ověřených zdrojů, 
a to ve správný čas, kontinuálně, s přihlédnutím 
k aktuální situaci a srozumitelně. K tomu, aby 
systém pomoci obětem byl životaschopný, jsou 
nezbytná školení nejen policistů, ale také státních 
zástupců a soudců. Proškoleni by měli být všichni. 
Soudci v Evropě by měli jít příkladem a dát signál 
ostatním.“

Organizace Victim Support Europe má 28 členů, 
tj. organizací, které na národní úrovni poskytují 
díky dobrovolníkům pomoc obětem kriminality bez 
jakékoliv diskriminace, rozumí se věk, pohlaví, 
druh trestného činu aj. Ročně tyto organizace 
poskytnou pomoc 2,5 milionům obětí. Organizace 
poskytující pomoc obětem musí být nezávislé 
na státních institucích, neboť někdy jsou jejich 
zájmy v přímém rozporu se zájmy státní instituce. 
Stejné je to s oběťmi latentní kriminality, které se 
kontaktu se státními institucemi brání. 

uspořádal Bílý kruh bezpečí 21. 10. 2013. Místem 
konání byl Evropský dům v Praze. Konference pod 
záštitou Davida McKenny, prezidenta Victim Sup-
port Europe, se zúčastnilo více než 60 odborníků 
z celé ČR. 

Konference se zaměřila na implementaci zcela 
nového zákona o obětech trestných činů do pra-
xe. Nepostrádala i přiměřeně kritický pohled na 
některé části nové právní úpravy. Na konferenci 
vystoupili místopředsedkyně České kriminologické 
společnosti prof. JUDr. Helena Válková, CSc., 

Ve spolupráci s německou organizací Weisser Ring a Muzeem Policie ČR uspořádal Bílý kruh bezpečí výstavu  
„Zločin a oběti“, která se setkala s velkým zájmem veřejnosti a v roce 2014 putuje po dalších městech v ČR (Pardubice, 
Brno, Olomouc, Ostrava). Výstava měla i zajímavý doprovodný program.

Výstava 2013

Bílý kruh bezpečí 
přivítal Davida 
McKennu, prezidenta 
Victim Support Europe

Odbornou konferenci „Spravedlnost pro oběti – II“

Výstava 2013

soudce Ústavního soudu ČR prof. JUDr. Jan Musil, 
advokát JUDr. Jan Mach, soudce Městského 
soudu Praha JUDr. Tomáš Durdík, PhDr. Štěpán 
Vymětal, Ph.D., z odboru bezpečnostní politiky 
MV ČR, ředitel odboru odškodňování Ministerstva 
spravedlnosti ČR Mgr. Jakub Severa, proděkanka 
Policejní akademie ČR doc. PhDr. Ludmila Čírtko-
vá, advokátka JUDr. Hana Marvanová a další. 

Bílý kruh bezpečí vydal sborník příspěvků 
z konference, které zveřejnil i na svých webových 
stránkách.


