
 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 2010 přijala Cen-
trála BKB celkem 3553 telefonických 
volání, eviduje 64 osobních konzultací, 
při kterých byla poskytnuta nadstan-
dardní služba včetně přeshraniční 
pomoci, ve 277 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 a v roce 2010 přijala 
4354 volání. 

Intervenční centrum 
BKB Ostrava I. pro 
Moravskoslezský kraj

Pomoc osobám ohroženým domácím 
násilím
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 2010 Inter-
venční centrum vyhledalo osobně 
232 uživatelů služby. Bylo přijato 
535 telefonických hovorů a vyřízeno 
37 písemných žádostí o radu. Služba 
je poskytována v rámci Individuálního 
projektu „Podpora a rozvoj služeb so-
ciální 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, 
e-mail: bkb.brno@bkb.cz
úterý a čtvrtek: 17–20 hodin, čtvrtek 
jen pro objednané

Vznik 2. 4. 1996. V roce 2010 poradnu 
osobně vyhledalo 145 uživatelů služby 
(z toho byla v 7 případech poskytnuta 
nadstandardní služba). Poradna přijala 
175 telefonických hovorů a vyřídila 
174 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

Vznik pobočky 11. 9. 2010, zahájení 
provozu poradny 1. 1. 2011, dostupná 
každé úterý: 17–20 hodin.

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 2010 poradnu 
osobně vyhledalo 75 uživatelů služby. 
Poradna přijala 25 telefonických 
hovorů a vyřídila 61 písemných 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 2010 poradnu 
osobně vyhledalo 38 uživatelů služby 
(z toho byla ve 3 případech poskytnuta 
nadstandardní služba). Poradna přijala 
55 telefonických hovorů a vyřídila 
54 písemných 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, 
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 2010 poradnu 
osobně vyhledalo 90 uživatelů služby. 
Poradna přijala 74 telefonických 
hovorů a vyřídila 68 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 2010 poradnu 
osobně vyhledalo 48 uživatelů služby. 
Poradna přijala 61 telefonických 
hovorů a vyřídila 64 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, 
e-mail: bkb.plzen@bkb.cz
úterý: 16–18 hodin (v akutních 
případech lze dohodnout i jiný termín)

Vznik 1. 1. 1999. V roce 2010 poradnu 
osobně vyhledalo 49 uživatelů služby. 
Poradna poskytla 50 telefonických 
konzultací a vyřídila 49 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
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 2010 poradnu 
osobně vyhledalo 487 uživatelů služby 
(z toho se ve 107 případech jednalo 
o pomoc nadstandardní). V 532 přípa-
dech byla poskytnuta rada písemnou 
formou a v 623 případech byla konzul-
tace poskytnuta telefonicky.

Policejní prezident genmjr. Mgr. Oldřich Martinů a prezidentka Bílého kruhu 
bezpečí, o. s., Mgr. Petra Vitoušová podepsali 13. 8. 2010 dohodu o posky-
tování pomoci obětem trestné činnosti. Dohoda upravuje společný postup 
při zprostředkování co nejrychlejší odborné a bezplatné pomoci oběti 
a pozůstalým po obětech úmyslné násilné trestné činnosti. Jde zejména 
o trestné činy s následkem smrti, těžké újmy na zdraví a znásilnění. V praxi 
Dohoda funguje tak, že bezprostředně po výše uvedeném činu se k oběti 
dostaví policejní krizový intervent, který oběti (pozůstalým) poskytne akutní 
psychologickou pomoc. Zároveň nabídne zprostředkování odborné a bez-
platné komplexní pomoci ze strany Bílého kruhu bezpečí (BKB). Pokud oběť 
nabídku akceptuje, po písemném souhlasu (dle zákona o ochraně osobních 
údajů) dojde k předání kontaktu Bílému kruhu bezpečí. V první pracovní 
den Centrála BKB telefonicky kontaktuje oběť nebo pozůstalé.

Zkušenosti potvrdily výraznou potřebu lidské a přitom odborné podpory re-
agující na individuální potřeby jednotlivých obětí a jejich blízkých v prvních 
hodinách po činu. Ve fázi šoku oběti řeší různé problémy, například, kdo 
bude hlídat děti a vozit je do školy, když tu matka není, jak se ohradit proti 

Vážení přátelé,
předkládáme vám výroční zprávu za rok 2010 
občanského sdružení Bílý kruh bezpečí (dále 
BKB), které vzniklo v roce 1991. Předmětem jeho 
činnosti je rychle dosažitelná odborná komplexní 
pomoc obětem, pozůstalým a svědkům trest-
ných činů v ČR. V roce 2010 byla tato pomoc pro 
občany dostupná prostřednictvím dvou nonstop 
linek, Centrály BKB, intervenčního centra a osmi 
krajských poraden s celkovou kapacitou na konci 
roku 331 hodin týdně. Za dobu své existence 
včetně roku 2010 eviduje BKB celkem 56 763 kon-
taktů. Počet uživatelů služeb BKB trvale roste, 

stejně jako roste počet dobrovolníků poskytujících 
službu, jejichž odbornou přípravu zkvalitňujeme 
prostřednictvím každoročního základního čtyřfá-
zového výcviku konaného v prostorách Právnické 
fakulty UK. Žádná situace, žádný příběh, žádná 
konzultace se neopakují. Vždy se jedná o originál-
ní setkání na základě důvěry a respektu. V lednu 
2010 přednesl BKB policejnímu prezidentovi 
podnět, kterým inicioval systémovou změnu 
v práci Policie ČR. Ještě v tomtéž roce začali 
policisté poskytovat psychologickou intervenci 
obětem zvlášť závažných násilných trestných 
činů a zprostředkovávat jim na základě uzavře-
né smlouvy bezodkladnou pomoc Bílého kruhu 

bezpečí. V této výroční zprávě předkládáme jen 
zásadní informace o projektech a službách BKB 
v roce 2010. Podrobnější informace naleznete 
na webových stránkách (www.bkb.cz – www.
donalinka.cz – www.domacinasili.cz) a v periodiku 
„Zpravodaj BKB“ (ISSN 1213-8282). Vážíme si 
každého podporovatele a každého dobrovolníka, 
kteří stáli při Bílém kruhu bezpečí nebo pracovali 
v jeho řadách v roce 2010. 

Děkujeme vám všem, kteří jste našli ve svém srdci 
místo pro pomoc obětem trestných činů.

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

Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí, o.s. /2010 Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí, o.s. /2010 Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí, o.s. /2010

Projekt „Vstřícná pomoc obětem 
zvlášť závažných zločinů“

Telefonická krizová pomoc BKB
V roce 2010 přijalo pracoviště dvou nonstop linek Bílého kruhu bezpečí 
celkem 7898 volání, tj. téměř 22 hovorů denně včetně víkendů a svátků. Z toho 
nonstop DONA linka evidovala 4345 volání a linka BKB 3553 volání. 

DONA linka přijala od svého vzniku do konce roku 2010 celkem 32 569 volání. 
Téměř 22 tisíc z nich mělo charakter konzultace a 74 % z nich se týkalo pro-
blematiky domácího násilí. Mezi volajícími převažovaly ženy (85 %), výjimkou 
nebyla ani volání mužů-obětí domácího násilí. Více než 30 % všech volání činí 
hovory trvající v průměru 35 minut, při kterých konzultanti poskytují krizovou 
pomoc zejména osobám ohroženým domácím násilím a jejich blízkým. V hovo-
rech kratších dominují podané informace o navazujících službách a profesní 
kontakty. Pracoviště nonstop linek v roce 2010 realizovalo 150hodinový 
výcvikový kurz telefonické krizové pomoci, akreditovaný MPSV. Jeho nejlepší 
absolventi posílili pracoviště obou linek BKB. 

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

Pracoviště a poradny Bílého kruhu bezpečí v roce 2010 nepravdivé zprávě v bulvárním deníku, která pošpinila oběť před veřejností. 
Projekt „Vstřícná pomoc“ nabídl základní pomoc a podporu všem obětem 
násilných zločinů v ČR v okamžiku, kdy ji nejvíce potřebují. V rámci Dohody 
zajistil BKB dva výcviky pro policejní metodiky, psychology a krizové inter-
venty. Pravidelně je sdílena zkušenost z prvních měsíců velmi úspěšného 
projektu.

V prostředí Klubu Parník v centru Ostravy se 24. 4. 2010 sešli členové BKB ze 
všech poboček a pracovišť v ČR, aby hodnotili své dvouleté aktivity v oblasti 
rozvoje služeb pro oběti trestných činů. 

Prioritou se staly aktivity zaměřené na zranitelné oběti a oběti latentní 
kriminality, konkrétním příkladem je projekt Vstřícné pomoci obětem zvlášť 
závažných zločinů. Výrazná role patří nonstop linkám jako vstupní bráně do 
systému pomoci BKB. Prioritou vzdělávání byl nový trestní zákoník včetně 
trestného činu „nebezpečné pronásledování“. Management sdružení na 
všech úrovních se věnoval kvalitě výběru nových dobrovolníků. Dobré vý-
sledky potvrdil výcvik nově přijatých poradců. V oblasti řízení byly využívány 
osvědčené metody: revize a rozvoj strategických plánů, standardizace 
postupů na všech úrovních řízení, kontrolní činnost a metodické usměrňování 
jednotné praxe. 

Hospodaření organizace bylo hodnoceno jako trvale vyrovnané. Mírně klesly 
náklady za materiál a energie, náklady na nájemné se udržely na stejné 
úrovni, meziročně klesly mzdové náklady, což byl hlavní zdroj úspor a mírně 
stouply náklady na inzerci a propagaci. V oblasti výnosů (příjmů) mírně klesly 
dotace, a to díky menšímu čerpání dotací z EU, objem finančních darů se 
držel na stejné úrovni, vlastní zdroje organizace vzrostly, a to díky členským 
příspěvkům a tržbám z prodeje služeb. Účastníkům Valné hromady byly k dis-
pozici podrobné tištěné údaje, do kterých mohli nahlédnout na místě, včetně 
zpráv revizorky a auditora. 

Valná hromada zvolila představenstvo a revizorku a schválila všemi hlasy pří-
tomných usnesení. Spontánním potleskem přítomní ocenili společné výsledky 
práce a poděkovali ostravské pobočce za to, jak skvělé podmínky pro jednání 
vytvořila. 

Ostrava hostila X. valnou hromadu Bílého kruhu bezpečí

Poskytování krátkodobých terapeutických služeb je nadstandardem služeb 
Bílého kruhu bezpečí od roku 2006, zatím v Praze a Liberci. Tato služba je ur-
čena pro klienty, kteří potřebují psychologickou podporu přesahující standard 
odborného sociálního poradenství v poradně BKB. Jedinci zasažení násilím 
jsou zpravidla zasaženi i traumatizací. 

Zvláštnost této formy terapie s přihlédnutím ke specifické klientele, tj. 
obětem kriminality

Ústředními tématy bývá bezmoc, stavy úzkosti, paniky, ztráta bezpečí, sekun-
dární viktimizace, pocity ponížení a méněcennosti, izolace. Viktimizace obvyk-
le otevírá i starší traumata. Jiné jsou potřeby klientů v akutní fázi – v prvních 
hodinách či dnech po viktimizaci, jiné jsou potřeby klientů v posttraumatické 
fázi. V terapii využíváme prvky podpory, provázení, edukace, informace, práci 
s tělem i specifické metody na léčbu traumatu (KBT či EMDR).

Díky terapii může oběť lépe porozumět svému prožívání i svým posttraumatic-
kým reakcím a naučit se s nimi zacházet i je překonat.

Jaký druh trestného činu v terapii převažuje

Počtem klientů převažuje trestný čin znásilnění, následuje domácí násilí, 
pronásledování, loupežné přepadení, ublížení na zdraví, pokus o vraždu 
a pozůstalí po obětech. 

Pracoviště: Centrála BKB, Intervenční centrum BKB Ostrava

Poradny BKB: Brno, Liberec, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Praha

V roce 2010 bylo evidováno celkem 1176 osobních příjmů uživatelů služby. 

Přijato bylo celkem 944 uživatelů, z toho 80 % žen, 17 % mužů a 3 % přišla 
v páru. Výrazně jsou zastoupeny věkové kategorie 25–40 let (41 %) 
a 40–50 let (21 %). V roli oběti trestného činu byl evidován příchod 592 uži-
vatelů služby, v roli příbuzných 141, známých a svědků 21. 

Největší počet konzultací se uskutečnil v souvislosti s trestným činem týrání 
osoby žijící ve společném obydlí (175), dále ublížení na zdraví (125), nebez-
pečné pronásledování (110), vražda nebo pokus vraždy (108), nebezpečné 
vyhrožování (88), znásilnění (84), loupež (54). Další trestné činy byly zastou-

peny v rozptylu 37–6 (např. vydírání, pohlavní zneužívání, omezování osobní 
svobody, útisk, porušování domovní svobody).

Z hlediska včasnosti kontaktu uživatele s BKB přišlo do poradny 144 obětí do 
14 dnů po spáchání činu a 156 ve stadiu přípravného trestního řízení. V těchto 
fázích je poradenství velmi účinné. 

V době prvního kontaktu s odbornými poradci BKB bylo 60 % trestných činů 
oznámeno policii a 40 % neoznámeno. Vysoké procento neoznámených činů 
náleželo do oblasti domácího a sexuálního násilí. 

Komplexní viktimologická pomoc a odborné sociální poradenství bylo 
nejčastěji kombinací poradenství z oblasti trestněprávní a psychologické 
(57 %) s připojením praktických rad (47 %) a morální podpory (35 %). Zbývající 
služba byla z hlediska druhu rozložena mezi doprovody k procesním úkonům, 
krátkodobá podpůrná psychoterapie a zprostředkování služby spolupracující 
instituce (například Klinika komplexní rehabilitace Monada). 

Poradenství Bílého kruhu bezpečí – rok 2010 v číslech

BKB u viceprezidentky 
Evropské komise
Viviane Reding (viceprezidentka 
EK a místopředsedkyně komise pro 
oblasti spravedlnosti, základních 
práv a občanství) si pozvala 3. lis-
topadu 2010 do Bruselu předsta-
vitele tří organizací pomáhajících 
obětem kriminality v Evropě, mezi 
nimi byl i Bílý kruh bezpečí z ČR. 
Vyslechla si aktuální klíčové pro-
blémy, kterým oběti čelí, a návrhy 
na zlepšení této situace, které by 
mohla přijmout Evropská komise 
v následujících letech. 

Bílý kruh bezpečí informoval komi-
sařku o tom, že Rámcové rozhod-
nutí, které bylo ve své době velmi 
progresivní, výkon spravedlnosti 
v praxi příliš pozitivně neovlivnilo. 
Oběti je v rámci složitých právních 
předpisů a procesních procedur 
přisouzena role objektu zájmu státních institucí, kterým oběť historicky své 
právo na spravedlnost předala. Dnes oběti často stojí před volbou, zda trestný 
čin vůbec chtějí oznámit. 

V. Reding navrhla soustředit se na klíčové elementy, které by skutečně změni-
ly výkon praxe a přeshraniční pomoc obětem. Výsledkem by měl být efektivní 
balíček opatření, jasný a stručný, jednak ve formě Směrnice Evropské komise 
a dobře formulovaného komuniké, které zvýrazní zásadní problematické 
okruhy. 

Od května 2010 je Bílý kruh bezpečí zastoupen Mgr. Markétou Vitoušovou 
v představenstvu mezinárodní organizace Victim Support Europe (VSE), která 
sdružuje 26 nestátních organizací pro pomoc obětem kriminality z 21 evrop-
ských zemí. VSE sídlí od r. 2010 v Bruselu. Předsedou a výkonným ředitelem 
VSE je David McKenna ze Skotska, který úzce spolupracuje s viceprezident-
kou Evropské komise. Více informací na www.victimsupporteurope.eu.

Podpůrná terapie BKB pro oběti 
kriminality

Poskytují komplexní viktimologickou pomoc, tj. právní, psychologické a odborné sociální poradenství. V roce 2010  
Bílý kruh bezpečí, o.s. eviduje 12 040 kontaktů s oběťmi, svědky trestných činů a pozůstalými po obětech (z toho 1228 
osobních, 9494 telefonických, 1316 písemných kontaktů). 

Ostravské setkání dobrovolníků BKB v dubnu 2010 svou vřelou atmosférou 
a veselostí předčilo veškerá očekávání. Ostravští kolegové angažovali sbor 
KEEP SMILING, se kterým jsme více než hodinu zpívali gospely. Postupně 
se nám podařilo část sboru vypudit z pódia a s písní „Oh happy day“ ukončit 
celostátní setkání dobrovolníků BKB. 

Za příkladnou spolupráci mezi Policií ČR a IC BKB Ostrava při řešení 
případů domácího násilí obdržela Mgr. Lucie Paprsteinová, vedoucí IC BKB, 
v červnu 2010 plaketu Policie ČR. Tímto aktem ocenila Policie ČR v Ostravě 
dlouholetou činnost Bílého kruhu bezpečí v oblasti pomoci obětem trestné 
činnosti v Moravskoslezském kraji. 

Z usnesení X. valné hromady
Valná hromada ukládá Představenstvu Bílého kruhu bezpečí pro další činnost 
v letech 2010–2012: 

1. V oblasti pomoci obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech 

A.  Trvale orientovat pomoc na zvlášť zranitelné oběti a jejich blízké, zejména 
rozvinout projekt Vstřícné pomoci obětem zločinu.

B.  Zavádět do praxe poboček nestandardní a nadstandardní služby a hledat 
jejich nové formy, též s ohledem na možnosti a specifika v regionech.

C. Zvyšovat dostupnost služeb v regionech.
D.  Klást důraz na dodržování standardů poskytovaných služeb.

2. V ostatních oblastech 

A.  Sjednocovat regionální PR kampaně s důrazem na společné téma a propa-
gaci značky BKB.

B.  Aktualizovat a kontrolovat dodržování standardů kvality poskytovaných 
služeb, zvyšovat kompetence poradců, jejich metodické vedení a proškolo-
vání, zajistit přenos dobré praxe mezi pobočkami.

C.  Rozšiřovat týmy dobrovolníků a rozvíjet program péče o stávající dobrovol-
níky.

D.  Zpracovat plán rozvoje profesionalizace na všech úrovních řízení, řešit 
personální posílení Centrály BKB.

E.  Trvalou pozornost na všech úrovních řízení věnovat rozvoji a kvalitě interní 
komunikace.

Pomozte obětem 
kriminality v ČR

Telefonická krizová pomoc 
tel. 257 317 110 nepřetržitě
www.bkb.cz 

Zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS BKB na číslo 
87777 podpoříte pomoc obětem kriminality částkou 
27 Kč. Cena SMS je 30 Kč. 
Svůj finanční příspěvek můžete zaslat přímo na sbírkový účet 
BKB č.: 7894 7894/0300. 

Svůj finanční dar můžete zaslat na běžný účet BKB 
č.: 193 760 2339/0800. 

 na číslo 

DMS BKB

na číslo 

87777



„Bratr byl včera v poradně Bílého kruhu bezpečí. Maminka, která ho doprovázela, velmi oceňovala citlivý přístup vašich 
pracovníků a bratr byl nadšen jejich odborností a opravdu profesionálním přístupem. V naší zoufalé a bezmocné situaci 
jste první institucí, která nám pomohla a dala užitečné rady. A i kdyby nic jiného, tak vnesla do našich myslí alespoň trochu 
klid a poznání, že naše situace není tak beznadějná, jak se zdálo. Děkuji za vaši práci, pomoc a úžasný přístup k lidem v těž-
kých životních situacích. S úctou a přáním hodně úspěchů ve vaší práci.“

Sestra oběti pokusu vraždy

Výroční zpráva /2010
Bílého kruhu bezpečí, o.s.

Brno Mgr. Vladimír Vedra 
České Budějovice  Mgr. Přemysl Pechlát 

(od 1. 9. 2010)
Intervenční centrum BKB Mgr. Lucie Paprsteinová
Liberec Mgr. Tereza Řeháková
Nonstop linky BKB a DONA Vlastimil Zima

Revizi hospodaření Bílého kruhu, o.s. 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. Markéta Šimáková (do 31. 3. 2010), 

Bc. Simona Hynková (od 1. 4. 2010)
Plzeň Ing. Petr Hofman 
Praha Mgr. Markéta Vitoušová

Zpráva revizorky Bílého kruhu bezpečí, o.s. za rok 2010

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 Libereckého kraje

•  Zastupitelstvu Města Brno

•  Zastupitelstvu Města Olomouc

•  Zastupitelstvu Města Ostrava

•  Zastupitelstvu Města Pardubice

•  Zastupitelstvu Města Plzeň

•  Zastupitelstvu hlavního města 
Praha

FIRMÁM, SPOLEČNOSTEM 
A SDRUŽENÍM

•  Dieter Strametz & Partner Praha, s.r.o.

•  Divadelní společnost Ansámbl 
– pan Petr Strnad, paní Vilma Cibulková, 
pan Miroslav Etzler

• Divadlo Horní Počernice

• DRUSPED – Lagermax s.r.o.

• FONTANA Watercoolers

• GLOBUS ČR, K.S.

Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí, o.s. /2010 Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí, o.s. /2010

Představenstvo Bílého kruhu bezpečí:

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. – vedoucí katedry 
PA ČR
JUDr. Tomáš Durdík – soudce, viceprezident BKB
Mgr. Bohumil Herout – daňový poradce 
(do 24. 4. 2010)
JUDr. Martin Kloubek – PA ČR
JUDr. Eva Koubová – advokátka, viceprezidentka BKB
Mgr. Jana Knitlová – scénáristka, režisérka, 
spisovatelka (od 24. 4. 2010)

Jednatelé regionálních poboček a vedoucí pracovišť BKB v roce 2010:

Poděkování Bílého kruhu bezpečí dárcům a podporovatelům v roce 2010
Zbyňku Černému, JUDr. Aloisu 
Deutschovi, Romanu Dvořákovi, 
JUDr. Zoje Dvořákové, Václavu Fišerovi, 
Matthew Gertnerovi, Martinu Hermanovi, 
Lukáši Hnízdilovi, Liboru Horáčkovi, 
Vasylu Hubalovi, JUDr. Antonínu 
Hýskovi, Ing. Jaroslavu Jirátovi, CSc., 
Lucii Kadečkové, Petru Kladivovi, 
Václavu Koňákovi, Marii Krejčové, 
Pavlu Křečanovi, Romanu Kubaštovi, 
Pavlu Machačkovi, JUDr. Jiřímu 
Matznerovi, JUDr. Janu Mejzlíkovi, Haně 
Michopulu, Jitce Musilové, Mgr. Milanu 
Partíkovi, Jiřímu Pichrtovi, JUDr. Luboši 
Procházkovi, Evě Procházkové, Ivaně 
Rajtmajerové, Akunu Rhydderchovi, 
Veronice Růžičkové, Monice Srpové, 
Mileně Svobodové, JUDr. Evě 
Šámalové, MUDr. Anděle Šárkové, Janě 
Šmehlíkové, Ing. Arch. Jiřímu Šťastnému, 
Mgr. Michaele Štěrbové, Miluši 
Tronečkové, Petru Tučkovi, Vladimíru 
Vjačkovi, Mgr. Martinu Voborníkovi, 
Josefu Vonostránskému, Pavlíně 
Voráčové, Šimonce Vršecké, Marcele 
Zahálkové, Ivanu Zvelebilovi. 

Za dlouhodobou finanční pomoc 
obětem trestných činů, které vyhle-
daly pomoc v poradnách BKB

• Nadačnímu fondu Filipa Venclíka

Revizorka občanského sdružení v roce 2010: Světlana Fuková

• GRENNA, s.r.o.

• JV PROJEKT VH S.R.O.

• Kadeřnický salon LA VIDA

• Koritenský Spedition

• MONADA, s.r.o.

•  Nadace Hugo Grotius

• Nakladatelství Sagit, a.s.

• Národní divadlo

• Nová Mosilana, a.s.

• Ondřej – Meissner, spol. s.r.o.

• PEKA–CB

• Portál s.r.o.

• Právnická fakulta UK Praha

•  Sanoma magazines 

•  Schwab Foundation for Social 
Entrepreneurship

•  Společnost pro inovaci obecného 
prospěchu ASHOKA

• TOMKET s.r.o.

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

• YARO, s.r.o.

JEDNOTLIVCŮM

•  MUDr. Janě Drtilové, Michalovi 
Hejmovskému, PhDr. Luboši Kobrlemu, 
Ljubě Krbové, JUDr. Janu Machovi, 
Ondřeji Neffovi, Miladě Vedrové, Blance 
Balousové, Romanu Brislingerovi, 

Výnosy a náklady 2010

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, psychologické a právní 
poradenství) je prováděna na bázi dobrovolnosti.

ad C)

Čerpání neinvestiční státní dotace za rok 2010 poskyt-
nuté MPSV ČR v programu podpory B na služby, které 
mají celostátní či nadregionální charakter na základě 
rozhodnutí č. 2 ze dne 9.12.2010 (event. č. žádosti 
S0100/2010), probíhalo v souladu s platnými zákony, 
hospodárně a v souladu s účely, pro které byla 
dotace poskytnuta.

Čerpání neinvestičních dotací na rok 2010 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 revizorky byla projednána představenstvem 
Bílého kruhu bezpečí, o.s. dne 12. 2. 2011.

Benefiční představení ve prospěch 
Bílého kruhu bezpečí 
se uskutečnilo pod záštitou ministra pro lidská práva M. Kocába večer 
3. března 2010. Benefici uspořádali autor hry „Jak uvařit žábu“ Petra Strnad 
(na fotografii vlevo), herci Vilma Cibulková a Miroslav Etzler spolu s Divadlem 
Horní Počernice. Výtěžek z představení byl předán po skončení hry do rukou 
prezidentky Bílého kruhu bezpečí Petry Vitoušové. Oba herci pokračují ve 
spolupráci s BKB.

U příležitosti Evropského dne obětí udělil Bílý kruh bezpečí Miroslavu Etzle-
rovi a Vilmě Cibulkové čestné uznání za strhující herecké výkony ve hře Jak 
uvařit žábu, ve které zprostředkovali příběh oběti domácího násilí. Miroslav 
Etzler byl oceněn také za výkon v televizní inscenaci Tatínkova holčička.

Provozní náklady 2010 3 308 336,00

materiálové náklady 432 748,00

energie 207 079,00

opravy 59 301,00

cestovné 356 085,00

nájemné 824 102,00

telefony 198 211,00

účetnictví, audit 269 400,00

poštovné 30 850,00

tisk, grafika, inzerce, propagace 377 376,00

ostatní služby 364 233,00

odpisy majetku 83 683,00

provozní náklady, daně, poplatky 34 155,00

finanční náklady – bankovní poplatky, pojištění 71 113,00

Mzdové náklady 5 637 969,00

mzdové náklady – hrubé mzdy 2 059 300,00

dohody o pracovní činnosti 1 870 045,00

dohody o provedení práce 400 550,00

odvody 1 308 074,00

Náklady celkem 2010 8 946 305,00

Státní dotace 6 066 000,00

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 6 066 000,00

Dotace města a kraje 1 066 501,00

z toho MHMP 355 800,00

město Plzeň 189 701,00

město Brno 120 000,00

město Olomouc 60 000,00

město Pardubice 45 000,00

město Ostrava 196 000,00

Liberecký kraj 100 000,00

Nestátní granty – Nadace Hugo Grotius 33 546,00

Dotace EU – OP LZZ, 3.1 1 059 576,00

Finanční dary 333 443,00

Členské příspěvky 49 742,00

Příspěvky na činnost 140 681,00

Tržby z prodeje služeb 231 442,00

Jiné provozní výnosy 0,00

Úroky 65 720,00

Výnosy celkem 2010 9 046 651,00

Hospodářský výsledek 2010 100 346,00

Mgr. Drahomír Ševčík – IC Olomouc, viceprezident 
BKB (do 24. 4. 2010)
Mgr. Vladimír Vedra – PČR (do 24. 4. 2010) 
Mgr. Markéta Vitoušová – vedoucí poradny BKB 
Praha 
Mgr. Petra Vitoušová – vedoucí Centrály BKB, 
prezidentka BKB
Ing. Petr Hofman – vedoucí poradny BKB Plzeň (od 
24. 4. 2010)

Liberecká pobočka BKB 
– dar z rukou primátora 
Liberecká pobočka BKB získala finanční dar z výtěžku charitativní akce 
Primátorský den solidarity 2010 a veřejné finanční sbírky Nadace EURONISA 
ve výši 232 tisíc korun. Symbolický šek převzala část týmu liberecké pobočky 
BKB vedeného Mgr. Terezou Řehákovou z rukou ing. J. Kittnera, primátora 
Liberce. 

„Pana primátora zaujala naše seriózní nabídka služeb a dlouhodobá dobrá 
práce celého Bílého kruhu bezpečí v České republice. Ostatně celý finanční 
dar bude použit na zkvalitnění služeb naší poradny a její vybavení.“ Liberečtí 
tak mohou realizovat své plány na rozšíření služeb a zlepšení prostředí 
v poradně.

Poděkování všem 250 dobrovolníkům v České republice, kteří v roce 2010 pracovali pro Bílý kruh bezpečí 


