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Anotace 

 
Důležitá role při zajištění bezpečnosti (nejenom v České republice) náleží občanskému 
sektoru. Ta může nabývat podobu individuální či komunitární. Jedná o dobrovolnickou 
činnost krátkodobou nebo dlouhodobější, prováděnou nevládními organizacemi 
či individuálními dobrovolníky. Příspěvek popisuje některé subjekty, které jsou v této oblasti 
v České republice aktivní. 
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Summary 
 
Important role in ensuring of the security (not only in the Czech Republic) belongs to the civil 
sector. It may take the form of a volunteer short-term or long-term activities, done through 
the non-governmental organizations and individuals. The paper describes some of the 
entities active in this area in the Czech Republic. 
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Nevládní organizace, aktivní v oblasti bezpečnosti 
 
Nevládních organizací, aktivních v oblasti bezpečnosti (byť někdy velmi široce definované) je 
v rámci České republiky celá řada. Následující přehled se týká jen několika málo z nich, pokud 
možno typově co nejodlišnějších: 
 
Společně k bezpečí 

 
Uskupení se sídlem kdysi v Kladně, nyní na Orlíku (ale s celostátní působností) usiluje o větší 
zapojení občanů do rozhodování o bezpečnostních problémech a podporuje partnerství mezi 
občany a úřady při řešení otázek, které se týkají oblasti bezpečnosti, prevence kriminality  
a sociálních věcí. Cíle realizuje sdružení prostřednictvím: 

 
 konkrétních projektů 
 nabídkou poradenské a informační služby v oblasti společného rozhodování na 

komunální úrovni 
 realizací odborných seminářů (pro školy – žáky i učitele; pro obecní zastupitele, policisty, 

obecní strážníky i nejširší veřejnost).  
 pořádáním setkání a diskusí ke konkrétním problémům na místí úrovni 
 zprostředkováním zkušeností a příkladů dobré praxe, vydáváním odborných publikací  

a informačních materiálů 
 
Občanské sdružení se zaměřuje prioritně na téma bezpečnosti a prevence kriminality. Usiluje 
o větší zapojení občanů do rozhodování o bezpečnostních problémech a podporuje 
partnerství mezi občany a úřady při řešení otázek, které se týkají oblasti bezpečnosti, 
prevence kriminality a sociálních věcí. Tyto cíle naplňuje prostřednictvím konkrétních 
projektů, nabídkou poradenské služby, realizací odborných seminářů a setkání ke 
konkrétním problémům, zprostředkováním příkladů dobré praxe a vydáváním odborných  
a informačních materiálů. Obcím, obecním policiím, Policii České republiky, školám  
a školským zařízením, nevládním organizacím a mnoha dalším institucím nabízí Společně  
k bezpečí o. s. lektorské a poradenské služby v oblasti prevence kriminality, školní a sociální 
pedagogiky, community policing a právního vědomí. 
 
Společně k bezpečí se zaměřuje se na ochranu komunit před všemi projevy protiprávního 
jednání a sociálně patologických jevů. Zabývá se mapováním problémových lokalit a skupin v 
těchto lokalitách a vytváří návrhy k řešení uvedených problémů. 
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Kontaktní údaje: 
 

Společně k bezpečí, Staré Sedlo 92, 39807 Orlík nad Vltavou 
Mgr. Michaela Veselá, tel. 604 554 231, e-mail vesela@spolecnekbezpeci.cz 
Mgr. Kateřina Pospíšilová, tel. 774 709 773, e-mail pospisilova@spolecnekbezpeci.cz 
Mgr. Martina Kekulová, e-mail: kekulova.m@seznam.cz 
 
Ilustrace: 1 

 

 
 

                                                 
1
 PODIVÍNSKÁ, Irena. Vzdělávání strážníků a policistů; in: Mělníček, říjen 2013.  

<http://melnicek.cz/node/14211>. 
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RescueInfo, občanské sdružení 
 

  
 
Aktivity občanského sdružení Rescue Info se týkají řady ohledů zlepšování informovanosti 
veřejnosti – v souvislosti s nebezpečnými (mimořádnými, krizovými) situacemi – zejména 
v regionu Pardubice a Chrudim. Provozují pro tento účel i několik internetových stránek. 
Jejich aktivity se ale rozhodně neodehrávají jen on-line, zájemci mohou požádat o odbornou 
přednášku ve škole nebo na pracovišti, součástí řady akcí v regionu je i informační stánek. 
 

  
 

Stránka se prosadila i na sociálních sítích (Facebook2, Twitter3) a dokonce provozuje vlastní 
kanál na Youtube (viz rubrika „Videa“, kde je touto cestou k mání 19 filmů)4. 
 

  
 

                                                 
2
 Rady v nouzi. Facebook. <http://www.facebook.com/radyvnouzi>. 

3
 Rady v nouzi. Twitter. <http://twitter.com/radyvnouzi>. 

4
 Rady v nouzi. Youtube. <http://www.youtube.com/radyvnouzi>. 
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Jeden její projekt tohoto uskupení, Vaše sirény, 
je mnohem úžeji koncipován. Zabývá se takřka 
výhradně tématem varování a vyrozumění 
obyvatel. Stránka obsahuje jak překlik na sociální 
sítě5, tak diskusní rubriku, kde je možné nalézt 
jak zcela lokální příspěvky (fungování či 
slyšitelnost sirén v konkrétních ulicích), tak 
obecnější dotazy či postřehy od osob ze všech 
koutů republiky.  
 
Kontaktní údaje: 
 
Rescueinfo z. s. 
e-mail: info@rescueinfo.org 
telefon: 00 420 603 981 272 
Arnošta z Pardubic 2610, 530 02 Pardubice 
Korespondenční adresa: Havlíčkova 285, 538 25 Nasavrky 

                                                 
5
 Ochrana obyvatel. Facebook. <http://www.facebook.com/pages/ochrana-obyvatel/150727221692600>. 
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Skaut 
 

  
 
Specifickou kampaň organizace Skaut představuje projekt „Buď připraven“, koncipovaný jako 
přeshraniční aktivita, spolufinancovaná z rozpočtu Evropské unie (Evropský fond 
regionálního rozvoje prostřednictvím Operačního programu Cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Česká republika6). Jedná se o spolupráci platforem Junák – svaz skautů 
a skautek Česká republika, okres Brno – Město7 a Slovenský skauting8). 
 

     
 
Cílem projektu je „společná tvorba a sdílení internetových aplikací užitečných pro obě 
strany“. Pokud se omezíme na kampaň „Buď připraven“, tak ta je mimo jiné strukturována 
do několika vzdělávacích rubrik, podle toho, na co je třeba „být připraven“. Některé rubriky 
jsou přitom koncipovány netradičně, jako určitá forma sociálně ekonomické osvěty viz: 
 

 Buď připraven na nebezpečné lidi („Jak se vypořádat se sexuálním zneužíváním“; „Jak 
přistupovat k drogově závislým“; „Jak řešit, když se stanu svědkem zločinu“; „Jak se 
chovat při setkání s opilým člověkem“; „Šikana“). 

 Buď připraven hospodařit s penězi („Cestovní pojištění“; „Složenky“; „Jak odpovědně 
zacházet s půjčkami“; „Padělané peníze“; „Brigády“; „Nákup přes internet“; „Platba 
kartou přes internet“). 

 
Kontaktní údaje: 
 
Junák – český skaut, z. s. 
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 
Tel.: 234 621 284; 776 720 220, skaut@junak.cz 

                                                 
6
 Program Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika. <http://www.sk-cz.eu/>. 

7
 Junák – svaz skautů a skautek Česká republika, okres Brno – Město. <http://brno.skauting.cz/>. 

8
 Slovenský skauting. <http://skauting.sk/>. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL-isfyUt8cCFYm8GgodX4kBkA&url=http%3A%2F%2Fdrupal.kickme.cz%2Fstrakonice-skauting%2Fuvod&ei=MIXVVb_KEon5at-ShoAJ&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNEdBH9H_FGwhvVAKl9TE99LcqzUVg&ust=1440142994059804
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMyThIGVt8cCFYJcGgodBckLVA&url=http%3A%2F%2Fwww.skaut-roudnice.wz.cz%2F&ei=OoXVVcyOA4K5aYWSr6AF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNEdBH9H_FGwhvVAKl9TE99LcqzUVg&ust=1440142994059804
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Help in Danger 
 

  
 
Help in Danger je nestátní nezisková organizace, jejíž členy jsou převážně profesionálové  
z oblasti medicíny, vodních sportů, potápění, horolezecké a speleologické činnosti a dalších 
oborů.9 
 
Cílem této organizace je poskytování ucelené pomoci technického a zdravotního rázu, v úzké 
spolupráci s poskytovateli zdravotnické záchranné služby, Hasičským záchranným sborem 
České republiky a dalšími složkami integrovaného záchranného systému, a to zejména při 
živelných pohromách a katastrofách většího rozsahu. Součástí naší činnosti je i výuka a kurzy 
první pomoci pro veřejnost a další složky integrovaného záchranného systému.  
 
Organizace je zařazena do integrovaného záchranného systému České republiky, 
Záchranného bezpečnostního systému hlavního města Prahy a do krizového plánu měst 
Nymburk a Brandýs nad Labem. 
 
Podněty pro vytvoření organizace Nedostatečné množství speciálních záchranářů pro 
přírodní katastrofy a hromadná neštěstí v České republice. Praktické zkušenosti členů H.I.D. 
se záchrannými činnostmi v uplynulých letech. Od října roku 2006 je sdružení zařazeno do 
integrovaného záchranného systému České republiky.  
 
HID si klade za svůj prvořadý úkol vytvoření týmu speciálních záchranářů pro rozsáhlé 
přírodní katastrofy a hromadná neštěstí. Katastrofy na území Evropy v posledních letech 
ukazují nutnost záchranářů – specialistů. Činnost H.I.D. je ve všech směrech realizována 
neziskově a výhradně za účelem poskytování záchranných, zdravotnických, technických  
i jiných činností pro záchranu lidských životů a majetku.  
 
Hlavní náplň činnosti: 
 

 Záchranné činnosti při přírodních katastrofách a hromadných neštěstích. 

 Poskytování pomoci a záchrany osobám při krizových situacích. 

 Speciální záchranné činnosti na vodě a v těžko dostupných terénech. 

 Spolupráce s ostatními záchranářskými subjekty. 

 Výuka první pomoci. 

 Humanitární činnosti při krizových situacích. 

 Zajišťování zdravotního dozoru na společenských, sportovních a osvětových akcích.  

                                                 
9
 Help in Danger. <http://www.hid.cz/>. 
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Členové H.I.D. jsou z velké většiny profesionální záchranáři pracující jako zdravotníci nebo  
u jiných složek integrovaného záchranného systému s velkou osobní motivací věnovat se 
tomuto oboru i mimo svojí pracovní náplň.  
 
Odbornost členů Školení členů probíhá buď v rámci jejich pracovních povinností (zdravotníci, 
hasiči, policisté), nebo formou pravidelných školení a seminářů. (odbornými garanty jsou 
atestovaní lékaři) Odborné dovednosti jsou zajišťovány i formou školení u spolupracujících 
subjektů (Singing Rock – školení lezců záchranářů) Praktické zkušenosti hlavně z oblasti 
zdravotnické pomoci získávají členové v rámci zdravotních asistencí, (24 Hours Agency, TKD 
Mladá, Tuning Milovice a další) a pravidelnou účastí na součinnostních cvičeních. (Rescue, Air 
Ambulance, Rescue Orlík apod.)  
 
Díky pochopení sponzorů disponuje H.I.D. kvalitním vybavením pro poskytování zdravotnické 
a technické první pomoci. Dvě skupiny záchranářů jsou kompletně vybaveny zdravotnickým 
materiálem, včetně fixačních a transportních pomůcek – vakuový program, scoop rám apod. 
Lezecká skupina je kompletně vybavena materiálem od tuzemských výrobců (Singing Rock  
a Raveltik), splňujícím všechna kritéria záchranářského lezeckého vybavení. 
 
Všichni členové lezeckého družstva jsou vyškoleni k poskytování první pomoci. Specializací je 
práce s motorovou pilou ve výškách a nad volnou hloubkou a transport z těžko dostupných 
míst. H.I.D. může být využita i jako týlová jednotka prvosledových složek integrovaného 
záchranného systému (zajistit týlové zabezpečení záchranářů formou zdravotní asistence, 
stanů, přikrývek, dekontaminačních sprch, občerstvení a podobně; k dispozici jsou i dva 
velkoobjemové nafukovací stany a další týlové vybavení). 
 
H.I.D. disponuje i polní nemocnicí (stan s nafukovací, samonosnou konstrukcí o rozměru 7x5 
metrů, odolávající větru 100 km/hod.). Vnitřní část stanu je tvořena izolační vyjímatelnou 
vložkou, je možné napojení topení a klimatizace. Stan je pomocí kompresoru postaven za 
10 minut. Váha stanu je 80 kg. 
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Bílý kruh bezpečí 
 

 
 

Kontakt: 
Poradna Bílého kruhu bezpečí Praha, U Trojice 2, 150 00 Praha 5 
tel.: 257 317 100 
fax: 251 512 299 
e-mail: bkb.praha@bkb.cz 

 
Pohled do historie (a do zahraničí) 
 
K tomuto modelu vedla poměrně dlouhá cesta, odrážející také zahraniční vývoj. Inspirací pro 
vznik a mechanizmus pomáhajících organizací byla britská organizace Victim Support,10 
založená v roce 1974, která poskytovala obětem psychickou podporu, informace o soudním 
řízení, pomáhala při uplatňování nároků na náhradu škody nebo je jinak finančně 
podporovala. V současnosti organizace Victim Support úzce spolupracuje s policejními silami 
na Britských ostrovech, které jí poskytuje informace o potřebných osobách. V 70. letech XX. 
století také vzniká velký počet azylových domů na pomoc ženám ohroženým domácím 
násilím 
 

   
 
V roce 1976 vzniká i v Německu organizace na pomoc obětem: Weisser Ring.  

 

 
 
Platforma Weissen Ring patří mezi významné vlivové struktury nejen s ohledem na orgány 
činné v trestním řízení. V rámci Německa (německy hovořících zemí) stojí často za velmi 
emotivními kampaněmi, které se nezaměřují na rozkrytí konkrétního medializovaného 
případu, ale na boj proti latenci (neoznamování) některých forem trestné činnosti obecně. 
 

                                                 
10

 Victim Support <https://www.victimsupport.org.uk/>. 
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Zde jsou uvedeny příklady některých kampaní: „Provinil se tím, že dostal dvojku z domácího 
úkolu“; „Tahle děvka svedla svého strejdu“; „Šlápnu ti do držky“ a „Kdo mlčí, dává pachateli 
sílu“, „Upadla jsem na kuchyňskou linku“, „Robertek pro batolata“ a „Dělali, že nevidí  
a neslyší“. 
 

 
 

 
 

Tato nevládní instituce je průkopníkem oznamování a statistického podchycování 
donedávna upozaďovaných jevů, jako je domácí násilí, násilí na dětech a seniorech, pohlavní 
zneužívání v rodině a podobně.11 Kampaně jsou zaměřeny i na ty, kteří o zločinu vědí a mlčí  
o něm („hluší sousedé“). Často je výslovně používán obrat „Kdo mlčí o zločinu, napomáhá 
pachateli“ nebo „Není povinnost udržet tajemství“ (obvykle s ohledem na sexuální 
zneužívání v rodině). 
 

                                                 
11

 Ergebnisse in Zahlen; in: Weisser Ring Impressum, 4/2011, s. 12. 
Kinder sind nie Täter – erfolgreiche Info-Kampagne; in: Weisser Ring  
<https://www.weisser-ring.de/internet/kampagnen/kampagne-schuldig/index.html>. 
Drefs, R., Der „Weiße Ring“ – auch in Greifswald eine helfende Hand; in: Web Moritz 
<http://webmoritz.de/2007/05/31/archiv8013/>. 
Weisser Ring Photostrecke; in: Der Speigel Online, 31. V. 2007 
<http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-442-20.html>. 
Weisser Ring Plakat Schnullerdildo; in: Anschlag.net <http://www.anschlag.net/Wordpress/archives/906>. 

http://www.anschlag.net/Wordpress/archives/906
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Zpět do Československa a České republiky 
 
Zahraničním modelem se po změně společensko-ekonomických poměrů inspiruje  
i Československo respektive Česká republika a v roce 1991 zde vzniká Bílý kruh bezpečí, 
který se roku 1996 stává členem Evropského fóra služeb obětí.12 Evropské fórum vzniklo za 
účelem vzájemné výměny informací v oblasti služeb obětem.  
 

   
 
Pojem sociální pomoc v sobě skrývá společenské zajištění služeb, které jsou poskytovány 
obětem trestných činů. Tyto služby zajišťují státní orgány, dobrovolnické, církevní, 
charitativní, někdy i komerční organizace. 

 
Základní působností Bílého kruhu bezpečí je zaměření na pomoc obětem trestních činů 
včetně morální a emocionální podpory. Nabízí v závažných případech spojených s násilným 
trestním činem doprovod obětí v případě pozůstalých k soudu, návštěvu v nemocnici  
a výjimečně i v bydlišti. Pořádá víkendové pobyty pro oběti násilné kriminality, zaměřené na 
psychorekondici. Usiluje o zlepšení právního postavení osob poškozené trestnou činností 
formou k podnětu k zákonodárným iniciativám. Prostřednictvím svého zpravodaje, letáků  
a spolupráce se sdělovacími prostředky informuje veřejnost, orgány státní správy  
a samosprávy o aktuálních problémech obětem k trestné činnosti a možnosti jejich řešení  
a mnoho jiných aktivit. Bílý kruh bezpečí spolupracuje o roku 1999 s nadačním fondem Filipa 
Venclíka13 při poskytování operativní finanční podpory obětem trestních činů. 
 
Z odpovědí respondentů (obětí, které využily služeb organizace) vyplynulo, že informovanost 
obětí ze strany orgánů činných v trestním řízení a jejich jednání s oběťmi vůbec je velice 
neuspokojivá a nedostačující. 
 
Bílý kruh bezpečí se zaměřuje i na otázky právní úpravy. Na návrh odborníků z Bílého kruhu 
bezpečí byl například do Trestního zákona v roce 2004 přidán § 215a (v novém Trestním 
zákoníku § 199) a vytvořena tak nová skutková podstata trestného činu týrání osoby žijící ve 
společném obydlí, která slouží jako ochrana před domácím násilím. 
 
Obětem jsou k dispozici dobrovolníci z řad psychologů, lékařů, právníků, sociálních 
pracovníků i policistů. 
 

                                                 
12

 Victim Support Europe <http://victimsupporteurope.eu/>. 
European Forum for Restorative Justice <http://www.euforumrj.org/>. 
13

 Literární soutěž Filipa Venclíka <http://www.literarnisoutezocenufilipavenclika.cz/historie.php>.  
Nadační fond Filipa Venclíka <http://www.chcipomoci.info/organizace/104923/nadacni-fond-filipa-venclika/>. 
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Někdejší diskuse potvrdila, že situace poškozených je v naší zemi doslova tristní. Za situace, 
kdy tu nebyly či nejsou dobře nastavené právní normy, panovala snaha situaci obětí  
a pozůstalých aspoň zlepšit tím, že jsou jim jejich omezená práva a možnosti detailně 
vysvětlena, včetně toho, jak naplnění těchto práv dosáhnout.  
 
Zároveň s tím byly vyvíjeny snahy, aby byl rozšiřován katalog práv poškozených, konkrétně 
aby lépe dosáhli na odškodnění, aby zde byla možnost peněžité pomoci ze strany státu, aby 
dostávali informace o trestním řízení, aby byli respektováni v postavení člověka, který 
trestný čin nespáchal, aby se tady udělalo více pro jejich ochranu a bezpečí, protože 
poškození jsou zároveň svědky a velice často se jim je vyhrožováno, nebo cítí, že na jejich 
bezpečí není pamatováno. 
 
V rámci organizace působí právníci, advokáti, státní zástupci, soudci, policisté nebo 
pedagogové právnických fakult, ale i psychologové, psychiatři a sociální pracovníci.14 
 
Bílý kruh bezpečí navrhl například novelu trestního řádu, která od roku 2004 zajišťuje na 
základě § 44a poškozeným, kteří se stali obětí násilného trestného činu nebo i pozůstalým, 
dosáhnout na informaci o útěku nebo propuštění stíhaného pachatele z vazby a rovněž 
odsouzeného z výkonu trestu. Tato včas poskytnutá informace umožní lidem, kteří proti 
tomuto člověku například svědčili nebo k nim pachatel chová jakoukoliv zášť, učinit včas 
maximum pro své bezpečí. Také byl přijat zákon na ochranu svědků, zákon o peněžité 
pomoci obětem trestných činů, který byl již opakovaně novelizován (například s tím 
ohledem, že po spáchání trestného činu původně běžela jednoroční lhůta, do kdy se mohli  
o peněžitou pomoc ucházet; pokud byla oběť například dlouhodobě hospitalizována, mohla 
být i v kómatu, lhůta běžela, aniž by o ní tato osoba věděla; v současném znění lhůta začíná 
běžet od chvíle, kdy se oběť dozví o následcích trestného činu na její život, zdraví apod. 
 
Významným té matem pro organizaci byl a je tzv. stalking. Podle zahraničních sond trpí 
pronásledováním ze strany jiných osob kolem 2 % mužů a 8 % žen a z této množiny 
pronásledovaných lidí 2 % přijdou o život. Bílý kruh bezpečí navrhl zavést novou skutkovou 
podstatu trestného činu „pronásledování“, tedy nevyžádaného obtěžujícího chování, které 
výrazným způsobem omezuje kvalitu života oběti. Jedná se o tzv. předem avizovaný zločin. 
 

                                                 
14

 Pronásledování je rozšířený fenomén; in: Bílý kruh bezpečí 
<http://www.bkb.cz/aktuality/n121-pronasledovani-je-rozsireny-fenomen/>. 
Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou a bezplatnou pomoc obětem a svědkům trestných činů již 16 let; in: 
Zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele „Parlament, vláda, samospráva“, 2007, 7-8, s. 46. 
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Nadace „Baše dítě“ a sdružení Linka bezpečí 
 

    
 
Průkopníkem aktivit v oblasti „bezpečnostního poradenství“ pro mládež je Nadace „Naše 
dítě“. Nadace byla založena 1. října 1993. Jako své poslání deklaruje pomoc týraným, 
zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitly v krizi  
a obtížných životních situacích („finanční, právní, osvětová a jiná“ pomoc týraným dětem). 
Mezi lety 1994 a 2004 bylo integrální součástí Nadace „Naše dítě“ i Sdružení Linka bezpečí 
dětí a mládeže (SLB). Roku 2004 se Sdružení formálně osamostatnilo, ačkoli nadále s Nadací 
sdílí prostory.15 
 

 
 
Sdružení na sebe převzalo určité projekty Nadace: Linku bezpečí, Rodičovskou linku, Linku 
vzkaz domů a Internetovou linku – včetně úkolu zajišťovat veškeré nezbytné finanční 
prostředky na tyto projekty. 
 

 „Linka bezpečí“ „116 111“ (Celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních 
situacích) funguje od roku 1994 a pomáhá řešit problémy dětí na útěku, týraných či 
zneužívaných i těch, které pociťují znepokojení a ohrožení během prohlížení 
internetových stránek, při chatování a hraní počítačových (on-line) her nebo když jsou 
obtěžovány prostřednictvím mobilního telefonu či jiných komunikačních médií. Služba 
funguje zdarma a nepřetržitě. Kromě telefonního kontaktu lze využít také chatovou 
službu nebo e-mailovou poradnu.16 

                                                 
15

 Giant: Reference: Sdružení Linka bezpečí. <http://www.giant.cz/reference/linka-bezpeci/>. 
16

 Sdružení „Linka bezpečí“: Telefonická pomoc dětem. <http://www.linkabezpeci.cz>. 
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 Internetová horká linka „Internet Hotline“17 funguje od 1. dubna 2007. Při kampaních 
proti násilí na dětech upozorňuje na svou přímou vazbu na odbor informační kriminality 
Policie České republiky. Je třeba zdůraznit, že jen údajně asi 20 % dětí se dovolá na 
telefonní linku, 80 % neuspěje. Právě pro tento zbytek může být řešením e-mailová 
komunikace. Internet Hotline je členem mezinárodní asociace INHOPE. Nejedná se 
nutně o otázky internetové bezpečnosti, ale o jiný prostředek jak s platformou 
komunikovat, když je telefon obsazen. 

 (Pomoc-on-line) „Internet Helpline“ je další rozměr agendy, jehož záměrem je bojovat 
proti nelegálnímu obsahu na Internetu. Adresa vznikla od roku 2007, v souvislosti 
s projektem CZESICON (viz níže). Předmětem zájmu je snaha bojovat s dětskou 
pornografií, prostitucí, rasismem, extremismem, nabídkami omamných látek a dalším 
nelegálním obsahem.18 Nadace v této souvislosti avizuje spolupráci s nejširší veřejností, 
Policií České republiky a poskytovateli/provozovateli internetových služeb. 

 Většina oznámení, která jsou na Internet Hotline respektive Internet Helpline poslána  
a které se týkají Internetu jako takového (cca 80 případů měsíčně), se týká dětské 
pornografie (65 % obdržených upozornění v roce 200819). Internet Hotline kontaktují i 
tzv. „stálí přispěvatelé“, kteří pravidelně posílají lince informace o webových stránkách či 
e-mailech s nebezpečným a nevhodným obsahem. Veřejnost se na pracovníky linky také 
obrací s různými dotazy a problémy týkající se jejich dětí („příliš“ mnoho času on-line, 
sexuální nabídky, výhružky atd.).  

 Sdružení dlouhodobě spolupracuje s odborem informační kriminality Policejního prezidia 
České republiky. Posílá mu asi 50 podnětů měsíčně. Každé 3 měsíce probíhají schůzky  
a školení personálu. Další podněty jsou řešeny po linii INHOPE (přímo do zahraničí) nebo 
posílají jiným institucím (Úřad pro ochranu osobních údajů). 

 Oznámení jsou vyhodnocena pracovníky linky (ne vždy se jedná o experty v této oblasti). 
Domácí odkazy jsou posílány odboru informační kriminality, zahraniční jsou postoupeny 
spolupracujícím zahraničním horkým linkám. Internet Hotline usiluje o to, aby aktivní 
nelegální adresy byly po zadokumentování Policií České republiky co nejrychleji 
vymazány. Přitom je poznamenáváno, že zahraniční linky dokáží proti nevhodným 
stránkám zakročit „několikanásobně rychleji než Policie České republiky“). 

 Zároveň funguje také opačná mezinárodní spolupráce, kdy zahraniční Internet Hotline 
předávají informace o nevhodném obsahu umístěném v České republice (nejčastěji je to 
od kolegů z Polska). 

                                                                                                                                                         
pomoc@linkabezpeci.cz; ilb@linkabezpeci.cz; info@linkabezpeci.cz. 
Vzorem pro řešení v České republice byla „Childline“, založená ve Spojeném království. 
Childline. <http://www.childline.org.uk/pages/home.aspx>. 
17

 Internet Hotline Nadace Naše dítě <http://www.internethotline.cz>; oznamte@internethotline.cz 
18

 „Centrum naší pozornosti zaměřujeme hlavně na ochranu dětí před veškerým násilím, zneužíváním  
a v poslední době také před negativním vlivem médií, zejména internetu. Internetová síť představuje pro děti 
zřejmá rizika – anonymní prostor internetu se může stát nebezpečným nástrojem pro komerční zneužívání, 
dětskou pornografii i obchod s dětmi.“ 
Bezpečně na netu!" Dětská poradna pro bezpečnější používání internetu! <http://www.pomoconline.cz/o-
projektu>. 
19

 Včetně zoofilie a nabídek dětské prostituce, dále extremismus, nelegální obchodování, nabídka drog  
a zakázaných látek a internetové podvody. 
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 Anonymita oznamovatele je zaručena („respektujeme právo na anonymitu osob, které se 
náhodně dostanou např. k dětské pornografii, ale které tomuto problému nechtějí pouze 
nečinně přihlížet“). 

 V letech 2006 až 2006 bylo Sdružení linka bezpečí hlavním příjemcem unijního grantu pro 
bezpečný Internet. Od roku 2007 (pro periody 2007 – 2008 a 2009 – 2010) Sdružení 
nezbývá, než spolupracovat s hlavním příjemcem grantu (de facto dvojicí firem CZI 
Company a 602 Software, sdružených do platformy SaferInternet.cz). 
 

Stránky, spojení s uskupením „Naše dítě“: 
 

Naše dítě: Hlavní stránka 
<http://www.nasedite.cz> 

Naše dítě: Internet Hotline 
<http://www.internethotline.cz> 
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Sdružení linka bezpečí budovalo svoji image dlouho a je obecně nejznámější telefonní linkou 
tohoto druhu v České republice. Při propagaci mu pomáhají jak velké firmy (O2), tak celebrity 
(Richard Krajčo, Ewa Farna). Masivní kampaň se týkala změny čísla jako takového 
(donedávna se jednalo o číslo 800 155 555). Tím, že telefonické podněty týkající se Internetu 
směřují mimo jiné i na toto daleko nejznámější číslo, je dán jeho relativně větší úspěch ve 
srovnání s aktivitami „konkurence“ (Safer Internet).20 Služba je tak navíc k disposici zdarma  
a 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků. 

 
Kontakty: 
Nadace Naše dítě, Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8, e-mail: nadace@nasedite.cz 
Sdružení Linka bezpečí, Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8, tel.: 00 420 266 727 979; fax: 00 420 
266 727 976, e-mail: info@linkabezpeci.cz 
 

                                                 
20

 BURÝŠKOVÁ, L. Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje: Víte, jak se 
chránit na Internetu? <http://www.policie.cz/clanek/vite-jak-se-chranit-na-internetu.aspx>. 
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Safer Internet 
 

 
 
Platforma Safer Internet v České republice existuje už od roku 2002. Její základnu de facto 
tvoří firmy CZE Company a Software 602. Platforma se zabývá zejména následujícími 
aktivitami: 
 

 Všeobecná kyber-osvěta, se zaměřením na děti a učitele. 

 Horká linka (ohlašovna) proti kyberzločinu (nejen proti dětské pornografii, ale 
i extremismu on-line). Plný provoz strányk se datuje od roku 2009.21 

 Pomoc dětem online co se týče technických rad (poradna). 

 Bojem proti kyberšikaně (ačkoli šikana obecně je velmi vágně definovatelný jev). 

 Vytváření a interpretace sociologických průzkumů na téma bezpečného Internetu. 
 
Národní uzel bezpečnějšího internetu 
 
Jedná se de facto o sloučení kapacit platformy SaferInternet.cz (CZI Company a Software 
602) a Sdružení linka bezpečí, potažmo Nadace Naše dítě. Tato spolupráce je určitá „z nouze 
ctnost“, nutná pro získání nemalé finanční podpory po linii Evropské unie, kdy ani jedna ze 
stran není zřejmě schopna obsáhnout celé spektrum aktivit, které Evropská unie požaduje: 

 

 Mediální kampaň na podporu diskuze o bezpečném používání internetu mezi dětmi, 
učiteli, rodiči, zákonodárci a policií. 

 Asistenční linka pomoci obětem internetového násilí Helpline, kde se budou moci děti 
nebo dospělí informovat o týrání nebo špatném zacházení.  

 Horká linka pro hlášení výskytu ilegálního obsahu na internetu.  

 Spolupráce se zákonodárnou mocí a příslušnými úřady na vzniku akceschopného 
operačního manuálu  

 Udržovat formální i neformální kontakty s hlavními představiteli státní moci, tisku, médií 
a telekomunikačních firem a organizovat účinné a efektivní akce a opatření týkající se 
bezpečnějšího používání internetu a nových médií.  

 Provozování školení a seminářů pro učitele a odbornou veřejnost na podporu výchovy 
mládeže v oblasti bezpečnějšího používání internetu.  

 Pořádání osvětových kampaní na výše uvedená témata.22 
 
Současný stav – tedy konec roku 2010 je třeba chápat jako „klid před bouří“ kdy obě 
poněkud znesvářené skupiny vyčkávají a snaží se získat co nejlepší hodnocení vlastních 

                                                 
21

 Safer Internet: Horká linka. <http://horka-linka.saferinternet.cz>. 
22

 Plakát kampaně „Na Internetu nikdy nevíš, kdo je na druhé straně“. 
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aktivit. O tom svědčí i ten fakt, že obě stěžejní horké linky (horkalinka.cz 
a hotline/helpline23) nadále existují nezávisle na sobě. Sdružení linka bezpečí se přitom 
může prokázat několikanásobně vyšším objemem přijatých zpráv. Její konkurent – Safer 
Internet – se v této souvislosti výrazně aktivizoval a mediálně propagoval s ohledem na 
snahu napomáhat odstraňování závadných profilů v rámci sociální sítě Facebook. 

 

         
 

Skupina stránek, které provozuje platforma Safer Internet:24 
 

Safer Internet: Proti šikaně 
<http://proti-sikane.saferinternet.cz> 

Safer Internet: Mobil Story 
<http://mobil-story.saferinternet.cz> 

 

        
 

 
 

                                                 
23

 Safer Internet: Pomoc on-line <http://www.pomoconline.cz> 
24

 Plaforma navíc provozuje stránku „Richard má problém“ (tváří je Richard Krajčo z kapely Kryštof, 
<http://www.richardmaproblem.cz>). Ta se ale netýká „informační“ bezpečnosti, ale řeší „nekybernetické“ 
problémové situace dětí a dospělých (rozvod, „obyčejná“ šikana, útěky z domova a podobně). 
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Safer Internet: Hlavní stránka 

<http://www.saferinternet.cz> 
Kampaň „Bezpečně on-line“ 

<http://www.bezpecne-online.cz> 
 

 
 

Safer Internet: Pomoc Online a Horká linka 
<http://horka-linka.saferinternet.cz> 

 

     
 
Kontakty: 
Dr. Zdeněk Metoděj Záliš (Safer Internet Institute), Svornosti 30, 150 00 Praha 5, tel.: 00 
420 602 262 582, e-mail: zalis@osi.cz, zalis@saferinternet.cz, foto vpravo 
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Online Safety Institute25 
 

 
 
Online Safety Institute (původně, od prosince 2006 pojmenovaný jako Institut pro 
bezpečnější internet – Safer Internet Institute – SII26), je deklarován jako jeden z výstupů 
projektu CZESICON, spolufinancovaného Evropskou unií. Posláním Institutu je zformovat 
koordinační centrum pro otázky bezpečnějšího internetu, jejich studium a popularizaci. Jeho 
záměrem je také zajistit udržitelnost projektu i bez přímé závislosti na financování ze strany 
Evropské komise. 
 
Hlavním cílem Institutu je podpořit studium problematiky bezpečnějšího internetu, vytvořit 
dokumentační středisko osvědčených postupů (best practise repository) a přispívat 
metodologicky ke zvyšování bezpečnosti užívání internetu a nových médií.  
 
Důležitým úkolem Institutu je zvyšovat povědomí o přednostech, ale i možných nebezpečích 
internetu a nových médií, přispívat k pojmenování a osvojování etických norem  
v elektronické komunikaci, prosazovat zavádění a dodržování etických kodexů a různými 
způsoby přispívat ke snižování možných sociálních rizik spojených s užíváním informačních  
a telekomunikačních technologií. Důležitou součástí těchto snah je boj proti internetové 
kriminalitě, zejména proti šíření dětské pornografie, rasismu, xenofobii, extremismu a proti 
kybernetické šikaně. 
 
Předmětem činnosti institutu je podpora účinných forem spolupráce veřejné správy  
a podnikatelské sféry, škol, veřejných knihoven, nevládních organizací a neziskového 
sektoru, jakož i vlastní realizace projektů zaměřených na snižování bezpečnostních rizik 
užívání internetu a nových médií.  
 
Pro realizaci uvedeného předmětu činnosti chce Institut využít podporu sponzorů, národních  
i mezinárodních grantů, různých programů spolupráce, zejména evropských. 
 
V rámci Online Safety Institute byl ustaven „vědecký výbor“, jehož deklarovanou úlohou je 
napomoci vytvoření strategické koncepce vědeckých aktivit institutu. Doporučení členů 
vědeckého výboru jsou údajně nezbytná k dosažení profesionální úrovně institutu, jeho 
činnosti a výstupů. Výbor se však v plné sestavě nikdy nesešel. 

 
Poznámka: Novou „vlajkovou lodí“ platformy Safer Internet je medializovaná snaha 
zasahovat proti „nežádoucím“ profilům v rámci sociální sítě FaceBook. 

                                                 
25

 Online Safety institute z. s. p. o. <http://www.osi.cz/>. 
26

 Sama změna názvu zřejmě funguje jako snaha učinit jej „neutrálnějším“ ne tak spojovatelným s platformou 
SaferInternet.cz. 
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Na Horkou linku nám často přicházejí hlášení týkající se problémů s Facebookem. Jedná se 
zejména o různé formy kyberšikany, zesměšňování a znevažování lidí. Nejběžnějším případem 
je vytvoření fiktivní stránky/profilu osoby a následné pomlouvání a další útoky na tuto osobu 
prostřednictvím právě vytvořeného profilu. Existuje několik možností, jak se proti takovému 
jednání bránit či jak obecně řešit problémy na Facebooku:27 
 

 Report button (ohlašovací tlačítko): U každého profilu/stránky je tlačítko „Nahlaste 
stránku/tuto osobu“, tzv. „report button“ – po kliknutí dostanete možnost vybrat důvod 
nahlášení a tlačítkem „Odeslat“ se hlášení odešle do zákaznického centra Facebooku, kde 
případ budou řešit. Toto řešení má ovšem následující problém: vyšší prioritu při řešení 
mají stránky/osoby s vyšším počtem hlášení, tj. vyšším počtem stisknutí „report button“. 
 Stránky v češtině a reakce na ně nedosahují zpravidla četnosti jiných jazykových verzí  
a tím se řešení ohlášeného problému může protáhnout. Pomocí „report buttonu“ lze tedy 
řešit problémy, které nejsou naléhavé, kdy není nutné dosáhnout okamžitého stažení. 

 Kontaktní formulář: Na Facebooku existuje řada kontaktních formulářů, kde lze popsat 
určitý problém mnohem podrobněji než při použití „report buttonu“. Na tyto formuláře se 
dostanete přes rozcestník Facebook.com/help. Najdete tam obecné odpovědi na časté 
dotazy ohledně používání Facebooku. Na konci stránky najdete seznam kontaktních 
formulářů, které mají vyšší prioritu, s popisem jejich využití. 

 
V praxi je ale možné konstatovat, že navrhovaný postup není zdaleka tak snadný, jak o tom 
svědčí i „zeď“ v rámci FaceBooku, která je součástí profilu SaferInternet.cz: Kamil Kopecký 
(23. IV. 2010): Nazdar kolegové ze Saferu. Tak jsem si včera vyzkoušel "kolečko" blokace 
závadného obsahu na internetu – kromě využití tlačítka (facebookového) jsem kontaktoval  
i přímo obchodní zastoupení FB v ČR, které mi napsalo, že nemá administrátorská práva  
a hlavně: Rád bych Vás upozornil na skutečnost, že server Facebook leží na území Spojených 
států a tedy podléhá zákonům US a tedy zákonu o svobodě slova. 
 
 

                                                 
27

 Safer Internet, Horká linka: Jak na stížnosti na Facebooku? <http://horka-linka.saferinternet.cz/facebook>. 
Jak poznat falešné skupiny na Facebooku, 7. II. 2010 <http://www.saferinternet.cz/uvodni-strana/761-3>. 
FaceBook: Safer Internet. 
<http://www.facebook.com/group.php?gid=5724194324#!/group.php?gid=5724194324&v=wall>. 
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Český helsinský výbor 
 

 
 
Platforma navazuje na Československý helsinský výbor (založený roku 1988). Mezi její 
aktivity patří mimo jiné: 
 

 Osvěta, týkající se tolerance na Internetu (např. banner „Chceš být jiný, nenuť jiné, aby 
byli stejní“ a další informační články a jiné materiály).  

 Pořádání debat pro děti a mládež v rámci festivalu Jeden svět k tématu nenávistné 
kriminality, neonacismu a rasismu (cca. 700 účastníků). V rámci debat bylo provedeno 
dotazníkové šetření „Víš, co nosíš?“ s cílem zjistit, jaká je obeznámenost dětí a mládeže  
s neonacistickou symbolikou (cca. 306 respondentů). 

 Studie na téma právní kvalifikace „nenávistné“ propagandy na Internetu. 

 Vytváření metodiky pro vyhledávání nenávistných stránek a identifikace jejich autorů. 

 Monitoring „nenávistných“ stránek na Internetu. Některé takto presentované odkazy 
jsou přitom diskutabilní (například koncerty tzv. „neonacistických kapel“, které ve 
skutečnosti neonacistické nejsou). 

 Přímé oslovení orgánů v USA (cestou někdejší ministryně Riceové) se žádostí  
o odstranění extremistické propagandy v češtině na serverech v USA (bez úspěchu, 
s ohledem na ústavní dodatek o svobodě slova).28 

 
O konkrétních projektech Českého helsinského výboru: 
 
1) Boj s nenávistně motivovanými trestnými činy v České republice a Lotyšsku: Legislativa, 
policejní praxe a role nevládních organizací (prosinec 2006 – prosinec 2008) 
 
Jednalo se o mezinárodní projekt realizovaný ve spolupráci s partnerskou organizací Lotyšské 
středisko pro lidská práva29 a zaměřený na boj s tzv. „trestnými činy z nenávisti“ v Lotyšsku  
a České republice (mapování relevantní legislativy a praxe v uvedených státech, analýza 
stávajícího stavu a výměna zkušeností mezi policejními složkami navzájem a mezi policejním 
a neziskovým sektorem – to vše za účasti nezávislých expertů ze Spojeného království  
a Nizozemska). 
 
2) Monitoring internetového extremismu jako metoda boje proti diskriminaci a rasismu 
(červen 2007 – červen 2008) 
 
Cílem projektu bylo zvýšení obranyschopnosti obětí internetového extremismu 
prostřednictvím zvýšení informovanosti veřejnosti, omezením ataků nesnášenlivosti  
v internetovém prostoru a zvýšení akceschopnosti státních institucí v boji s fenoménem 
nesnášenlivosti. V kontextu projektu byla zpracována obsahová metodika (právní kvalifikace 
                                                 
28

 Český helsinský výbor: Proti rasismu a nesnášenlivosti: Tisková zpráva Českého helsinského výboru, 11. VII. 
2008 <http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2008071402>. 
29

 The Latvian Centre for Human Rights (LCHR) <http://www.humanrights.org.lv/>. 
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nesnášenlivosti, metodika identifikace autorů). Ze zhruba 2 000 sledovaných zdrojů bylo 
okolo 200 označeno za nesnášenlivé (neonacistické, rasistické a ultra nacionalistické zdroje). 
Součástí projektu byla i informační kampaň k fenoménu nesnášenlivosti na Internetu, stejně 
jako debaty s dětmi a mládeží. 
 
3) Nedívej se černobíle, aneb osvětou proti nesnášenlivosti (červen – prosinec 2008). 
 
Projekt vycházel ze spektra aktivit zaměřujících se na osvětu proti nesnášenlivosti a aktivitám 
ultrapravice v České republice ve spojení s odstraňováním předsudků vůči příslušníkům 
romských komunit, a to ve formě aktivit vzdělávacích, přímo zasahujících cílové skupiny,  
a aktivit osvětových, resp. informačních. Klíčovými aktivitami projektu byly debaty pro děti  
a mládež ve školách a nízkoprahových klubech (10 debat v Praze), dva semináře pro 
pedagogy týkající se na jedné straně informovanosti o tématu nesnášenlivosti, na druhé 
straně doporučení, jakých nástrojů využít pro zapojení tématu do výuky, dva koncerty proti 
rasismu, kampaň proti neonacistickému oděvnímu průmyslu (zejména pohlednice, 
samolepky) a medializace odborných stanovisek a komentářů, též ve spojení s informační 
kampaní o jednotlivých aktivitách projektu.  
 
4) Monitoring internetového extremismu jako metoda boje proti diskriminaci a rasismu 
(červen 2007 – červen 2008) 
 
Projekt se zaměřuje na nebezpečnost fenoménu pravicově extremistických projevů 
publikovaných v kyberprostoru. Jeho cílem je posílení pocitu bezpečí společnosti, zvýšení 
právního vědomí a společenského obrazu příslušníků skupin obyvatel, které jsou ohrožené 
nebo přímo dotčené extremistickou internetovou kriminalitou, ve spojení s oslabením vlivu 
extremistických skupin a jejich příznivců. Východiskem projektu je zejména vysoká míra 
výskytu extremistických projevů diskriminace a rasismu na Internetu ve spojení s četností  
a složitostí internetových sítí, vytvářejících prostor pro beztrestné a anonymní verbální 
zásahy do lidských práv jiných osob. Výsledky projektu byly shrnuty v monografii 
„Monitoring internetového extremismu“ (on-line)30. Hlavními aktivitami projektu byly tyto 
kroky: 
 

 monitoring Internetu včetně jeho metodiky (např. využití vyhledavačů, která klíčová slova 
ukazují na extremistickou, rasistickou či diskriminační povahu projevu); 

 informační kampaň s cílem zvýšení povědomí společnosti o fenoménu extremismu; 

 iniciace právního postupu s cílem eliminovat zjištěné extremistické projevy na Internetu; 

 právní poradenství obětem internetového extremismu; 

 analýza účinnosti práce státních institucí v boji s extremistickou internetovou 
kriminalitou a návrh vhodných systémových opatření. 

 
Cílovými skupinami projektu byly oběti verbální diskriminace a rasismu na Internetu 
(respektive osoby vnímající se jako oběti) a státní orgány, nevládní organizace, profesní 
skupiny, ale i odborná a nejširší veřejnost. 

                                                 
30

 Český helsinský výbor: Publikace - Monitoring internetového extremismu. 
<http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2008080903>. 
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Český helsinský výbor <http://www.helcom.cz/> 

 

       
 
Kontakt: 
Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, tel.: 00 420 257 221 142, e-mail: selma.muhic@helcom.cz 
(Selma Muhič Dizdarević, výkonná ředitelka), katerina.matulova@helcom.cz (Kateřina 
Matulová, sekretariát)  
 
 

 
 


