
 

 

 

Tiskové prohlášení Národního centra bezpečnějšího internetu 
Praha,10.02.2010, 
 
 
Národní centrum bezpečnějšího internetu včera zahájilo pilotní a ověřovací provoz Červeného 
tlačítka. Tlačítko slouží k anonymnímu oznamování nelegálního obsahu na internetu. Jeho cílem je 
přispět k účinnému boji proti internetové kriminalitě a maximálně zjednodušit podávání hlášení na 
internetovou horkou linku provozovanou v rámci projektu Safer Internet Cz.  
 
Aplikace Červené tlačítko není určena ke shromažďování osobních údajů. Podle ust. § 4 písm. a) 
zákona č. 101/2000 Sb., o osobních údajích, je  osobním údajem jakákoliv informace týkající se 
určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, 
jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho 
či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 
sociální identitu. 
 
Aplikace Červené tlačítko není určena ani žádným způsobem využívána ke zjišťování IP adresy 
uživatele, který ohlašuje závadný obsah. Je naopak českým příspěvkem k dnes již celosvětovému boji 
proti internetové kriminalitě Teoreticky je možné IP adresu zjistit, což je dáno charakterem 
komunikace v internetovém prostředí, ale samotný fakt, že možnost existuje ještě neznamená, že se 
to skutečně děje.  IP adresa odesílatele sama o sobě není osobním údajem. Pouze v případě získání 
dalších údajů o uživateli IP adresy, na základě kterých bychom mohli identifikovat konkrétní fyzickou 
osobu, by se jednalo o osobní údaj ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. 
 
Zkušební verze aplikace, která byla spuštěna dne 9.2.2010 na stránkách www.cervenetlacitko.cz. 
Chyba aplikace (zobrazení předcházejících 4 stránek, které uživatel před tím navštívil) byla na základě 
upozornění ihned odstraněna. V tuto chvíli je již k dispozici nová verze,  která odesílá pouze jedinou 
adresu ohlašované stránky se závadným obsahem   Za chybu se uživatelům a odborné veřejnosti 
omlouváme. 
 
Aplikace Červené tlačítko je provozována v pilotním režimu pro MS IE, ve vývoji jsou verze pro další 
prohlížeče s tím, že přijmeme každou podnětnou  připomínku, která pomůže zlepšit funkčnost 
aplikace a bezpečnost jejího provozu.   
 
Provoz Červeného tlačítka již v průběhu prvního dne přinesl desítky hlášení, 8 z nich vyhodnotili 
operátoři horké linky jako závažné a připravují je k předání Policii ČR  pro další šetření. 

 
 

O Národním centru bezpečnějšího internetu 
Národní centrum bezpečnějšího internetu (SAFER INTERNET CZ) je podporováno Evropskou komisí v 
rámci programu Safer Internet.  V souladu s cíli programu usiluje o zvýšení povědomí uživatelů 
internetu o možných online hrozbách, provozuje horkou linku (Horkalinka.cz), která bojuje proti 
šíření nelegálního obsahu, především obrazových záznamů sexuálního zneužívání dětí na Netu. 
Provozuje také asistenční linku pomoci dětem (Pomoconline.cz), které se díky internetu dostaly do 
potíží.   
Horká linka 
Horkou linku řídí společnost CZI, s.r.o. a Online Safety Institute, který je provozovatelem Národního 
centra bezpečnějšího internetu.  
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Horkalinka.cz (www.horkalinka.cz) bojuje proti nezákonnému a nevhodnému obsahu na Internetu. 
Získává od uživatelů internetu hlášení, která vyhodnocuje a závažné podněty obsahující adresy 
webových stránek s nezákonným obsahem předává Policii ČR.  Pro efektivnější sběr těchto podnětů 
používá aplikaci Červené tlačítko. Horká linka je součástí mezinárodní sítě horkých linek INHOPE. 

Pomoconline.cz 

Bezplatná poradna bezpečného internetu (www.pomoconline.cz) funguje ve Sdružení Linka bezpečí 

v rámci projektu Safer Internet CZ od roku 2007.  Pomáhá především dětem a dospívajícím, ale i 

rodičům porozumět možným rizikům spojeným s užíváním internetu. Děti mohou s problémy na 

internetu kontaktovat Linku bezpečí na bezplatné nonstop krizové lince, na chatu nebo e-mailem.  

Kontakt:  

Pavel Vichtera, koordinátor Národního centra bezpečnějšího internetu, vichtera@saferinternet.cz, 
tel.: 605 252 963 
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