
ŘEKNI NE!

NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU
SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Ve spolupráci s #SayNo!



ŘEKNI NE!
ONLINE SEXUÁLNÍMU NÁTLAKU A VYDÍRÁNÍ DĚTÍ!

NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍBĚHY JSOU SKUTEČNÉ!

l	 MĚJ SVŮJ ONLINE ŽIVOT POD KONTROLOU!

l	 ŽIVOT MÁŠ JEN JEDEN!

l	 CHRAŇ SI HO!

l	 LIDÉ ONLINE NEMUSÍ BÝT TĚMI, ZA KTERÉ SE VYDÁVAJÍ!



Zločinci chtějí od dětí získat peníze Útočník obvykle navazuje 
kontakt přes internet 
(seznamky, online hry, 
diskusní fóra atd.) anebo 
prostřednictvím aplikací 
sociálních sítí.

Super hra, Rachel!

Skvělý, tohle je můj účet.

Můžu ti dát spoustu 
dobrých tipů. Dáme 
soukromý chat?



Pachatel se často vydává za 
atraktivního mladého člověka, aby si 
získal tvou důvěru.

Vyzve tě, abyste se přesunuli na 
nějaký jiný komunikační kanál, kde 
budete mít více soukromí. Může 
tě požádat, aby sis ho přidal ke 
kontaktům na sociální síti, což mu 
později umožní využít přístup k tvým 
přátelům.

Páni, vypadáš nádherně! Ale 
nevím, jestli je to dobrý nápad 
s tou kamerou…

Moc prosím, můžu ti 
toho ukázat daleko víc ;)



Útočník se s tebou začne 
uvolněně bavit o sexu 
a hecovat tě. Brzy po 
tobě bude chtít, abys před 
kamerou prováděl různé 
sexuální praktiky. Často se 
tě může snažit přesvědčit 
tím, že ti ukáže dříve 
nahraná videa.

Jsi fakt sexy! Svlékni si všechno…

Tvoje „nová známost“ na internetu se ti bude snažit namluvit, že to 
zůstane mezi vámi, ale ve skutečnosti si bude to, co před kamerou 
provádíš, nahrávat.



Hra skončila, Georgi! Chacha!

Proč, co se 
děje?



Pošli nám 100 eur, nebo tohle video 
pošleme tvým přátelům a rodině!

Máš na to 24 hodin.



Panebože, 
co mám teď 

dělat?

Většinou po tobě pachatel bude chtít, abys 
zaplatil online převodem přes portál poskytující 
služby mezinárodního převodu peněz, jelikož 

většina pachatelů působí 
ze zahraničí. Pachatel tě 
může žádat o zaplacení 
částky opakovaně, tedy 
i poté, co zaplatíš.



Obvykle:

l	Muž nebo žena.

l	Jednotlivec nebo 
člen organizované 
zločinecké skupiny.

l	Provozuje činnost sám  
nebo v týmu.

l	Může působit 
mezinárodně, nebo jen 
v jedné zemi.

l	Zaměřuje se na oběti 
obou pohlaví.

l	Nezná oběť osobně.

l	Hlavní cíl: získat 
peníze.

Profil zločince



Mark ti poslal žádost 
o přátelství.

Přijmout

Pachatel s tebou 
naváže kontakt přes 
internet (například 
na sociálních sítích), 
nebo prostřednictvím 
mobilních aplikací pro 
posílání zpráv.

Zločinci chtějí od dětí získat materiál s intimním obsahem 
(fotky anebo videa dítěte) nebo dítě vylákat mimo prostředí 
internetu a přinutit ho k sexuálnímu styku



Chce získat tvou důvěru, a proto může předstírat, 
že je také dítětem, nebo dospívajícím, nebo třeba 
nějakým člověkem v důvěryhodném postavení.

Ahoj, jsem 
Mark. Je mi 15 
a chci se s tebou 
seznámit.



Jakmile si pachatel získá tvou důvěru, bude tě povzbuzovat v pořizování 
a sdílení intimních fotek a videí, nebo tě bude chtít nalákat do různých 
sexuálních aktivit na internetu, které si může potají nahrávat.

Intimní fotky a videa si může pachatel obstarat i jinými způsoby, například 
prostřednictvím malwaru, hackerským útokem nebo může využít obsah 
neúmyslně sdílený nezletilou osobou.

Jsi fakt roztomilá! :)
Je úžasný, že jsem tě našel, Anno!
Neposlala bys mi nějakou sexy fotku?



Pachatel ti bude vyhrožovat tím, že když mu nedodáš více 
materiálů anebo se s ním nesetkáš osobně, tak tvé fotky/videa 
zveřejní na internetu, nebo je ukáže tvým přátelům nebo rodině.

Tady to máš. Nikomu to 
prosím neukazuj.

Je to jen mezi námi, 
Anno. Vždyť víš, že mi 
můžeš důvěřovat…



Pošli mi ještě fotku bez 
podprsenky, nebo tu 
první rozešlu všem tvým 
spolužákům…

Je načase se sejít, kotě.



Panebože, 
co mám teď 

dělat?



Obvykle:

l	Muž.

l	Činnost páchá sám, ale 
získaný obsah pak sdílí/
vyměňuje s jinými.

l	Může působit pouze v jedné 
zemi, ale i mezinárodně.

l	Využívá znalosti cizích 
jazyků.

l	Zaměřuje se zejména na 
ženy.

l	Může oběť znát osobně.

l	Hlavní cíl: získat intimní 
materiály anebo sexuální 
výhody mimo prostředí 
internetu.

Profil zločince



JSI OBĚTÍ ZLOČINCE? 
VYHLEDEJ POMOC! 
NAHLAS TO!

1. Nic dalšího už nesdílej. Nic neplať.

2. Vyhledej pomoc. 

3. Ulož si důkazy. Nic nemaž.
l	 Ulož si zprávy, které jste si napsali, včetně jakýchkoli fotek/videí, 

které jste si vyměnili.
l	 Udělej si screenshoty celé komunikace s pachatelem.
l	 Sepiš si všechny detaily, které ti pachatel (pachatelé) poskytli.

4. Ukonči komunikaci s pachatelem. Zablokuj ho.

5. Obrať se na policii a nahlas to.

Panebože, co mám 
teď dělat?



RADY PRO RODIČE, UČITELE A VYCHOVATELE

1. Zhodnoťte rizika:
l	 Co dítě sdílelo? Sdílelo obsah s někým, s kým 

se nikdy osobně nesetkalo?

Pokud dítě někdo požádal o fotografie nebo videa 
s intimním obsahem, nebo ho finančně vydíral, jedná se 
o protiprávní jednání.

Takový trestný čin by měl být co nejdříve nahlášen policii.



2. Vezměte věc do svých rukou. Nabídněte dítěti svou 
podporu:
l	 Ujistěte dítě o tom, že Vám může důvěřovat.
l	 Dejte mu čas a prostor. Pozorně naslouchejte tomu, co 

Vám říká.
l	 Neodsuzujte ho.
l	 Zeptejte se dítěte, jestli pro něj můžete udělat něco 

konkrétního.
l	 Ujistěte ho, že si o tom klidně může popovídat 

s někým jiným, jestli chce. Pomozte mu domluvit si 
s takovým člověkem schůzku.

Pokud Vás dítě vnímá jako důvěryhodnou osobu, dodejte mu odvahu, aby 
se svěřilo svým rodičům a nabídněte, že mu pomůžete s nimi promluvit.

Pokud je to možné, domluvte se ještě s někým dalším, aby Vás doprovázel 
a dělal si při schůzce poznámky.



RADY KAMARÁDŮM

Možná znáš někoho, kdo si myslí, že 
je v bezvýchodné situaci – cítí se být 
v pasti, ale není to tak! Pomoc má na 
dosah ruky a ty mu můžeš pomoci ji 
najít:
l	 Zajímej se o to, jak se cítí. 

Naslouchej tomu, co říká. Navrhni 
mu, aby si popovídal s někým 
dospělým, komu důvěřuje.

l	 Řekni mu, aby případ nahlásil policii.

Ten, kdo takovou věc tvému kamarádovi 
nebo kamarádce dělá, se dopouští 
trestného činu. Je nutné věc nahlásit 
policii.

Panebože, co mám 
teď dělat? Stal se někdo z tvého okolí obětí 

sexuálního nátlaku nebo vydírání online?



Mark ti poslal žádost 
o přátelství.

Odmítnout

JAK SE MŮŽEŠ NA INTERNETU  
CHOVAT BEZPEČNĚ?
Při online komunikaci s cizími  
lidmi musíš být opatrný!

Lidé se na internetu mohou  
vydávat za někoho jiného!

Pokud daného člověka neznáš 
osobně, nemůžeš mít tušení, s kým 
vlastně komunikuješ. V prostředí 
internetu mohou lidé snadno lhát 
a tvářit se, že jsou někým jiným. 
Mohou dokonce předstírat, že jsou 
někým z tvých kamarádů nebo 
učitelů, nebo si mohou hrát na tvého 
kamaráda/kamarádku.

Ahoj, jsem 
Mark. Je mi 15 
a chci se s tebou 
seznámit.



ONLINE SEXUÁLNÍ NÁTLAK A VYDÍRÁNÍ JE TRESTNÝ ČIN.

ŘEKNI NE!

Je to trestný čin a nazývá se sexuální nátlak nebo vydírání.

l	Chce po tobě někdo, abys mu poslal své intimní fotky, videa nebo 
abys před webkamerou předváděl různé sexuální praktiky? 

l	Nabádá tě, abys nikomu o vaší komunikaci neříkal, a vyhrožuje tím, 
že tvoje intimní fotky nebo videa zveřejní na internetu, nebo je pošle 
tvým kamarádům a rodině, pokud mu jich nepošleš víc, nebo mu 
nezaplatíš?

Pokud se něco takového stane tobě, ŘEKNI NE! Vyhledej pomoc. 
Řekni o tom někomu, komu důvěřuješ, někomu ze svých kamarádů, 
nebo někomu dospělému, nebo to nahlas policii. 

Nejsi v tom sám!



PAMATUJ!
l	Člověk, kterého znáš jen z internetu, nemusí být tím, za koho se 

vydává. Dávej pozor, jaké soukromé informace sdílíš a s kým!

l	Pokud tě někdo požádá o zaslání intimních fotek, videí nebo 
po tobě chce, abys prováděl různé sexuální praktiky před 
webkamerou, ŘEKNI NE!

l	Pokud ti někdo vyhrožuje, že zveřejní tvoje fotky anebo videa, 
když neuděláš to, co po tobě chce, ŘEKNI NE!

Ve spolupráci s

www.europol.europa.eu/sayno

#SayNo!



l	 Linka tísňového volání 158 Policie České republiky

l	 Linka bezpečí: tel. 116 111, e-mail:pomoc@linkabezpeci.cz, www.linkabezpeci.cz

l	 Linka důvěry Dětského krizového centra: tel. 777 715 215 / 241 484 149 / 
778 510 510 – rizika kyberprostoru, chat linky důvěry www.elinka.iporadna.cz, 
e-mail:problem@ditekrize.cz, www.ditekrize.cz

l	 Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí):  
tel. 116 006, www.linka-pomoci.cz, www.bkb.cz

l	 Linka právní pomoci Nadace Naše dítě: tel. 777 800 002, e-mail: lpp@nasedite.cz, 
www.nasedite.cz

l	 https://poradna.e-bezpeci.cz/

l	 https://www.seznamsebezpecne.cz

l	 https://pomoconline.saferinternet.cz/

l	 https://www.stoponline.cz/stoponline/

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY
KDE MŮŽEŠ POŽÁDAT O RADU NEBO O POMOC


