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Prevence a odolnost jako stěžejní opatření 

Hybridní hrozby se dostávají mezi prostředky moderního vedení války společně s hrozbami spadajícími do oblasti 
kybernetické. Mezi oběma typy hrozeb existuje značná provázanost, nejen ve způsobu, kterým ohrožují 
bezpečnost, ale i v možnostech, jak jim čelit a předcházet.  

Evropská unie a její členské státy nevstupují do nastalé situace nepřipravené. Již v roce 2016 představila Komise 
rámec (Joint Framework on countering hybrid threats – a European Union response), jenž zachytil proměňující 
se podobu hybridních hrozeb a od nich se odvíjejících hybridních kampaní („the mixture of coercive and 
subversive activity, conventional and unconventional methods (i.e. diplomatic, military, economic, 
technological), which can be used in a coordinated manner by state or non-state actors to achieve specific 
objectives while remaining below the threshold of formally declared warfare“) a představil soubor 22 opatření, 
která kombinovala reakci ve čtyřech oblastech/osách – zlepšení povědomí o hybridních hrozbách, posilování 
odolnosti, prevence a odpovídající reakce na krize a obnovení původního stavu.  

Příprava na hybridní hrozby pokrývá nejen analytickou činnost, ale i systémové posilování vnitrounijní odolnosti. 
Kroky, které Unie a její členské státy podnikly, byly zaměřeny na systémové posílení kybernetické bezpečnosti 
prostřednictvím nutné reformy a následného přejmenování Agentury Evropské unie pro kybernetickou 
bezpečnost (ENISA). Vedle toho Unie postupně zavádí regulaci aktérů v digitálních službách (například Akt 
o digitálních službách), která má potenciál ovlivňovat chování aktérů v kybernetickém prostoru.  

Existence specializované agentury pro kybernetickou bezpečnost vychází z nevojenského charakteru 
kybernetické bezpečnosti a obrany proti hybridním hrozbám; kybernetická bezpečnost začíná u preventivní 
činnosti zaměřené na technickou bezpečnost klíčové infrastruktury. Kromě technické bezpečnosti se rovněž 
objevil i důraz na posilování měkké odolnosti společnosti, která se projevuje odolností vůči informačním 
projevům vedení války, šíření dezinformací a zavádějících informací; vedle toho Unie vyvíjí činnost pozitivního 
šíření ověřených a relevantních informací (strategická komunikace). Unie se v oblasti hybridních hrozeb věnuje 
také využití svého postavení na mezinárodní scéně, které je opřeno o její ekonomickou a politickou sílu. Z vědomí 
postavení na mezinárodní scéně vychází sestavení souboru již existujících nástrojů obsažených ve společném 
sdělení Odolnost, odrazování a obrana: budování silné kybernetické bezpečnosti pro EU a rámci pro společnou 
diplomatickou reakci EU na nepřátelské činnosti v kyberprostoru, které mohou být použity jako nástroje 
odrazující aktéry od jejich činnosti, a nástrojů, které mají potenciálně sloužit jako reakce na proběhlé 
kybernetické útoky, včetně možnosti uvalení omezujících opatření.1 Kromě toho se Unie snaží o posilování 
povědomí o hrozbách v kybernetické oblasti na mezinárodní úrovni a při spolupráci s partnery (především 
EU-NATO).  

Zahrnutí kyberprostoru mezi oblasti, na něž cílí strategický kompas z roku 2022, potvrdilo významnost této 
oblasti pro další rozvoj obranné unie. Stěžejní prvek boje proti hybridním hrozbám a hrozbám v kybernetické 
oblasti je posilování odolnosti. S technologickým rozvojem se rozšiřuje také paleta nástrojů, které mohou být ze 
strany státních i nestátních aktérů používány k hybridním kampaním. Z toho důvodu i strategický kompas, i 
závěry Rady z června letošního roku, uvádí jako odpovídající reakci přípravu a představení EU Hybrid Toolbox, 
který by měl zahrnout prvky prevence, spolupráce, stabilizace a omezení škodlivé činnosti a nástroje na obnovení 
původního stavu. Vedle toho probíhají práce na přípravě toolbox s cílem reagovat také na činnost zahrnující 
manipulaci s informacemi ze strany zahraničních aktérů a vnějšího vměšování do vnitřních záležitostí (FIMI), tedy 
činnost, která má dopad na průběh a výsledek demokratického procesu. FIMI Toolbox by měl být představen 
v průběhu podzimu 2022.  

Rada pro obecné záležitosti ve svých závěrech k hybridním kampaním z června 2022 na základě ruské invaze 
na Ukrajinu poukázala na pravdivost dřívějších zjištění, že hybridní hrozby se postupně stávají součástí palety 

                                                           
1 https://ccdcoe.org/incyder-articles/european-union-equipping-itself-against-cyber-attacks-with-the-help-of-cyber-
diplomacy-toolbox/ 
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nástrojů, které nacházejí použití v současném vedení války, a zároveň potvrdila dřívější koncept hybridních 
hrozeb a kampaní jako soustavné cílené činnosti vnějšího nepřátelského aktéra, státního i nestátního, 
kombinující různé prostředky a specificky mířící na systémově zranitelná místa demokratických společenství.2 

 

Národní parlamenty jako aktivní hráči odolnosti vůči hybridním kampaním a posilování kybernetické 
bezpečnosti 

V případě hybridních hrozeb jsou primárními cíli jednotlivé členské státy, jejich demokratická zřízení, kritická 
infrastruktura, a v důsledku i jejich občané, a až následně nadnárodní společenství. Odpovědnost za posílení 
odolnosti tak leží primárně na členských státech, které musí svou činnost koordinovat. Unie tak plní 
nezastupitelnou úlohu při podpoře a koordinaci těchto snah.  

Potvrzení předchozích zjištění o hybridních hrozbách pro členské státy a Unii klade zvýšený tlak na jednotlivé 
aktéry, aby představená opatření nebrali na lehkou váhu, ale naopak aby zapracovali na jejich uvádění do praxe. 
Instituce Evropské unie musejí dále připravovat opatření na makroúrovni, tedy především připravovat rámec, 
v němž členské státy dokážou spolupracovat. Klíčové pro spolupráci jednotlivých aktérů je, aby mezi sebou 
vzájemně sdíleli informace a včasně detekovali hrozby. Z definice i zkušenosti plyne, že hybridní hrozby mají 
nejasné obrysy a nabývají různých podob; avšak je jejich povahou, že mají účel mást – občany a instituce.  

Obrana před hrozbou, která nemá jasnou a definovanou podobu, je velice obtížná. Klíčovým prvkem obrany je 
proto připravenost a odolnost. Obrana proti hybridním hrozbám má dlouhodobý charakter. Rychlost a kvalita 
přípravy se odvíjí od kvality legislativního rámce definujícího přípravu. Policy-making instituce, vláda a 
parlament, mají proto přímou vazbu na to, jak bude příprava odolnosti vypadat.  

Doposud dokumenty k hybridním hrozbám upozorňovaly na roli členských/národních států. Současná 
meziparlamentní konference umožňuje členům národních parlamentů diskutovat možnosti zapojení do přípravy 
tohoto rámce na národní úrovni a sjednotit postoje. 

Jak rovněž zdůrazňují poslední závěry Rady, činnost v oblasti hybridních kampaní nemá pouze rozměr vnější 
hrozby, Unie a členské státy se musí aktivně připravit prostřednictvím legislativní činnosti, při níž se předpokládá 
zapojení parlamentu. Obrana před hybridními hrozbami je totiž průřezová, prolíná se různými oblastmi a 
hybridní hrozby mohou být zaměřeny na jednotlivé sociální a věkové skupiny. Tato legislativní činnost by měla 
zahrnovat také přípravu evropské legislativy, nikoli pouze národní. Avšak i ta je předmětem parlamentní kontroly 
na národní úrovni. 

Národní parlamenty rovněž mají jedinečný vztah ke svým občanům a mohou tak zprostředkovávat důležitou 
komunikaci související s aktuálním vývojem iniciativ a opatření souvisejících s hrozbami kybernetickými i 
hybridními. Informovaná a poučená veřejnost, zejména pokud jde o oblast šíření manipulativních zpráv, je 
základem pro obranu demokratických principů členských států a Unie.  

                                                           
2 : Giannopoulos, G., Smith, H., Theocharidou, M., The Landscape of Hybrid Threats: A conceptual model. Dostupné z: 
https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2021/02/conceptual_framework-reference-version-shortened-
good_cover_-_publication_office.pdf. S. 11. 
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Zpracoval Parlamentní institut, Kancelář Poslanecké sněmovny, verze platná k 26. 08. 2022 

Témata k diskuzi 

1) Jak mohou národní parlamenty přispět k posilování odolnosti členských států vůči hybridním 

hrozbám? 

2) Mají se, případně jak, členové parlamentu zapojit do komunikace rizik hybridních hrozeb a vnějšího 

vměšování vůči svým občanům? 

3) Jaké nástroje mají být zahrnuty do vznikajícího EU Hybrid Toolbox a FIMI Toolbox?  
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