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transatlantického společenství a opírá se o pevné spojenectví s USA.
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ÚVOD  
Válka, kterou v  současnosti vede Rusko proti Ukrajině, ukázala, že demokratický svět je připraven 
společně bojovat za svobodu a demokratické hodnoty. Existuje však mnoho demokratických zemí, 
jež potřebují chránit před autokratickými státy a režimy, které zpochybňují mezinárodní řád. Tato 
zpráva analyzuje strategie a postupy, které mají v 7 různých oblastech bezprostřední vliv na to, jak 
Ukrajina odolává ruské agresi:

 • Bezpečnost a obrana,

 • Ekonomika,

 • Energetika a kritická infrastruktura,

 • STRATCOM a boj proti dezinformacím,

 • Média,

 • Kybernetická odolnost,

 • Občanská společnost.

 
Analýza se zaměřuje jak na období před 24. únorem 2022, tak po něm, a to do konce roku 2022. 
Zahrnuje jak pozitivní, tak negativní praxi. Výstupy mohou být využity jako doporučení, na jejichž 
základě mohou jiné země (v Evropě či regionu Indo-Pacifiku) budovat svou odolnost vůči konvenčním, 
hybridním i jiným hrozbám (např. přírodním katastrofám). Ukrajina může v oblasti odolnosti nabídnout 
cenné zkušenosti, což bude hrát důležitou roli během další euroatlantické integrace. Obranné složky 
NATO a EU se mohou z bojových dovedností Ukrajinců mnohému přiučit. 

Tento dokument dále zdůrazňuje důležitost demokracie a demokratických spojenectví. Ukrajina 
bojuje nejen za své území a suverenitu, ale jedná se také o ideologický konflikt mezi demokracií 
a autokracií jakožto dvěma zásadně odlišnými systémy vládnutí. Věříme, že v průběhu války se 
jasněji ukáže, že agilní a rovnostářská povaha ukrajinských demokratických principů zvítězí nad 
vertikální hierarchií autokratického Ruska. Odolnost a demokratická jednota jsou klíčem k zachování 
mezinárodního míru a stability.

Studii vypracovaly ukrajinské expertky z Centra informačního odboje (Information Defense Hub) za 
podpory analytiků z Bezpečnostního centra Evropské hodnoty. Na příkladu ukrajinských zkušeností 
nastíníme několik hlavních poznatků, které byly v tomto dokumentu zohledněny.

http://www.evropskehodnoty.cz
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BEZPEČNOST A OBRANA

VOJENSKÉ VEDENÍ
ESKALACE

OZBROJENÉ SÍLY
UKRAJINA VÝCVIKOVÝ PROGRAM

OBRANNÁ STRATEGIE

POZITIVNÍ ZJIŠTĚNÍ

 • Novelizovaná legislativa a dva kompletní cykly obranného plánování (2014–2018 a 2019–2022) 
spolu s praktickými zkušenostmi získanými v protiteroristických a následných operacích 
armádních sil výrazně zlepšily jejich koordinaci, což usnadnilo spolupráci v  prvních hodinách 
válečného stavu.

 • Bojové zkušenosti a provedené reformy pomohly zlepšit velitelské schopnosti na střední 
úrovni vojenského velení a změnily přístup ukrajinské armády z hlediska posílení vlastní iniciativy 
a odpovědnosti.

 • Velká část dobrovolných obránců, kteří se v roce 2014 chopili zbraně, byla začleněna do 
ozbrojených sil, národní gardy a národní policie.

 • Ukrajinský institucionální rámec bezpečnostní politiky v uplynulých osmi letech neustále 
procházel změnami. Přestože některé byly rozporuplné, ukázalo se, že je flexibilní a udržitelný. 
Nepřestával plnit svou základní funkci a země tak mohla koordinovat opatření proti hlavním 
bezpečnostním rizikům. 

 • Okruh osob zapojených do rozhodovacího procesu je úzký, a tak nedochází k úniku informací. 
Integrita této skupiny byla rozhodující pro efektivní plánování operací a rychlou reakci.

 • Výcvikové programy určené pro ukrajinský obranný sektor (včetně Národní gardy Ukrajiny) 
jsou důležitým faktorem, protože zvyšují schopnost ozbrojených sil čelit ruské agresi. Výcvikové 
programy musí pokračovat i mimo Ukrajinu, aby bylo možné do bojů zapojit další vycvičené zálohy.

 • Mezinárodní výcvik významně přispěl ke změnám ve vnímání ukrajinských armádních 
příslušníků. Lépe chápou standardy a zásady NATO, včetně principu velení na misích. Díky 
mezinárodnímu výcviku jsou ukrajinské ozbrojené síly ve srovnání se svými protivníky v oblasti 
operačního umění lépe vybavené, mobilnější a modernější.

 • Výcvikové programy zlepšily komunikaci mezi vojáky a vytvořila se síť osobních vztahů. 
Na základě toho vzrostla mezinárodní podpora ukrajinských ozbrojených sil a obránci Ukrajiny 
jsou vnímáni v pozitivním světle.

 • Od roku 2016 Ukrajina buduje ve svých ozbrojených silách profesionální důstojnický sbor 
a využívá přitom přístupy a zkušenosti západních zemí. 

http://www.evropskehodnoty.cz
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 • Rozsáhlé únorové vojenské cvičení pomohlo ubránit kritickou vojenskou infrastrukturu. 
V  prvních hodinách invaze nedošlo k celkové paralýze a zůstal zachován funkční komunikační 
i kontrolní systém nezbytný pro obranu hlavního města.

 • Rusku se z velké části nepodařilo odhalit obrannou strategii Ukrajiny. To dokazuje, že politické 
a vojenské vedení spolu úzce spolupracuje, a tak mezi sebou mohou efektivně sdílet informace. 

 • Osobní rozhodnutí prezidenta Zelenského zůstat v hlavním městě bylo klíčové pro přežití země 
v prvních hodinách invaze.

 • Ochranná služba Ukrajiny (Ukraine State Protection Service) postupovala a postupuje při 
zajišťování osobní bezpečnosti nejvyšších představitelů a jejich rodin nanejvýš profesionálně. 
Fyzická ochrana čelních politiků zůstává prioritou i nadále.

 • Klíčové utajované komunikační linky zůstaly funkční i navzdory opakovaným útokům.

 • Přítomnost Sil teritoriální obrany bude v osvobozených regionech stále významnější. Jednotky 
teritoriální obrany jsou lépe vycvičené, připravené a dostatečně vybavené. Budou důležitým 
prvkem obrany při nových útocích, které zemi hrozí. 

 • Ukrajinské zkušenosti s crowdfundingem a dobrovolnictvím v ozbrojených silách lze dále využít 
při obnově a rekonstrukci postižených oblastí. 

NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ
 • Mnoho opatření uvedených v plánech obrany bylo provedeno pouze částečně, pokud vůbec. 

Zásadní zákony týkající se národní odolnosti, na jejichž základě se začaly formovat Jednotky 
teritoriální obrany jakožto samostatné složky Ozbrojených sil Ukrajiny, byly přijaty jen několik 
měsíců před eskalací.

 • Obranný plán Ukrajiny se soustředil na strategickou úroveň řízení státu (tj. na ministerstva a další 
ústřední výkonné orgány). Části plánu pokrývající regionální a místní administrativu byly na 
počátku rozsáhlé invaze ve fázi přípravy, a proto se na těchto úrovních nejvíce chybovalo.

 • Plán obrany nebyl řádně vyzkoušen během příslušných cvičení, která měla sdružit členy 
armády a státní správy. Bezpečnostní personál a státní úředníci nebyli dostatečně proškoleni, 
a tak nebyli připraveni se jím řídit.

 • Strategické a finanční závazky byly nedostatečné. V rozpočtu na rok 2021 vyčlenila ukrajinská 
vláda na obranný a bezpečnostní sektor 267 miliard hřiven (9,44 miliardy dolarů), což představovalo 
5,93 % HDP; poprvé od roku 2014 však bylo financování Ozbrojených sil Ukrajiny sníženo o 331 
milionů hřiven. Ačkoli padla ujištění, že na obranu bude vyčleněn odpovídající obnos, stalo se tak 
až v únoru 2022.

 • Současné institucionální uspořádání je silně centralizováno do Kanceláře prezidenta Ukrajiny. 
Přičemž několik článků této struktury (včetně vedoucího prezidentské kanceláře) postrádá plnou 
odpovědnost, což se stává předmětem negativního mediálního zpravodajství.

 • Tato institucionální struktura je sice označována v době války za účinnou, ale pokud 
Ukrajina skutečně usiluje o přijetí transatlantické agendy, která by umožnila civilní kontrolu 
a demokratický dohled, je třeba ji změnit.

 • Výcvik na taktické úrovni nebyl podpořen změnou příslušných doktrín ani reformou celého 
systému vojenského výcviku a odborného vzdělávání. Mnoho vycvičených příslušníků ozbrojené 
síly opustilo a jejich schopnosti tak nebylo možné během prvních dní invaze využít.

 • Systém školení školitelů byl v  ozbrojených silách opomíjen. Počet vyškolených pracovníků se 
v posledních letech mohl výrazně zvýšit, ale nestalo se tak.

 • Rozsáhlé mezinárodní vzdělávací programy nezvýšily úroveň znalosti angličtiny v ozbrojených 
silách. Právě jazyková bariéra bránila zintenzivnění výcvikových programů.

http://www.evropskehodnoty.cz
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 • Ukrajinci se domnívají, že stažení zahraničních vojenských poradců spolu s diplomatickým 
personálem spojeneckých misí ruské invazi výrazně napomohlo. Tento krok vnímali také jako 
projev nedůvěry v  obranné schopnosti a ignorování progresu, kterého ukrajinské ozbrojené 
síly za posledních osm let dosáhly. Někteří ukrajinští představitelé navíc tvrdí, že pokud by byl 
zahraniční vojenský personál přítomen, k invazi nemuselo dojít. 

 • Příprava na obranu před hrozícím ruským útokem nebyla komplexní. Některé směry obrany byly 
prioritizovány na úkor druhých. To se projevilo v nedostatečně zabezpečené obraně zejména 
v jižní části země (např. Chersonské oblasti).

 • Hlavním cílem vedení země bylo nevyvolat paniku, a tak byla omezena cvičení civilní obrany, která 
se měla konat po celé zemi. To mohlo potenciálně snížit počet civilních obětí. 

 • Nedostatek času a zdrojů zabránil konání rozsáhlých mezirezortních cvičení, do nichž by byly 
zapojeny nejen složky ozbrojených sil, ale také policejní složky, zpravodajské služby a záchranné 
služby.

 • Podle některých zpráv Ukrajině spojenci doporučili, aby sérii vojenských cvičení nezahájila 
před únorem a Rusko tak „neprovokovala“. V té době se stále věřilo, že lze ruskou agresi zastavit 
diplomaticky. Kvůli tomu byl ztracen důležitý čas, který mohl být věnován přípravě.

 • Navzdory varování že hrozba invaze je bezprostřední, ministři, poslanci ani státní úředníci 
neobdrželi žádný protokol, který by předem jasně vymezil, jak v  případě války postupovat. 
Evakuace vládních představitelů proběhla spíše neplánovaně.

 • Pokud by se ruským jednotkám podařilo zajmout nebo zavraždit prezidenta Zelenského, tak jak 
bylo původně v plánu, ukrajinský odpor by byl značně oslaben.

 • Byť se pro čelní ukrajinské politiky v  časové tísni podařilo nalézt bezpečná útočiště, nebyla 
zajištěna jejich bezpečná komunikace – například vládní elektronický komunikační systém 
ohrozilo několik kybernetických útoků.

 • Mobilizační postupy a základní výcvik nových rekrutů je nutné průběžně a rychle adaptovat na 
nové hrozby a výzvy.

 • Vytvoření tzv. Mezinárodní legie bylo chaotické a její následná transformace ve funkční součást 
obranných jednotek trvaly příliš dlouho. Značný čas zabralo i jejich podřízení vojenské rozvědce 
(HUR) ukrajinského ministerstva obrany.

 • Nárůst počet ukrajinských obránců vyžaduje rozšíření výcvikových programů (včetně základního 
výcviku v oblasti mezinárodního humanitárního práva). Zároveň to zvyšuje nároky na jejich 
logistické zajištění (především adekvátní výstroj a výzbroj). 

 • Problematickým se ukázala např. ochrana vojenských objektů a objektů civilní kritické 
infrastruktury před útoky dělostřelectva s dlouhým dosahem, střel s plochou dráhou letu (např. 
Kalibr) a útočných bezpilotních letounů. Tato taktika útoků vyžaduje nové normy pro rozmístění 
vojenských jednotek, kontrolních stanovišť, skladů a výcvikových prostor. Správné rozmístění 
vojáků rozhoduje o jejich přežití. Např. i z toho důvodu aktuálně probíhají výcviky a cvičení větších 
skupin vojáků mimo území Ukrajiny. 

ZÁVĚR
Klíčem je vytvoření rámce bezpečnostního a obranného plánování, který je flexibilní a udržitelný 
a jehož funkčnost by bylo možné ověřit při pravidelných cvičeních. Důraz musí být kladen především 
na základní prvky zajištění národní bezpečnosti, přičemž značná pozornost by měla být věnována 
i bezpečnostním opatřením na regionální a lokální úrovni (v Ukrajině bylo nejvíce chyb zaznamenáno 
právě na lokální úrovni). Výcvik, včetně mezinárodních výcvikových programů (např. pod záštitou 
NATO), mobilizace dobrovolníků a budování Jednotek teritoriální obrany výrazně přispívají k posílení 
obranyschopnosti země.

http://www.evropskehodnoty.cz
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EKONOMIKA

OBILÍ
PODNIKATELÉ
ROZPOČET

DOSTUPNÉ PŮJČKYEU
PROGRAM

POZITIVNÍ ZJIŠTĚNÍ

 • Stát finančně podpořil podnikatele, zavedl daňové pobídky, grantové programy a podpořil 
přesun podniků do bezpečnějších oblastí Ukrajiny. 

 • Byl rozšířen program dostupných půjček pro podnikatele s názvem Affordable Loans 5-7-9% se 
zaměřením na zemědělství.

 • Podnikatelé mohou získávat povolení a licence prostřednictvím elektronických služeb Diia.

 • Zaměstnavatelé zaměstnávající osoby, které se v důsledku války staly vnitřně vysídlenými (IDP), 
byli odškodněni z rezervního fondu státního rozpočtu.

 • Úřad pro podporu podnikání a vývozu (Entrepreneurship and Export Promotion Office) spustil 
online platformu s aktuálními informacemi pro ukrajinské vývozce, kteří v době války chtějí své 
výrobky vyvážet do zahraničí.

 • Byla vytvořena platforma, která má usnadnit navazování obchodních kontaktů mezi EU 
a Ukrajinou a podpořit tak vývoz ukrajinského zboží.

 • Stát připravuje strategii, která by zlepšila fungování celního řízení s  Polskem, a plánuje zřídit 
bezcelní koridory. 

 • Evropská komise spustila iniciativu „Solidarity Lanes“, která má zkrátit dobu dodání a zlepšit 
dopravní infrastrukturu mezi Ukrajinou a EU.

 • V listopadu byl zahájen program Obilí z  Ukrajiny (Grain from Ukraine). Jeho cílem je pomoci 
chudým africkým zemím překonat potravinovou krizi způsobenou válkou. Každý stát může 
zaplatit vývoz obilí do některé země, které hrozí hladomor. 

 • Fond národního majetku Ukrajiny (State Property Fund of Ukraine) v  září zahájil privatizační 
aukce, aby získal další prostředky do státního rozpočtu. Loni v létě parlament tento postup 
zjednodušil a zpřístupnil. 

 • Dne 23. května podepsal ukrajinský prezident zákon, který zjednodušuje postup konfiskace 
majetku Rusů a Bělorusů, na něž se vztahují sankce. 

http://www.evropskehodnoty.cz
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NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ
 • Kabinet ministrů Ukrajiny dne 12. října aktualizoval postup registrace faktur (žádosti o vrácení 

DPH). Následně došlo k  přetížení systému a faktury nebylo možné registrovat. Vrátky DPH se 
značně zpozdily, což ještě zhoršilo už tak nepříznivou finanční situaci mnoha firem a podnikatelů.

 • Vláda již několik let slibuje daňovou reformu po vzoru EU. K tomu dosud nedošlo.

 • Většina průmyslové výroby se nachází na východě a jihu Ukrajiny. V současné době nemůže 
těžký průmysl kvůli válce fungovat na plný výkon. Redislokací průmyslových center se vláda 
začala zabývat až po únorové invazi. Vzhledem k nedostatku času a probíhajícímu konfliktu 
situace představuje těžko řešitelný problém.

 • Ukrajina během své nezávislosti dostatečně nevylepšila dopravní koridory, které ji propojují 
s Evropou. Nejzávažnější problémy se ukrajinské vládě podařilo vyřešit díky pomoci zahraničních 
partnerů.

 • Státní rozpočet, a to zejména rozpočet na obranu, nebere v potaz válečné podmínky ani následné 
poškození ukrajinské infrastruktury. 

 • Ke konfiskaci majetku Rusů v Ukrajině je nutná politická vůle a spolupráce státních institucí. 
Konfiskace sice probíhá, ale proces se zbytečně protahuje.

 • Nerovnoměrné rozdělování finančních prostředků, nejasné postupy a celková neprůhlednost 
povedou ke korupci a ztrátě důvěry zahraničních partnerů. Ukrajina potřebuje jednotný 
transparentní mechanismus pro správu rozpočtu a dárcovských fondů. 

ZÁVĚR
Vláda musí podpořit místní podniky a pomoci jim udržet se během války v provozu. Zmírní tak její 
dopad na sociální oblast a zajistí daňové příjmy.

http://www.evropskehodnoty.cz
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ENERGETIKA A KRITICKÁ 
INFRASTRUKTURA

REGIONY
EVROPSKÁ KOMISE
REFORMY

GAZPROM
KRIZOVÉ PLÁNY

PODZEMNÍ ZÁSOBNÍKY

POZITIVNÍ ZJIŠTĚNÍ

 • Těžba je rozptýlená do regionů, a tak se drží na dostatečné úrovni. To bylo společně se včasnou 
ochranou důležitých plynárenských zařízení v místech aktivních bojů klíčové. Řada společností 
měla již před invazí připraveny pro tuto situaci krizové plány.

 • Ukrajina i na základě zkušenosti z předchozích úspěšných arbitráží se společností Gazprom 
se pojistila lepšími smluvními podmínkami pro případ dalšího omezení tranzitu. Rusko však 
podmínky této dohody i podobných dohod s dalšími zeměmi EU stále porušuje.

 • Lidé z  nejvíce zničených oblastí byli evakuováni do regionů, kde energetická infrastruktura 
zůstává relativně neporušená.

 • Ukrajinské podzemní zásobníky plynu jsou ve vynikajícím technickém stavu. Nachází se v různých 
oblastech, z nichž některé nebyly zasaženy aktivními boji. Před topnou sezónou v  nich byly 
dostatečné zásoby.

 • Včas provedené reformy trhu s plynem a zavedení institutu dodavatele poslední instance 
zajistily spotřebitelům potřebný plyn. Vláda zavedla na prodej plynu a tepla cenová omezení, a tak 
v zemi nedošlo k občanským nepokojům. V době války by spotřebitelé nebyli schopni platit vyšší 
tarify. Z pohledu trhu by ceny neměly být stanovovány administrativně, ale vzhledem k válečnému 
stavu to bylo rozumné politické rozhodnutí.

 • Ukrajině se podařilo zůstat spolehlivým dodavatelem a udržet dodávky ruské ropy pro evropské 
spotřebitele. Navzdory válečným podmínkám zajišťovala také přepravu pro vlastní potřebu.

 • Ukrajina oslovila nové dodavatele z EU. V květnu začala odebírat ropu ropovodem z Maďarska. 
Na hranicích s Polskem byl uveden do provozu „zelený koridor“ pro kamiony s pohonnými hmotami. 
Vláda také změnila způsob centralizovaného nákupů pohonných hmot za válečného stavu.

 • V současné době jsou objekty kritické infrastruktury včetně tepelných elektráren pod zvýšenou 
ochranou protivzdušné obrany, byť na začátku bojů tomu tak nebylo. Zásob uhlí pro tepelné 
elektrárny je dostatek.

 • Jaderné elektrárny jsou využívány na maximální výkon. Před invazí byly provedeny jejich opravy. 
Zapojení Mezinárodní agentury pro atomovou energii a přítomnost jejích zástupců v Záporožské 
jaderné elektrárně snižuje riziko jaderné katastrofy.

http://www.evropskehodnoty.cz
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 • Vodní elektrárny hrají důležitou roli při synchronizaci energetických systémů Ukrajiny a EU. 
Obnovitelné zdroje energie v zemi mají potenciál zajišťovat až dvacet procent celkového objemu 
výroby elektřiny, teď však pokrývají nanejvýš 5 %. 

 • Rozsáhlé přípravné práce přispěly k tomu, že energetický systém nezkolaboval a země několik 
měsíců prodávala elektřinu do zemí EU. 

 • Na základě zkušeností získaných během kybernetických útoků v roce 2015 bylo možné vytvořit 
systém odolný vůči kybernetickým hrozbám.

 • Sekretariát Energetického společenství vytvořil zvláštní pracovní skupinu na podporu Ukrajiny 
(USTF), která spolupracuje s Koordinačním centrem Evropské komise pro zvládání mimořádných 
situací a s ukrajinským ministerstvem energetiky. Vybavení pro energetický sektor je dodáváno 
i v rámci mechanismu civilní ochrany EU.

NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ
 • Vláda preventivně nezbavila proruské představitele práva vlastnit a/nebo kontrolovat významný 

podíl kritické infrastruktury, ačkoli z  právního hlediska to bylo možné již před začátkem války. 
Stát stále nemá ve většině regionů dostatečnou kontrolu nad vnitrostátní distribuční plynovou 
soustavou.

 • Vládě se nepodařilo efektivněji využívat přepravní soustavu a přilákat tak zahraniční investice, 
ačkoli soustava představuje pro trh, zejména pro evropské společnosti, obrovský potenciál. 
V současné době je využíváno pouze 50 % kapacity soustavy.

 • Kvůli nedbalosti vlády se velká část domácího trhu s plynem ocitla v rukou proruské podnikatelské 
skupiny, navíc propojené se společnostmi, které se zabývají také distribucí plynu. Opatření byla 
přijata příliš pozdě.

 • Města neměla k  dispozici výkonné dieselové generátory pro zajištění dodávek elektřiny 
nemocnicím a dalším důležitým zařízením. Sítě většiny městských kotelen nedisponují 
propojovacím schématem (tj. systém, který umožňuje automatické přepojení jedné kotelny 
na druhou v případě poškození nebo poruchy). Přechod kotelen z plynu na biopalivo komplikují 
zdlouhavé byrokratické procedury. Generátory a další náhradní zdroje nebyly nakoupeny 
v  dostatečném množství. Týmy opravářů neměly na začátku války k  dispozici dostatečné 
množství finančních prostředků ani náhradních dílů, aby mohly poškozená zařízení rychle opravit.

 • Ukrajinské jaderné elektrárny dlouhá léta využívaly ruské palivo. Až v posledních letech země 
začala přecházet na palivo dodávané společností Westinghouse. Ruské palivo je využíváno 
stále ve všech blocích Rivenské a Chmelnycké JE, dvou blocích Záporožské JE a jednom bloku 
Južnoukrajinské JE. Od začátku invaze země odmítá nakupovat další ruské palivo. V současné 
době jsou zásoby ruského paliva zajištěny na dva roky. 

 • Ukrajina nepožadovala, aby EU a Spojené státy uvalily sankce na Rosatom navzdory tomu, že 
uvalení sankcí na plynárenské a ropné společnosti je v mnoha případech efektivní. Ani samotná 
Ukrajina se zavedením sankcí proti Rosatomu nespěchala a příslušné rozhodnutí schválila až 
2. září 2022.

 • Během ruské agrese vzrostlo riziko, že staré přehrady, do jejichž oprav se dlouhodobě 
neinvestovalo, zaplaví hustě obydlené oblasti. Díky zlepšené protivzdušné obraně je v současné 
době riziko povodní sníženo, stále jsou ale tyto přehrady velmi zranitelné.

 • Cílem ruských útoků mezi říjnem a prosincem 2022 byly z velké části trafostanice a zařízení pro 
přenos elektřiny do sítě prostřednictvím vedení vysokého napětí. V té době neexistovala žádná 
záložní zařízení.

 • Kapacita energetické sítě i možnosti dovozu jsou nedostatečné. Země usiluje o možnost 
dovážet významné množství elektřiny z EU, tj. 1,5 tisíce MW, současný limit dovozu je 500 MW.

http://www.evropskehodnoty.cz
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 • Nebyla provedena dostatečná decentralizace energetického systému, chybí menší místní výrobní 
a distribuční kapacity. Ty by přispěly k diverzifikaci rizik a snížení zranitelnosti energetické sítě.

ZÁVĚR
Diverzifikací dodávek energetických zdrojů lze předejít vážnému nedostatku v krizových situacích. 
Pokud bude energetický systém na mimořádné události připraven včas, zmírní se jejich negativní 
dopad.

http://www.evropskehodnoty.cz
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STRATCOM A BOJ PROTI 
DEZINFORMACÍM

PRÁVNÍ RÁMEC
SPOLEČENSKÁ DŮVĚRA

MONITORING

VZDĚLÁVACÍ MODEL 

BEZPEČNOST
VEŘEJNÝ SEKTOR

POZITIVNÍ ZJIŠTĚNÍ

 • Státním institucím zřízeným za účelem boje proti ruské propagandě a dezinformačním kampaním, 
centrům Center for Strategic Communications (CSC) a Center for Countering Disinformation 
(CCD), se podařilo zlepšit komunikaci a spolupráci mezi různými vládními orgány (tj. kabinetem 
ministrů, bezpečnostními a policejními orgány, ministerstvy a Kanceláří prezidenta), zefektivnit 
šíření informací, usnadnit kontakt s oficiálními mluvčími a sjednotit informační tok.

 • Státu, veřejnému sektoru a zahraničním partnerům se společnými silami dařilo šířit jednotné, 
jasné a konzistentní informace, což zvýšilo důvěru společnosti v době, kdy se blížila ruská agrese.

 • Byl zaveden moderní vzdělávací model pro přípravu státních zaměstnanců, specialistů na 
strategickou komunikaci. Řada ukrajinských odborníků bylo vyškolena v rámci programů NATO.

 • Byl účinně implementován právní rámec strategické komunikace v oblasti bezpečnosti 
a obrany.

 • Přísun informací byl centralizovaný, a tak mezi občany nevypukla panika. 

 • Původně čistě defenzivní reakce (monitoring, analýza, prognóza) postupně přešly v  ofenzivní 
informační operace, z nichž některé probíhaly v ruském informačním prostoru.

NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ
 • Fluktuace zaměstnanců způsobila nedostatek specialistů věnující se strategické komunikaci. 

V ideálním případě by měl mít úřad vládní strategické komunikace institucionální základnu 
s jasnými, funkčními a odpovídajícími pravomocemi bez nadměrného politického vlivu. 

 • Stát neměl před ruskou invazí jasně stanovenou taktiku, jak zvládat krize. Kdyby včas a správně 
informoval obyvatelstvo, jeho evakuace mohla být efektivnější.

http://www.evropskehodnoty.cz
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ZÁVĚR
Poté, co západní zpravodajské služby informovaly, že se Rusko chystá rozpoutat válku v plném rozsahu, 
propukla v ukrajinském informačním prostoru panika. Kancelář prezidenta se rozhodla hrozbu 
bagatelizovat, aby znovu nastolila klid. Na ministerské úrovni byla vytvořena meziresortní pracovní 
skupina, která měla za úkol reakce na tento typ informací koordinovat a informovat o bezpečnostních 
otázkách.

S cílem zlepšit strategickou komunikaci Ukrajina zřídila státní instituce odpovědné za strategickou 
komunikaci. Tato centra (CSC, CCD) sjednotila klíčové zúčastněné strany, které vybudovaly informační 
frontu, a stala se hlavními kanály, skrze které vláda začala informovat o válce. Díky spolupráci mezi 
jednotlivými vládními institucemi vznikla v rozhodujících týdnech po 24. únoru unifikovaná a jasná 
vládní strategická komunikace.

http://www.evropskehodnoty.cz
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MÉDIA

TELEVIZNÍ KANÁLY
DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ

MEDIÁLNÍ PROSTOR

REPORTÁŽE

NOVINÁŘI

SVOBODA PROJEVU 

POZITIVNÍ ZJIŠTĚNÍ

 • Média, která šířila narativ Moskvy, byla zakázána. Omezil se prostor pro zprávy šířené Ruskem.

 • Televizní kanály byly sjednoceny do celostátního vysílání Yedyni novyny, což pomohlo zabezpečit 
národní informační prostor a ochránilo vysílání před výpadky způsobenými boji. 

 • Koordinace digitálního vysílání a kontrola národních televizních kanálů byla dalším krokem 
k ochraně mediálního prostoru a zajištění jeho technické odolnosti i dohledu nad obsahem.

NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ
 • Stát nedostatečně informoval o opatřeních souvisejících s vysílacími kanály, které nebyly součástí 

celostátního vysílání. Rozhodnutí vypnout tři z  nich vyvolalo pochybnosti ohledně svobody 
projevu, neboť tento krok nebyl zcela nezbytný pro zachování národní informační bezpečnosti.

DOPORUČENÍ
 • Zvláštní pozornost je třeba věnovat ověřování informací. Pomocí autocenzury nebo státem 

nařízené cenzury je nutné zaručit, aby v reálném čase nebyly zveřejňovány informace, které by 
mohl nepřítel využít k vojenským účelům.

 • Hromadné sdělovací prostředky by měly vzájemně spolupracovat. Dobrým příkladem v tomto 
ohledu je celostátní vysílání Yedyni novyny.

 • Aby mohli novináři během válečného období pracovat efektivně, musí disponovat souborem 
specifických vlastností. Ti, kteří budou provádět reportáže v  místech aktivních bojů, by měli 
projít mimo jiné kurzem osobní bezpečnosti a taktické medicíny. Tyto kurzy by neměly zajišťovat 
redakce, ale specializované instituce. 

 • Provozovatelé komerčních médií, pro které je hlavním zdrojem příjmů reklama, by měli založit 
rezervní fond, který jim umožní vyplácet mzdy zaměstnancům alespoň po dobu 3–6 měsíců.

http://www.evropskehodnoty.cz
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ZÁVĚR
Pro ochranu informačního prostoru před útoky je třeba se zaměřit na boj proti nepřátelské propagandě 
a spolupracovat s  organizacemi občanské společnosti. Díky sjednocení televizních kanálů pod 
celostátní vysílání Yedyni novyny bylo možné zabezpečit národní informační prostor a ochránit 
vysílání před výpadky.
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KYBERNETICKÁ ODOLNOST

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
VLÁDNÍ SYSTÉMY

KRITICKÁ INFRASTRUKTURAÚTOK CLOUD

VÍCEFÁZOVÉ OVĚŘENÍ 

POZITIVNÍ ZJIŠTĚNÍ

 • Zkušenosti získané při útocích malwarů Petya a Not-Petya pomohly zemi zvýšit kybernetickou 
bezpečnost.

 • V zájmu ochrany vládních dat a kritické infrastruktury vláda všem státním institucím nařídila, 
aby přešly na cloudové systémy, a také zavedla bezpečný cloudový systém a silný systém 
vícefázového ověření.

 • Ministerstvo digitální transformace spustilo obdobu Jednotek teritoriální obrany v digitální 
oblasti, která má bránit ukrajinský kybernetický prostor a bojovat s nepřítelem. 

 • Byly zavedeny flexibilní digitální nástroje pro poskytování státních služeb v krizových situacích, 
které je možné aktualizovat dle potřeby.

NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ
 • Ukrajinský digitální systém, zejména vládní data a kritická infrastruktura, měl být vylepšen již 

před ruskou agresí. Zastaralé ukrajinské vládní systémy byly zranitelné ještě před novou vlnou 
ruských kybernetických útoků.

ZÁVĚR
Kybernetické útoky jsou nedílnou součástí moderní války. Zásadní je posílit kybernetickou bezpečnost 
v rámci státu, a rovněž zlepšit spolupráci se zahraničními partnery (např. mezivládními organizacemi 
a technologickými firmami). Rozvojem elektronické správy země a zaváděním flexibilních digitálních 
nástrojů pro poskytování státních služeb lze zvýšit odolnost společnosti v krizových situacích.

http://www.evropskehodnoty.cz
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OBČANSKÁ SPOLEČNOST

HUMANITÁRNÍ ČINNOST
REKONSTRUKCE CROWDFUNDING

VYMÁHÁNÍ PRÁVADOKUMENTACE
ODŠKODNĚNÍ 

POZITIVNÍ ZJIŠTĚNÍ

 • Stejně jako během invaze v roce 2014 se i nyní ukázalo, že ukrajinská občanská společnost hraje 
klíčovou roli při poskytování humanitární pomoci a pomoci vysídlenému obyvatelstvu.

 • Spolupráce a koordinace místních úřadů a občanské společnosti vedla k efektivní pomoci.

 • Byl nastaven systém právní pomoci a postupy dokumentace válečných zločinů. 

 • Občanská společnost se v rámci mezinárodní advokacie zaměřila na zřízení zvláštního tribunálu 
pro ruský režim a na systém odškodnění Ukrajiny za válečné zločiny spáchané Ruskem. 

 • Organizace občanské společnosti hrají pozitivní roli při dohledu nad nakládáním s finančními 
prostředky určenými pro obnovu a rekonstrukci země.

NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ
 • Válečné zločiny jsou dokumentovány ad hoc, především z důvodů nízké kapacity orgánů činných 

v trestním řízení. 

 • Je třeba vytvořit právní rámec pro veřejné konzultace. Občanská společnost očekává přijetí 
zákona „o veřejných konzultacích“, který nastaví právní proces, který dá veřejnosti možnost 
podílet se na rozhodování.

ZÁVĚR
Ukrajinská občanská společnost sehrála významnou roli při poskytování humanitární pomoci 
civilistům postiženým válkou, při dokumentování válečných zločinů a při crowdfundingu pro 
ozbrojené složky. Tato mimořádná míra mobilizace společnosti byla možná díky zkušenostem z roku 
2014. Měla by být využita i v období obnovy a rekonstrukce.
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