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Evropa, která chrání: pokrok při řešení hybridních hrozeb 

(A Europe that protects: good progress on tackling hybrid threats) 
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Evropská unie společně s členskými státy učinila pokrok v boji proti hybridním hrozbám ve 
velké řadě odvětví. Evropská komise nechala vypracovat zprávu o implementaci Společného 
rámce pro boj proti hybridním hrozbám z dubna 2016, která identifikovala 22 opatření proti 
hybridním hrozbám (například posílení ochrany kritické infrastruktury, kybernetické 
bezpečnosti nebo boj proti radikalizaci). Zpráva podrobně popsala pokrok v řadě oblastí, mezi 
které patří například: 

 Posílení strategické komunikace pro řešení dezinformací: V prosinci 2018 Evropská 
rada schválila akční plán proti dezinformacím. V březnu 2019 byl spuštěn Systém 
rychlého varování pro dezinformace.  

 Kybernetická bezpečnost a obrana: V květnu 2019 byl zaveden nový režim sankcí, 
který dává členským států nové nástroje v oblasti diplomacie pro rizika v kyberprostoru. 
Dále byly přijaty nové pokyny pro kybernetickou bezpečnost v energetice. Některé státy 
přispívají vývojem technologií na kybernetickou ochranu v rámci PESCO. 

 CBRN (Chemická, biologická, radiologická a nukleární) rizika: Komise společně 
se členskými státy vytvořila seznam utajovaných látek, kterých je třeba se obávat. 
Komise spolupracuje se soukromým sektorem v otázkách chemických prekurzorů. 
Členské státy se rozhodly poskytnout 11,6 miliónů Eur k financování podpory boje proti 
znovu se objevujícímu používání chemických zbraní. 

 Ochrana kritické infrastruktury: Komise společně s členskými státy dokončila práci 
na ukazatelích zranitelnosti kritické infrastruktury proti hybridním hrozbám. Dále 
probíhá spolupráce uvnitř EU a s třetími zeměmi na diverzifikaci zdrojů energie. 

Klíčovými úspěchy je přijetí velkého množství legislativních návrhů na národních úrovních a 
na úrovni EU. Například nedávné nařízení o kontrole přímých zahraničních investic do EU. 
Kooperace mezi orgány EU byla pro tento pokrok velice důležitá. Dále byla posílena spolupráce 
se sousedními zeměmi za účelem posílení boje proti hybridním hrozbám. Podobně tak platí i 
pro mezinárodní partnery jako NATO. Nejdůležitější však zůstává spolupráce mezi členskými 
státy a subjekty EU. 

 


