
Zpráva ke stavu oblasti  
bezpečnosti, obrany a zahraničí

Ve zkratce
Jednoznačně největší hrozbu pro demokracii vidí experti v ruské agresi na 
Ukrajině, která vyvolala řadu zásadních kroků, jichž byla ČR aktivní sou-
částí. Oceňují rychlost české reakce na konflikt a robustní pomoc Ukraji-
ně, stejně tak pozitivní vlnu solidarity směrem k uprchlíkům. Došlo k akti-
vizaci evropského společenství, delší dobu připravované revizi strategické 
koncepce NATO zohledňující významné zhoršení bezpečnostního pro-
středí v Evropě a silnému gestu EU vůči zemím silně ohrožených ruskou 
rozpínavostí (zejména status kandidátské země Ukrajině). Experti zároveň 
upozorňují na riziko podcenění sociálních dopadů války na Ukrajině v ČR. 
Pokračování v pomoci Ukrajině by mělo pokračovat. Zároveň je potřeba se 
připravit na souběh krizí, které na podzim České republice hrozí.
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Pozitivní trendy 

 ↗ Reakce české vlády na ruskou 
agresi na Ukrajině byla pohotová 
a v pomoci Ukrajině robustní.

 ↗ Pozitivní vlna solidarity směrem 
k uprchlíkům.

 ↗ Posilování významu strategické-
ho uvažování, jak lze pozorovat 
v reakci NATO a EU na události 
na Ukrajině.

Negativní trendy 

 ↘ Vypnutí dezinformačních webů 
bez jasného právního rámce.

 ↘ Riziko podcenění sociálního do-
padu řešení ukrajinské krize.

 ↘ Šíření dezinformací pokračuje 
i ve světle zhoršující se ekonomic-
ké situace.

Česká vláda pohotově zaregovala 
na ruskou agresi na Ukrajině
V návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině podnikla česká vláda 
řadu kroků, kterými se jasným způsobem vymezila vůči postupu 
Moskvy a podpořila Ukrajinu. ČR poslala Ukrajině protitankové 
a protiletecké zbraně a bylo jednou z prvních zemí, které napade-
né zemi poslaly těžkou techniku. Lze ocenit i symboliku návštěvy 
tehdy obleženého Kyjeva, kterou podnikl premiér Fiala s předsta-
viteli Polska a Slovinska. Významná byla také pomoc uprchlíkům 
z Ukrajiny, třebaže se vláda nevyhnula sporům o podobě její prak-
tické realizace. ČR také patřila v rámci EU k podporovatelům sil-
ných sankcí vůči Rusku.

Hlavní zjištění



NATO uvedlo novou strategickou koncepci

* Aliance reflektovala hrozbu Ruska dlouhodobě. V dosavadní koncepci z roku 2010 bylo uvedeno, že NATO bude usilovat o to, aby bylo Rusko „skutečným strategickým partnerem“. 
Nicméně už tato koncepce, která vznikla po konfliktu Ruska s Gruzií (2008), podtrhuje význam deterence a obrany jako hlavní úkol NATO. Významná byla též deklarace lídrů ze Summi-
tu Aliance ve Walesu z roku 2014, která odsoudila ruskou agresu na Ukrajině: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm

Události na Ukrajině měly přímé důsledky na novou stra-
tegickou koncepci NATO, která byla přijata na červnovém 
summitu Aliance v Madridu. V ní je Rusko uvedeno jako 
přímá bezpečnostní hrozba Aliance*. V této souvislosti 

bylo významným krokem podepsání přístupových proto-
kolů s Finskem a Švédskem. ČR se také na summitu přihlá-
sila k závazku dosáhnout obranného rozpočtu ve výši dvou 
procent HDP dříve než v roce 2025.

Dezinformační weby byly vypnuty bez jasného právního rámce
Dočasné vypnutí osmi českých dezinformačních webů 
v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině lze alespoň 
z krátkodobého pohledu pochopit, z dlouhodobého hledis-
ka však jde o problematický krok, který může jen posílit 

šíření dezinformací o státním omezování svobody projevu 
a obecně nedůvěru ve stát. Je třeba se v podobných situa-
cích opírat o jasný právní rámec, který je založen na před-
vídatelných pravidlech a přesném právním vymezení.

EU udělila Ukrajině status kandidátské země
Představitelé států EU na červnovém summitu schváli-
li udělení kandidátského statusu Ukrajině a Moldavsku. 
V případě Gruzie lze pozorovat také určitý posun - ofici-
álně došlo k potvrzení její evropské perspektivy (příslib 
kandidatury za splnění reforem stanovených EU). Jedná se 

o důležitý krok, kterým EU dává najevo, že v kontextu rus-
ké hrozby existuje pro dotčené země pozitivní směřování 
do společného prostoru založeného na hodnotách právní-
ho státu a lidských práv a svobod.

„Vláda by neměla podcenit podzimní riziko několika krizí. Jed-
nak je možné, že se vrátí v nějaké podobě koronavirová epidemie. 
Přidají se sociálně-ekonomické problémy spjaté s energetickou kri-
zí a post-covidovou inflací. A počáteční pozitivní vlna solidarity 
vůči Ukrajině se promění v dezinformacemi živené rozčarování 
u části společnosti. Případné problémy navíc budou umocňovány 
v předvolební kampani před obecními a prezidentskými volbami. 
Vládní politici by proto neměli podléhat sociální slepotě a měli by 
kritické domácí otázky citlivě řešit.“ — Jan Charvát

„Česká vláda by měla nadále podporovat Ukrajinu v její obraně 
proti ruské agresi a na cestě do Evropské unie a měla by se v této 
otázce stát lídrem mezi evropskými zeměmi, zejména v čase 
evropského předsednictví v Radě Evropské unie. To za současné 
situace představuje značnou výzvu pro společenskou, energetic-
kou a finanční udržitelnost, která bude i ze strany českých občanů 
vyžadovat značné nasazení a vytrvalost v následujících měsících, 
obzvláště během náročných zimních měsíců. Vítězství Ukrajiny 
bude nicméně představovat vítězství pro Českou republiku a její 
bezpečnost a demokratické základy státu.” — Pavel Havlíček

Doporučení expertů 
pro další období

1. Podpora Ukrajiny ze strany ČR v boji proti 
agresivnímu ruskému režimu by měla i na-
dále pokračovat. Je zároveň třeba zachovat 
evropskou jednotu v postoji vůči Rusku.

2. Vláda by se měla důkladně připravit na pod-
zim a na možný souběh několika krizí (ná-
vrat koronavirové pandemie, energetická 
krize, post-covidová inflace a oslabení ocho-
ty části občanů podporovat Ukrajinu).

3. Měla by vzniknout jasná a předvídatelná 
pravidla pro případy vypínání tzv. dezinfor-
mačních webů.

4. Je vhodné se vyvarovat v ČR se objevujícímu 
narativu: „Západ selhal, Německo zradilo, 
Francie chce vyjednávat“. Ten totiž nahrává 
ruské scéně, která usiluje o narušení jednoty.

Další reporty expertních skupin najdete na www.ochranademokracie.cz. Pokud ještě nejste členem Sítě k ochraně demokracie, přidejte se a reporty vám budeme posílat.

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
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