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Auditoři zkoumají boj EU proti dezinformacím 
Evropský účetní dvůr (EÚD) zahájil audit, který prověří úsilí Unie v boji proti šíření prokazatelně 
falešných nebo zavádějících informací za účelem ekonomického prospěchu nebo úmyslného 
klamání občanů, které může způsobit veřejnou újmu. Auditoři posoudí akční plán EU proti 
dezinformacím z hlediska jeho relevance, dosud dosažených výsledků a rámce pro vyvozování 
odpovědnosti. Součástí prověrky je i kapacita pracovní skupiny pro strategickou komunikaci 
Evropské služby pro vnější činnosti (ESVČ) zvládat dezinformace, zavedení systému včasného 
varování, kodex zásad odsouhlasený internetovými platformami a jinými subjekty i projekty a 
iniciativy EU zaměřené na zvýšení povědomí a zlepšování odolnosti společnosti.  

Nástup internetu, sociálních médií a nových digitálních technologií radikálně změnil způsob, 
jakým lidé získávají informace a komunikují. Tuto změnu provází výzvy, jejichž závažnost se 
zvyšuje, jako neautorizovaný přístup k údajům a jejich využívání nebo rychlé šíření zavádějícího 
obsahu. Citlivá témata jako migrace, změna klimatu a otázky týkající se zdraví jsou často 
využívány k polarizaci společnosti. 

„Jakýkoli pokus zlovolně a záměrně podrývat a manipulovat veřejné mínění představuje závažnou 
hrozbu pro Unii samotnou,“ řekl Tomé Muguruza, člen EÚD odpovědný za tento audit. „Občané 
EU musí vědět, zda je akční plán EU proti dezinformacím účinný.“ 

Boj proti dezinformacím musí nalézt tu správnou rovnováhu mezi ochranou demokracie v EU na 
straně jedné a zachováním základních práv na svobodu projevu a pluralitu médií na straně druhé. 
Podle Evropské služby pro vnější činnosti představují největší hrozbu pro EU ruské dezinformace, 
obdobné strategie však začaly používat i další třetí země.  

Počínaje rokem 2015 byla vytvořena pracovní skupina East StratCom, která se zaměřila na boj 
proti ruským dezinformačním kampaním. Do června 2017 ustavila ESVČ dvě další pracovní 
skupiny: pracovní skupinu pro strategickou komunikaci zaměřenou na západní Balkán a pracovní 
skupinu „Jih“ pro země Blízkého východu, severní Afriky a Perského zálivu. V září 2018 byl 
zveřejněn Kodex zásad – dobrovolný samoregulační soubor závazků internetových platforem a 
reklamního průmyslu, jehož smyslem je zlepšit transparentnost politické reklamy, posílit uzavírání 
falešných účtů a demonetizovat pobídky pro šíření dezinformací. 
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V březnu 2019 Komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ve 
spolupráci s členskými státy ustavili systém včasného varování k posílení kooperace a koordinace 
všech subjektů, které se na boji s dezinformacemi podílejí. 

Akční plán EU rovněž zahrnuje zajištění evropských voleb, podporu multidisciplinárních 
nezávislých ověřovatelů faktů a výzkumných pracovníků za současné podpory mediální 
gramotnosti. Je modelem pro spolupráci členských států a orgánů EU, který jim umožní sdružit 
kapacity a problematiku dezinformací proaktivně řešit. Členské státy vyzvaly k tomu, aby byl akční 
plán pravidelně podrobován přezkumu a aktualizován. 

Poznámka pro redaktory  

Auditoři dnes zveřejnili zprávu o připravovaném auditu akčního plánu EU proti dezinformacím. 
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu. 

Zprávy o připravovaném auditu informují o probíhajícím auditním úkolu. Slouží jako zdroj 
informací pro ty, kteří se zajímají o politiky nebo programy, jež jsou předmětem auditu. 

Tato auditní zpráva bude vydána v roce 2021. EÚD již dříve přezkoumal výzvy související s 
účinnou politikou EU v oblasti kybernetické bezpečnosti. 
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