
STRATEGICKÁ KOMUNIKACE

A JEJÍ VÝZNAM PRO BEZPEČNOST STÁTU

CENTRUM PROTI TERORISMU A HYBRIDNÍM HROZBÁM 

MINISTERSTVA VNITRA



● KDO JSME?

o vznikli jsme 1. ledna 2017 v návaznosti na 

doporučení Auditu národní bezpečnosti

o jsme analytický, koncepční a komunikační 

útvar Ministerstva vnitra

o naším cílem je bojovat proti (nejen) 

hybridním, asymetrickým, novým hrozbám 

v oblasti vnitřní bezpečnosti 



● CO DĚLÁME?

monitorujeme                  

a analyzujeme hrozby 

navrhujeme řešení           

ve formě opatření

komunikujeme

s veřejností

p
o

u
ze

 v o
b

lasti
vn

itřn
í b

ezp
e

čn
o

sti 



● CO JSOU DEZINFORMACE?

1. cíleně a systematicky šířené

2. nepravdivé či manipulativní informace,

3. jejichž cílem je ovlivnit rozhodování nebo 

názory těch, na které cílí

Závažné dezinformace mohou ohrozit 

bezpečnost státu.



Máte právo na vlastní názor, 

nikoliv na vlastní fakta.

- Dan ie l P atrick Moyn ihan

“



● CÍLE DEZINFO

relativizovat skrze šíření 
protichůdných pohledů                   
„nic  nen í pravda“

polarizovat skrze posilování 
rozporů mezi názorovými proudy               
„js te  s  nám i, nebo proti nám“

radikalizovat skrze posilování 
extrémních postojů                     
„vš ichn i gayové js ou  pedofilové“



● CO JE STRATCOM?

1. promyšlená a účelná

2. systematická a koordinovaná

3. proaktivní a reaktivní 

komunikace státu.



● PROČ STRATCOM?

o jeden z nejefektivnějších způsobů obrany 

demokratické společnosti proti informačnímu 

vlivovému působení (tj. dezinfo kampaním)

o zamezuje vzniku komunikačního vakua, 

pomáhá posilovat důvěru a soudržnost ve 

společnosti

o tj. „chrání brand“ demokratické společnosti 



● VÝSLEDKY ÚSPĚŠNÉ 

STÁTNÍ STRATCOM 

✓odolnější společnost

✓odolnější stát 

✓větší důvěra ve společnosti (mezi veřejností     
a státními institucemi), tj. důvěryhodný 
„brand“ demokratického státu 



●MEZITÍM NA DEZINFO 

WEBECH: 



●MEZITÍM NA DEZINFO

WEBECH: 



● I DEZINFO WEBY ŽIJÍ               

Z REKLAMY

o přes 60 % dezinformačních webů prodává 

reklamní prostor skrze světovou reklamní síť 

o průměrný výdělek může dosahovat stovky tisíc 

korun měsíčně 

o mezi inzerujícími byly např. Alza, CZC.CZ, 

Česká spořitelna* a další



● PROČ NEINZEROVAT NA 

DEZINFO WEBECH?

o poškození dobrého jména firmy (skrze asociaci 

s nedůvěryhodnými informačními zdroji) 

o veřejná dehonestace firmy (skrze občanské 

iniciativy jako např. Sleeping Giants) 

Konečným výsledkem jsou finanční ztráty 

způsobené pokřivením reputace firmy. 



● CO MŮŽETE DĚLAT VY?

Nepodporujte reklamu na dezinformačních 

webech. Chraňte svoje klienty. 

o konspiratori.sk 

o rating.nfnz.cz



www.mvcr.cz/cthh

CTHH_MV 

cthh@mvcr.cz


