
JAK NEPŘISPÍVAT
K ŠÍŘENÍ
DEZINFORMACÍ
PŘED EVROPSKÝMI
VOLBAMI?

Doporučení pro politické strany

Na sestavování seznamu doporučení se podíleli výzkumníci 
z think-tanku Evropské hodnoty, 
spolku Manipulátoři.cz 
a think-tanku Prague Security Studies Institute.



Doporučení pro politické strany 
v souvislosti s volbami 
do Evropského parlamentu
Česká veřejnost se dlouhodobě o témata spojená s Evropskou unií (EU) příliš nezajímá a má pouze 
omezené povědomí o jejím fungování. Z toho vyplývají nízká důvěra a předsudky vůči Unii, která je 
oblíbeným cílem dezinformátorů a konspirátorů. Před evropskými volbami této situace s velkou pra‑
vděpodobností využijí aktivní odpůrci EU – ať už domácí extremisté nebo nedemokratické režimy v čele 
s Ruskou federací, kteří se mohou pokusit průběh volební kampaně zmanipulovat šířením dezinformací.

Politické strany představují v předvolebním čase jednoho z nejvlivnějších aktérů informačního pros‑
toru. Právě jejich chování proto do značné míry rozhodne o tom, jak úspěšně se dezinformace budou šířit. 
Výzkumníci, kteří se tímto tématem dlouhodobě zabývají, proto sestavili seznam doporučení, která poli‑
tickým stranám umožní vyhnout tomu, aby k šíření dezinformací samy přispívaly.

DOPORUČENÍ 1:
Nepoužívat v průběhu volební kampaně mýty 
a polopravdy související s Evropskou unií 
a kriticky reflektovat, pokud se k tomu uchýlí 
ostatní kandidující subjekty

DOPORUČENÍ 2:
Nepoužívat v průběhu volební kampaně proti 
svým politickým konkurentům nepravdivé 
a manipulativní argumenty, a to zejména 
pokud pocházejí z webů, které jsou známé 
nedodržováním zásad novinářské etiky (uvedené 
například na webu Konspiratori.sk). Kriticky 
reflektovat, pokud se k tomu chování uchýlí 
ostatní kandidující subjekty. Nezneužívat toho, že 
se některý z kandidujících subjektů stane cílem 
dezinformační kampaně nebo kybernetického 
útoku

DOPORUČENÍ 3:
Neposkytovat rozhovory, komentáře a jiné 
typy vyjádření webům, které jsou známé 
nedodržováním zásad novinářské etiky

DOPORUČENÍ 4:
Neumisťovat předvolební reklamu na weby, které 
jsou známé nedodržováním zásad novinářské 
etiky

DOPORUČENÍ 5:
Nevyužívat ve volební kampani automatizované 
nebo neautentické formy pro šíření svých sdělení 
(například boty a trolly)

DOPORUČENÍ 6:
Brát v potaz varování státních institucí, 
výzkumných pracovišť a jiných entit 
zabývajících se problematikou dezinformací 
a nezpochybňovat jejich činnost bez předložení 
relevantních argumentů

DOPORUČENÍ 7:
Nezpochybňovat práci novinářů, kteří se věnují 
volební kampani, bez předložení relevantních 
argumentů

DOPORUČENÍ 8:
Vzít v potaz možnost výskytu dezinformačních 
kampaní a zodpovědně se na tuto variantu 
připravit dodržováním zásad kybernetické 
bezpečnosti, přípravou případné krizové 
komunikace a komunikací s odpovědnými 
státními úřady

DOPORUČENÍ 9:
Nezpochybňovat legitimitu výsledků voleb, 
pokud k tomu nebudou oprávněné důvody. 
Nesnažit se poukazováním na dezinformace, 
které se během kampaně objeví, odvádět 
pozornost od vlastních politických neúspěchů, 
pokud k tomu nebudou relevantní důvody

DOPORUČENÍ 10:
Zodpovědným chováním během volební 
kampaně přispívat k posilování demokratického 
prostředí v České republice
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Seznam informačních zdrojů 
souvisejících s oblastí 
dezinformací
STÁTNÍ A EVROPSKÉ INSTITUCE

BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA
Zpravodajská služba ČR
twitter – https://twitter.com/biscz?lang=en

CENTRUM PROTI HYBRIDNÍM HROZBÁM 
MINISTERSTVA VNITRA ČR

Oddělení Ministerstva vnitra zodpovědné za boj 
proti hybridním hrozbám včetně dezinformací
twitter – https://twitter.com/cthh_mv?lang=en

EEAS EAST STRATCOM TASK FORCE
Web EU vs Disinfo mapující dezinformační 
kampaně v celé EU
odkaz – https://euvsdisinfo.eu/

ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE 
V ČESKÉ REPUBLICE

Oficiální stránky EK, na nichž je mimo jiné 
dostupný seznam nejrozšířenějších euromýtů
odkaz – https://ec.europa.eu/czech ‑republic/
news/euromyty_cs

PROJEKTY OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

DEMAGOG
Iniciativa věnující se ověřování výroků 
v politických diskuzích
odkaz – https://demagog.cz/

EUROACTIV
Webový portálu poskytující informace 
o dění v EU
odkaz – https://euractiv.cz

EVROPSKÉ HODNOTY
Nevládní odborná instituce bránící 
liberální demokracii
odkaz – https://www.evropskehodnoty.cz

FAKTUS
Stránka vyvracející hoaxy a mýty nejen o EU 
odkaz – http://faktus.info

HOAX.CZ
Web zaměřený na vyvracení hoaxů
odkaz – http://hoax.cz/cze

KONSPIRÁTORI.SK
Iniciativa mapující webové stránky 
s problematickým obsahem v ČR a na 
Slovensku 
odkaz – https://www.konspiratori.sk

MANIPULÁTOŘI.CZ
Web mapující dezinformace ve veřejném 
prostoru
odkaz – https://manipulatori.cz

POPRAVDĚ
Web shromažďující a vyvracející mýty o EU
odkaz – https://www.popravde.cz

PRAGUE SECURITY STUDIES INSTITUTE
„České volby v éře dezinformací“ Projekt 
mapující dezinformace související s volební 
kampaní
odkaz – http://www.pssi.cz/russia ‑s‑influence‑
‑activities ‑in ‑cee/volby
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