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Vážený pane premiére, 
 
obracím se na Vás ve věci uprchlické krize, kterou vyvolala agrese Ruské federace na Ukrajině. 
Do hlavního města Prahy od začátku invaze dorazilo více než 75 tisíc ukrajinských uprchlíků a 
uprchlic. Je tak zdaleka nejvytíženějším krajem v České republice, a to i v počtu příchozích na 
1000 obyvatel.  
 
V úterý 10. 5. 2022 byl hejtmanům na jednání Asociace krajů ČR s Ministerstvem vnitra ČR 
představen Přehled kapacit k uprchlické krizi na platformě gis.humpo.cz, který potvrdil 
extrémní přetížení hlavního města. To není nová informace, protože bylo možné toto 
předpokládat z počtů uprchlíků na 1000 obyvatel v jednotlivých krajích. Tento přehled nicméně 
upřesňuje informace o kapacitách infrastruktury v konkrétních oblastech (školství, bydlení, 
zdravotnictví atd.) v jednotlivých krajích.  
 
Data jsou z mého pohledu nutným předpokladem pro kvalifikované rozhodování o směřování 
samospráv i státu, a to zvlášť v době krize, proto tuto iniciativu vítám. Na přesná data ale musí 
navazovat plán dalšího postupu. Rád bych se Vás, pane premiére, zeptal, jak bude Vláda ČR 
s těmito daty dále nakládat a jaký je další plán pro zvládání dopadů uprchlické krize, a to 
také v kontextu dlouhodobé nedostupnosti bydlení i pro místní obyvatele nebo současné 
energetické krize. 
 
Rád bych také zdůraznil, že hlavní město Praha se nezříká své odpovědnosti a od začátku invaze 
dělá pro pomoc lidem prchajícím před válkou maximum. Nepoměr v rozložení uprchlíků v 
rámci České republiky je však alarmující. Zajistit v Praze jejich potřeby v takovém rozsahu a v 
dlouhodobém horizontu je velmi obtížné. Jediné hlavní město se blíží na prezentovaných 
mapách kapacity kritickému červenému stupni, což značí naprostý nepoměr počtu uprchlíků ke 
kapacitám infrastruktury. Jinde v republice jsou kapacity podstatně volnější, přestože i mezi 
kraji jsou výrazné rozdíly. Připomínám, že například ve školství nejde pouze o problém 
nedostatku budov či učitelů. Pokud nechceme vytvářet ghetta, ukrajinští žáci by se měli 
začleňovat do běžných škol. I pokud urychleně postavíme v Praze nové modulové školy, žádní 
čeští žáci v nich nebudou a žádná adaptace natož integrace neproběhne. Řešení v podobě 
navýšení kapacit bez relokace tedy zjevně povede ke vzniku dalších problémů.  
Problémem je také časový faktor. Nedostatek kapacit pro bydlení vede v našem městě 
dlouhodobě ke zvyšování životních nákladů a teď navíc masivně zdražují i energie. Situaci v 
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Praze sice může zlepšit novela stavebního zákona a rekordní počty povolených bytů v komerční 
zástavbě (loni nejvíce od roku 1989), ale pouze v dlouhodobém horizontu. Zvyšování životních 
nákladů pro místní obyvatele je přitom akutní problém, který by měl mít dle mého názoru i na 
vládní úrovni nejvyšší prioritu už teď. Žádám proto o urychlené řešení této situace ze strany 
Vlády ČR.  
 
Pokud se hlavnímu městu ze strany Vlády ČR nedostane systematické pomoci, obávám se, že 
budeme nuceni přistoupit k zastavení příjmu uprchlíků v našem Krajském asistenčním centru 
pomoci Ukrajině, protože Praha sama o sobě nebude schopna takový nápor příchozích nadále 
zvládat. Pokud neexistuje vládní plán na mezikrajskou relokaci uprchlíků, nedává smysl 
uprchlíky nadále registrovat v již přeplněných lokalitách. 
 
Předem děkuji za Vaši odpověď. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
MUDr. Zdeněk Hřib 
podepsáno elektronicky  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Prof. PhDr. Petr Fiala, PhD., LL.M. 
premiér 
vláda ČR 
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