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REAKCE NA UPRCHLICKOU VLNU V SOUVISLOSTI  

S VÁLKOU NA UKRAJINĚ 
 

1. Úvod 

Počátek války na Ukrajině přinesl na začátku března 2022 do České republiky 

uprchlickou vlnu, která od 2. světové války nemá obdoby. Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny 

okamžitě poskytly nejen orgány státní správy a samosprávy krajů i obcí, ale i dobrovolníci 

z řad českých občanů. Jihočeským krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině v Plané 

prošlo od 3. března do 21. října 2022 celkem 25 376 ukrajinských občanů. 4 242 z nich se ke 

dni 31. října přihlásilo k pobytu v Českých Budějovicích. 

Příchod zimy a následky ruského ostřelování však mohou na Ukrajině zvednout další 

uprchlickou vlnu mířící do Evropské unie, upozorňují na to lidskoprávní organizace i Kyjev. 

Uprchlická krize bude jedním z témat společného jednání české a ukrajinské vlády, které se 

má uskutečnit na konci října. 

 

2. Statistika počtu osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti 
s válkou na Ukrajině 

Jedná se o osoby, kterým bylo uděleno pobytové oprávnění v souvislosti s válkou 

 na Ukrajině. Od 24.02.2022 do 21. 03. 2022 bylo těmto osobám uděleno dlouhodobé vízum 

za účelem strpění s kódem D/VS/U. Od 22. 03. 2022 je těmto osobám udělována dočasná 

ochrana, a to formou dlouhodobého víza s kódy D/DO/667, D/DO/668 a D/DO/669.  

Dle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem  

na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, se všechny tyto osoby, včetně 

osob předchozím vízem D/VS/U považují za osoby s dočasnou ochranou.1 

Počet osob s uděleným pobytovým oprávněním na území města České Budějovice 
ke dni 31. 10. 2022 

celkem děti ženy muži senioři nad 65 let 

4 242 1 422 1 876 774 170 

* nejedná se pouze o osoby se státní příslušností Ukrajiny. 

 
1 Informační servis: Informativní počty obyvatel v obcích. In: Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2022, s. 1 [cit. 

2022-10-11]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/informativni-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx 
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3. Aktivity související s uprchlickou vlnou občanů z Ukrajiny na území města 
České Budějovice 

 

3.1 Zřízení a provoz Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) 

− registrace občanů Ukrajiny u cizinecké policie 

− vyřízení dočasné ochrany 

− asistence při řešení dalšího pobytu v České republice 

3.2 Zpřístupnění linek magistrátu města pro ukrajinské občany 

− projekt Transkript online, s. r. o. s názvem „Volání pro Ukrajince“ 

3.3 Veřejné sbírky 

− materiální, finanční a potravinová pomoc 

3.4 Ubytování ukrajinských občanů 

− poskytnutí přístřeší ukrajinským občanům v zařízeních určených k hromadnému 

ubytování osob ve vlastnictví veřejnosprávních institucí i v soukromém sektoru 

(hotely, pensiony, domácnosti)  

3.5 Dobrovolnická pomoc 

− pomoc v krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině, překladatelské, poradenské 

a další služby, pomoc v neziskových organizacích atd. 

3.6 Bezplatná přeprava v rámci městské hromadné dopravy 

3.7 Provoz Ukrajinského komunitního centra (UKC) Nadija 

− poradenství, výuka českého jazyka, integrační a adaptační aktivity, bezpečné místo 

pro setkávání, získávání potřebných informací o vzdělávání, trhu práce nebo 

psychologické pomoci 

− provoz UKC bylo finančně podpořeno v rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra 

ČR „Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 

obce v roce 2022“  

3.8 Registrace ukrajinských dětí do ZŠ, MŠ 

3.9 Odborná pomoc v obtížné životní situaci Theia – krizové centrum o. p. s 

3.10 Poradna Diecézní charity České Budějovice v rámci projektu „Společně pro Ukrajinu“ 
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3.11 Zřízení 4 pozic asistentů prevence kriminality ukrajinské národnosti 

Počátkem měsíce března 2022 zaznamenala Česká republika masivní příliv ukrajinských 

uprchlíků. V Českých Budějovicích se do 19. října zaregistrovalo k pobytu 4 205 ukrajinských 

občanů. Většina z nich však nezná jazyk, české právní normy ani obecně závazné vyhlášky 

města. V průběhu zasedání krizového štábu ORP České Budějovice na konci měsíce března 

2022 vznikl podnět na vytvoření pozice asistentů prevence kriminality z ukrajinské komunity. 

Cílem mělo být zlepšení komunikace s teoreticky možnou problémovou částí komunity 

(osvědčilo se ve městě v případě romské komunity) a získávání informací o komunitě.  

V červenci 2022 začali působit u Městské policie České Budějovice 4 asistenti prevence 

kriminality (APK) ukrajinské národnosti. Na pozice APK byli přijati ukrajinští občané, kteří 

v Českých Budějovicích žijí již několik let a město dobře znají. Jejich úkolem je pomoc lidem 

prchajícím před válkou, ale i spolupráce se strážníky a policisty při řešení nejrůznějších 

událostí souvisejících s ukrajinskou komunitou. Asistenti též pomáhají podrobně zmapovat a 

vyhodnotit situaci ve městě za účelem eliminace případného rizikového chování.  

Asistenti prevence kriminality jsou podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 

znění pozdějších předpisů, zaměstnanci obce zařazenými do obecní policie, kteří nejsou 

čekatelem nebo strážníkem. 

 

Zdroj: Městská policie České Budějovice 
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