
Postupy zaměřené na řešení bezpečnosti v souvislosti  

se zvládáním uprchlické krize kvůli válce na Ukrajině na roky 2023 - 2024 

 

Popis stávající situace: 

Město Plzeň je známé zejména jako průmyslové město díky jedné z největší průmyslových 

zón v ČR – Borská pole. K 31. 12. 2021 zde v 41 firmách pracovalo přibližně 9 100 

zaměstnanců, z nichž podstatnou část tvoří cizinci. Z dostupných statistik Úřadu práce Plzeň-

město vyplývá, že počet cizinců zaměstnaných na informační karty byl k 30. 6. 2022 v okrese 

Plzeň-město 22 299, z čehož 33,5 % tvoří cizinci z třetích zemí, kteří nepotřebují pracovní 

povolení. U třetích zemí se jedná nejvíce o občany Ukrajiny (k 30. 6. 2022 – 5 737, z toho 2 

204 vízum za účel ochrany před válkou). Po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině nastal 

do města Plzně zvýšený příliv osob prchajících před válkou. V současné době je evidováno 

na území města Plzně dle dostupných údajů z evidence CIS necelých 16 tis. uprchlíků a 

v rámci Plzeňského kraje toto číslo čítá cca 32 tis. osob. Zvýšený příliv válečných uprchlíků 

(zejména žen a dětí) do města byl zapříčiněn rodinnými vazbami na zde již zaměstnané 

rodinné příslušníky. Plzeň potažmo Plzeňský kraj je jedním z nejvíce zatížených krajů v ČR 

vlivem uprchlické krize. Navíc lze předpokládat, že další vlna přílivu válečných uprchlíků 

nastane v zimním období a stále trvajícím ruským útokům na ukrajinskou infrastrukturu. Ve 

městě Plzni coby krajském městě je zřízeno Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině a 

zároveň je zde městem vytvořeno nouzové ubytování pro uprchlíky s kapacitou max. 30 osob. 

Tito lidé mají většinou jazykové problémy, neznají naše právní normy nebo vyhlášky města.  

Oblasti řešení: 

• zvýšení pocitu bezpečí obyvatel města Plzně; 

• omezení porušování veřejného pořádku;  

• překonávání jazykové bariéry válečných uprchlíků při seznamování se s našimi 

právními normami a vyhláškami města Plzně; 

• prevence bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou Policie ČR a MP Plzeň ve 

vytipovaných lokalitách obtížně řeší;  

• snížení počtu spáchaných trestných činů a přestupků; 

• pomoc lidem prchajícím před válkou v navázání kontaktu se samosprávou a 

poskytovateli sociálních služeb. 
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