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Pojďme si přiznat, že protože Rusko dál pokračuje v naprosto barbarském útoku na Ukrajinu 
a proto bude za několik týdnů v ČR cca půl milionu příchozích. 
 
A pojďme se otevřeně bavit, co musíme okamžitě začít dělat, abychom to zvládli.  
 
Během covidu jsme si vyzkoušeli, jak šílené je, když stát nekomunikuje kompetentně. A nyní 
jsme v krizi, která je možná ještě větší a rychlejší.  
Nebude to vůbec lehké a o to těžší to bude v situaci, která je po covidu, kdy máme 
dlouhodobou krizi dostupnosti bydlení a zároveň máme velké rozdíly mezi periférií a centry. 
Jsou lidé v ČR, kteří mají oprávněně strach, žijí dlouhodobě pod úrovní chudoby a ta se 
prohloubila během covid. 
 
Tedy to je výhled a naše výchozí situace.  
 
Když je krize, je zcela nutné zpřesnit komunikaci a procesy rozhodování.   
 
Co se tedy musí stát okamžitě, je: 
1. Alokovat zdroje - požádat EU i další partnery o okamžité uvolnění masivních zdrojů pro 
zvládnutí takto velkého počtu příchozích.  
 
2. Zajistit všechny možné vnitřní kapacity - stávající, potenciální i budoucí. 
Modelovat, jak je budeme využívat a jaké budeme postupně v čase potřebovat (ubytování, 
potraviny, energie, zdravotní péči, nutnou logistiku i další zdroje) 
Zapojit maximum partnerů a především expertních kapacit, tj. například organizace, které 
mají dlouholeté zkušenosti. Dostat lidi k jednomu stolu a jasně stanovit, co je cíl a proč u 
toho stolu sedí.   
Zapojit co nejdříve i Ukrajince (hlavně Ukrajinky, protože ty s dětmi přichází), umožnit jim 
pracovat a zajistit péči o děti.  
 
3. Stanovit jasné priority v čase (např. 1. ubytování, 2. základní služby (nutná zdravotní a 
psychologická péče) 3. následné služby co nejvíce to strukturovat a digitalizovat pro lepší 
řízení)  
 
4. Co nejvíce zjednodušit procesy a "úzká hrdla" 
Registrace a pojištění, logistika, tříštění zdrojů apod.  
 
5. Zajistit maximální komunikaci a přehlednost  
Na všech úrovních zpřehlednit, kdo co dělá a rozhoduje, jaké jsou procesy, co se stane když 
se bude situace různě vyvíjet  i konkrétní postupy a plány, co kde vyřídit i co jsou priority a 
co přijde později.  
 
6. Trvale ověřovat, analyzovat a korigovat rozhodnutí, pracovat s daty 
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Krizové řízení mají v situace, jako je tato, na starosti hasiči. Díky moc za ně a jejich 
schopnosti i kapacity! Tyto kapacity ale rozhodně nejsou nastavené na příchod statisíců 
příchozích během několika týdnů.  
Aktuálně nejsme schopní ubytovat dlouhodobě takové množství lidí v rodinách. 
Je krásné, že se to děje a lidé si berou domu nyní mnoho uprchlíků z Ukrajiny, ale není to 
udržitelné řešení a dlouhodobě to naráží na mnoho problémů. Stát má jasně říci, že to ví a 
masivně připravovat další kapacity.  
Zároveň vnitro, které situaci řídí, musí zcela jasně představit kroky, jak budou následovat.  
Zároveň to není jen téma pro ministerstvo vnitra - týká se prakticky skoro všech ministerstev 
a to okamžitě: 
financí - zásadní blokování zdrojů  
vnitro - celý vstupní proces, zajištění logistiky, krizového řízení a celková koordinace  
obrana - zajištění bezpečnosti, nezbytná logistická podpora a bohužel i nutná příprava na 
možné rozšíření konfliktu    
zahraničí - zajištění alokace zdrojů, jednání a koordinace s dalšími partnery, řešení konfliktu, 
příprava na předsednictví EU 
zdravotnictví - nastavení dostupnosti (v jakém rozsahu) a udržení systému zdravotní péče, 
který se ještě nevzpamatoval z covidu  
práce a soc. věcí - sociální podpora a udržení sociálního smíru ve společnosti 
školství - vzdělávání i adaptační proces 
 
Všechny rezorty spolu musí maximálně spolupracovat. Není čas na nesmyslné debaty, 
musíme se začít systematicky a zcela prakticky připravovat na příští týden.  
 
Prosím lidé, kteří jste na jednotlivých ministerstvech v krizových štábech, nebo jiných 
koordinačních skupinách, prosím pracujte strategicky na jasných konkrétních plánech. Tahle 
situace je příliš velká na to, abychom je řešili s mikromanagerským přístupem. To jsme 
zažívali během covidu a stali jsme se "best in covid". Moc prosím neopakujme takovou 
situaci nyní, když jde o životy statisíců příchozích. Vláda by zároveň měla říci, že když v 
minulosti měli její členové kritický názor na migrační politiku Evropy je nutné jako Evropa 
nyní situaci strategicky řešit a že svůj postoj přehodnotili. Není nyní prostor dál věci 
vysvětlovat, ale je nutné říci, že je tato změna v přístupu a že si uvědomují, že naše vlastní 
politika byla k tématu migrace zásadně odlišná.  
 
Každý se může zapojit na mnoha úrovních a moc prosím o to, abyste se dle svých fyzických i 
duševních kapacit a možností zapojili. V budoucnu se vás na to rozhodně někdo zeptá, "a cos 
dělal/a ty, když začala válka?". Rozhodně to nebude jednoduché to co nás čeká, ale každý z 
nás máme příležitost potvrdit, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí! 


