
Principy vývoje nového rizikového 
skóre COVID-19 pro kraje



Nové rizikové skóre

• Nové rizikové skóre je vyvíjeno v široké spolupráci 
expertů univerzit a ÚZIS ČR

• Nové skóre bude kalkulovat a implementovat do on-line 
systémů ÚZIS ČR 

• Na skóre budou v příslušných etážích navázána 
protiepidemická opatření

Cílem je maximální čitelnost a predikovatelnost, proto jsou do 
skóre zabudovány pouze parametry, které si může každý občan 

vyhodnotit a spočítat z dostupných dat 



Nové rizikové skóre

• Skóre bude hodnoceno barevně pro celé kraje, hodnoty 
budou ale kalkulovatelné pro nižší správní celky 

• Vlastní skóre bude mít škálu 0 – 100% a umožní tak 
odstupňovaně sledovat postupné zhoršování nebo 
zlepšování situace 

• Opatření budou ale navázána na 5 základních stupňů, úrovní 
Cílem je srozumitelnost a predikovatelnost. Bude zásadní, 

aby pod garancí MZ ČR byla k jednotlivým etážím přiřazena 
relevantní a jasně odstupňovaná opatření.



Klíčové ukazatele

• 14denní incidence na 100 tisíc obyvatel
• 14denní incidence na 100 tisíc obyvatel, se zaměřením na 

subpopulaci seniorů
• Zjednodušený výpočet reprodukčního čísla
• Pozitivita testů

• budou připravena a prezentována rozmezí klíčových ukazatelů 
pro výpočet rizikového skóre (v rozsahu 0-100 bodů)



Skóre bude postaveno na detailním odstupňování – širší barevná 
škála 
ALE – s jasnými 5 úrovněmi pro opatření 



Základní koncept, souhrn 

• Klíčové ukazatele
• statistické ukazatele, snadno vypočitatelné z otevřených dat

• Rizikové skóre
• skóre v rozsahu 0-100, odpovídá rizikovosti vývoje epidemie v blízké 

budoucnosti, vypočítá se z hodnot klíčových ukazatelů
• zveřejněno na úrovni krajů ČR

• Stupně pohotovosti
• 5 možných stupňů pohotovosti odvozených z rizikového skóre
• např. v podobě barev: bílá, zelená, oranžová, červená, fialová

• Související opatření
• intenzita opatření navázána na stupně pohotovosti
• je připravována validace konceptu prostřednictvím epidemiologického modelu



Ukázka: opatření podle sektorů podle stupňů 
pohotovosti



Co je cílem přijímání opatření MZ 
a krizových opatření vlády ČR



Centrální řídící tým COVID-19Centrální řídící tým COVID-19

Informační 
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Informační 
kampaň



Děkujeme za pozornost.
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