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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
Dne 27. srpna 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx, s prodlouženou lhůtou přípisem č.j. xxx, 
kterou jste požádala o následující informace: scénáře a postupy, které si resort připravil, 
jak na podzim postupovat při zhoršení epidemické situace v ČR. 
 
K Vašemu dotazu sděluji následující: 
 
Scénáře vývoje epidemie vycházejí primárně z predikcí vývoje epidemie, jež jsou 
vypočítávány na základě několika proměnných, tj. např. postup proočkovanosti nejen 
celopopulační, ale také i v rámci jednotlivých populačních skupin, od čehož se například  
z výpočtu počtu osob vnímavých k nákaze a tím pádem i potenciálně ohroženým 
vypočítává i predikce vývoje hospitalizací.  
 
Dalším důležitým faktorem v rámci predikcí je počet průlomových infekcí, který opět závisí 
na proměnné, a to je přítomnost nové varianty viru, která je schopná více prorážet 
vakcinaci než v současnosti známe a vyskytující se varianty. 
 
Tyto faktory pak následně ovlivňují modelaci predikcí, ze kterých se formulují scénáře 
vývoje, které obvykle jsou tři – optimistický, realistický a pesimistický.  
 
Optimistický scénář počítá se stavem, kdy dojde k celkové zlepšení všech ukazatelů,  
tj. bude proočkován dostatečný počet osob, zejména v nejohroženějších skupinách  
a zároveň se nevyskytne žádná nová „agresivnější“ varianta viru, což bude mít pozitivní 
dopad na vývoj hospitalizací.  
 
Realistický, počítá se stavem, že proočkovanost stoupne, ale nebude stále dostatečná  
k vytvoření kolektivní imunity a také se nevyskytne žádná nová „agresivnější“ varianta viru 
nebo její výskyt bude pouze ojedinělý.  
 
Poslední, pesimistický, počítá pak s tím, že např. proočkovanost se již dále výrazně 
neposune a objeví se nová „agresivnější“ varianta viru, která se bude významně šířit, což 
bude mít pak negativní dopad na počty případů celkově a také počet hospitalizací. 
 
V návaznosti na vývoj budou aplikovány cílená organizační opatření k minimalizaci rizik  
a dopadů, která budou reagovat na konkrétní situaci, vývoj. 
 
S pozdravem 
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Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
v. z. Ing. Daniela Matějková 

vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy  
podepsáno elektronicky 


