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IDEA anti COVID-19

Ekonomové spolu s biology, 
matematiky, sociology vytvořili 
platformu „IDEA anti COVID-19“ s 
cílem zefektivnit boj s epidemií a 
zmírnit její ekonomické dopady.



René Levínský





PROGRAME

Tematické studie

▪ Zdravotní dopady ekonomických krizí 

▪ Startupy v době pandemie 

▪ Pandemie a sociálně-ekon. nerovnosti ve vzdělávání

▪ Jak probudit ekonomiku

▪ Makroekonomická politika v časech epidemie

▪ Kurzarbeit: zahraniční zkušenosti

▪ Využití Bluetooth pro trasování šíření Covid-19 

▪ Sběr osobních údajů pro trasování Covid-19 

▪ Algoritmus testování nákazy: zahraniční praxe

▪ Jak komunikovat s veřejností v době pandemie? 



Doporučení v praxi

Ekonomický šok, jaký svět 
neviděl: ekonomiku musíme 
rychle zmrazit a pak ji znovu 
probudit

Studie IDEA anti COVID-19 #2
březen 2020, Filip Matějka

Shrnutí klíčových opatření a zásad 
hospodářské politiky v rychlé reakci 
na uvalení plošných restrikcí.

Studie možným vodítkem pro 
přípravu opatření vlády, centrální 
banky a dalších institucí v ČR.



Doporučení v praxi

Pomoc státu firmám na udržení 
zaměstnanosti: rychlá, 
jednoduchá, ekonomicky 
smysluplná

Studie IDEA anti COVID-19 #3
březen 2020, Daniel Münich

Doporučení ekonomických principů 
odkladu splatnosti odvodů sociálního a 
zdravotního pojištění zaměstnavatelů z 
mezd zaměstnanců, jako opatření na 
okamžité snížení negativních dopadů na 
firmy, zaměstnance a obyvatele.

V reakci na pomalou implementaci 
dotačních nástrojů bylo doporučení 
jako nástroj udržení likvidity zavedeno 
do praxe v průběhu května.



Doporučení v praxi

Insolvence v časech koronaviru: návrh dočasných změn insolvenčního zákona

Studie IDEA anti COVID-19 #4, březen 2020, Tomáš Richter

Návrh výjimečných dočasných opatření pro výjimečnou situaci v oblasti insolvenčního řízení.

Všech pět návrhů bylo téměř kompletně implementováno do konce dubna 2020.



Společenský dopad

Testování na Covid-19: 
pozor na více škod než užitku

Přehled zahraničních testovacích 
praxí: ekonomicko-statistická 
perspektiva

Studie IDEA anti COVID-19 #5 a #8
březen 2020, Jakub Steiner, Jan Kulveit, 
Ludmila Matysková, Ole Jann, Pavel 
Kocourek a Vladimír Novák

Studie o zahraničních přístupech k efektivní 
alokaci testů na Covid-19 a komentovaný 
přehled testovacích směrnic ze zahraniční 
praxe a vývoje algoritmu pro testování 
nákazy. 

Přehled využitelný pro českou národní 
strategii testování. Poskytnuto 
epidemiologickému týmu MZd.





https://ideaapps.cerge-ei.cz/anti_covid/cz/



Společenský dopad

Přístup domácností k nákaze a 
vládním opatřením: info z terénu

Jak komunikovat s veřejností? 
Poznatky behaviorální ekonomie v 
boji proti COVID-19

Studie IDEA anti COVID-19  #7a #10, 
Březen 2020, Václav Korbel, Vladimír 
Novák, Micha Šoltés, Lukáš Tóth

Dotazníkové šetření a experiment 
testující ochotu lidí dodržovat omezující 
opatření provedené ve spolupráci se 
společností Behavio Labs. 

Jedny z prvních zjištění ohledně reakcí 
veřejnosti na plošné restrikce a 
experimentální ověření významu 
připomínání restrikcí.



Společenský dopad

Kurzarbeit: zahraniční zkušenosti
s dotováním zkrácené pracovní 
doby

Studie IDEA anti COVID-19 #13
duben 2020, Nikolas Mittag, Filip 
Pertold

Přehledová studie o parametrech 
principu kurzarbeit v evropských zemích.



Čtyři vlny covid-19 v ČR, 2020-2021



Hra o data (duben a květen 2020)



Z analytické dílny MZd

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/kumulativni-prehledy



Z vlastní analytické 
dílny v polovině března 
2021



Z vlastní analytické 
dílny v polovině března 
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IDEA anti COVID-19

Pandemie covid-19 a 
sociálně-ekonomické 
nerovnosti
ve vzdělávání
Studie IDEA anti COVID-19 #18, květen 
2020, Miroslava Federičová, Václav Korbel

Vzdělávání na dálku 
pohledem rodičů
Zpráva z longitudinálního výzkumu
o vzdělávání, květen 2020, Václav 
Korbel, Daniel Prokop (PAQ)



Společenský dopad

Rozdílné ekonomické dopady 
krize covid-19 na muže a ženy 
v Česku

Studie IDEA anti COVID-19 #21, 
červen 2020, Andreas Menzel, 
Martina Miotto

Studie mapující rozdílné dopady 
ekonomických krizí a krize covid-19 
na ženy a muže. 





Dopady covid-19 na duševní zdraví



Dopady covid-19 na duševní zdraví



Dopady covid-19 na duševní zdraví



Čtyři vlny covid-19 v ČR, 2020-2021







Projekt: Život během pandemie



Projekt: Život během pandemie



https://zivotbehempandemie.cz/dusevni-zdravi



Čtyři vlny covid-19 v ČR, 2020-2021







Jsme součástí aktivit Strategie AV21 



Čtyři vlny covid-19 v ČR, 2020-2021



https://ideaapps.cerge-ei.cz/covid_kalkulacka/







https://idea.cerge-ei.cz/
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Epidemiologické 
modely



Modely

Model A: Celkový epidemiologický pohled
Celopopulační model zkoumající důsledky plošných opatření a trasování. 
Předpovědi po dobu výjimečného stavu zasílány MZ, Hospodářské komoře.

Model B: Regionální pohled
Třípopulační model zkoumající mechanismus epidemie na úrovni všech 206 
obcí s rozšířenou pravomocí. Umožňuje modelovat opatření omezující 
jednotlivé populace: uzavírání škol, izolace seniorů, jen pro některé ORP atp.

Model M: Individuální pohled
Síťový agentní model města M, kde je každý občan modelován samostatně. 
Umožňuje na úrovni města s 60 000 obyvateli, kteří jsou spojeni přibližně 
jedním milionem vazeb, modelovat strategie testování a trasování, opatření jako 
uzavření sportovišť, opatření týkající se domovů pro seniory atp.

Využití: prospektivní srovnání různých opatření (lokální uzávěry při různých 
limitech), retrospektivní modelace možných scénářů (výjimečný stav o týden 
později, neuzavření škol), vývoj v mikrosvětě podle různých typů trasování.

Kalibrováno na ISIN a PAQ šetření o chování lidí: kontakty, dodržování opatření



Model A: retrospektivní scénáře počtu nemocných

Baseline: 11. 3. zavření škol, doporučení home office, 12. 3. omezení 
cestování, 14. 3. zavření restaurací, sportu, kultury a většiny obchodů, 19. 3. 
roušky, desinfekce, minimálně 2m rozestupy.  
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Průběh krize v 
longitudinálním šetření 
domácností PAQ
Život během pandemie



Spojení epid. modelů s daty PAQ o rizikových aktivitách

Dynamika rizika nakažení v jednotlivých kategoriích kontaktů



Ekonomika: 6. vlna sběru dat, konec června

Šetření PAQ Život během pandemie (N=2500)

4 % pracujících přišlo o práci, navíc

23 % zaměstnanců čelí redukci mzdy, úvazku, ztrátě benefitů, DPP či 
plateb na ruku. 

11 % domácností čelí redukci příjmů o 40 % a více 
(cca 490 tisíc domácností)

23 % domácností chce výrazně šetřit na spotřebním zboží a 
potravinách

17 % pracujících se silně obává ztráty práce

45 % respondentů považuje za pravděpodobný návrat koronaviru i 
plošných restrikcí



60

Převod dodatečné Kč do spotřeby – Fiskální multiplikátory

Zdroj: Život během pandemie, Vlna 6, N=2500, konec května 2020  -*respondenti odpovídali pomocí slideru s tím 0-nic, 
všechno bychom dali do úspor až 100-celou podporu bychom využili na uhrazení současných potřeb, nákupy atd.

Nejvyšší multiplikátor u lidí, kteří ztratili práci / byla redukována či se ztráty obávají. Mezi 
nízkopříjmovými a domácnosti s výpadkem příjmu. V těchto skupinách respondenti odhadují, že 
by 53 až 77 % případné podpory utratili za nákupy, uhrazení potřeb apod. V ostatních 
skupinách respondenti předpokládají převod většiny podpory do úspor – to platí i důchodců.

Kolik z případné nepodmíněné podpory 15 tisíc Kč by vaše domácnost využila na uhrazení 
aktuálních potřeb a nákupy

 (0-100 %) – zobrazena průměrná odpověď v dané kategorii respondentů*



Potenciální doporučení NERV

HW: Vysokorychlostní připojení: MPO OP PIK, pokrytí učeben wi-fi: MŠMT a IROP, 
multimediální notebook a mobilní internet každému učiteli: MŠMT OP JAK 

On-line nástroje Ekosystém doporučených online nástrojů (placený moderátor MŠMT 
NPI) se zapojením Česko.Digital, digikoalice.cz/, #NaDálku, MAP/MASK Místní akční 
skupiny, podpora vzniku materiálů pod otevřenými licencemi (např. Creative 
Commons), komunitní funkce (recenze): edu.cz: MŠMT garance min. financování

Výzkum: Vznik nebo rozšíření působnosti existujícícho rezortního výzkumného 
pracoviště zaměřeného na digitální pedagogiku. Metodická podpora ředitelů. Centrum 
podpory na paed. fakultách. Inovace Rámcových vzdělávacích programů.

Žáci odříznutí od výuky: Odměna učitelům za doučování září-listopad: Podpora 
pořízení ICT techniky pro žáky bez přístupu k výuce v kombinaci s kroužky s tématikou 
digitální gramotnosti, dostupná volná wi-fi. Plus terénní práce. Chybí data, finance.

https://digikoalice.cz/
http://www.edu.cz/


https://www.iza.org/publications/
dp/13250/covid-19-crisis-fuels-h

ostility-against-foreigners

Společenský dopad

COVID-19 Crisis Fuels Hostility against Foreigners
Vojtech Bartos, Michal Bauer, Jana Cahlíková, Julie Chytilová 

Aggressive behavior against out-group members often rises during periods of economic 
hardship and health pandemics. Here, we test the widespread concern that the 
Covid-19 crisis may fuel hostility against people from other nations or ethnic minorities. 
Using a controlled money-burning task, we elicited hostile behavior among a nationally 
representative sample (n=2,186) in the Czech Republic, at a time when the entire 
population was under lockdown. We provide causal evidence that exogenously 
elevating salience of the Covid-19 crisis magnifies hostility against foreigners. This 
behavioral response is similar across various demographic sub-groups. The results 
underscore the importance of not inflaming anti-foreigner sentiments and suggest that 
efforts to restore international trade and cooperation will need to address both social 
and economic damage. 


