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Plnění cílů Evropa 2020 v ČR 

Národní cíl Stav

Zaměstnanost (pol. 2019) 75 % 80,2 %

Výdaje na R&D (2018)
1 % HDP veřejné

1,93% HDP 
(0,73% veřejné)

Skleníkové emise (2018,proti 
2005)

Max + 9 % + 4 %

Podíl OZE (2017) 13 % 14,8 %

Energetická účinnost (2017)
- primární spotřeba energie
- Konečná spotřeba energie

39,6 Mtoe
25,3 Mtoe

40,4 Mtoe
25,5 Mtoe

Předčasné ukončení vzdělávání
(2018)

5,5 % 6,2 %

Podíl vysokoškoláků (2018) 32 % 33,7 %

Riziko chudoby (2018) 1 466 000 1 264 200

Cíl není
dosažen

Cíl na
dosah

Cíl je již 
splněn



ČR více než plní cíl zaměstnanosti
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Cíl chudoby se v ČR daří plnit, v EU nikoli





Social scoreboard 2018 
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Social scoreboard Česká republika
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Doporučení pro ČR  2019

1. Zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a systému
zdravotní péče. Přijmout projednávaná protikorupční opatření.

2. Podporovat zaměstnávání žen s malými dětmi, mimo jiné zlepšením
přístupu k cenově dostupné péči o děti, a zaměstnávání znevýhodněných
skupin. Zvýšit kvalitu a inkluzivnost systémů vzdělávání a odborné
přípravy, mimo jiné podporou technických a digitálních dovedností a
podporou učitelského povolání.

3. Zaměřit se v rámci investiční hospodářské politiky na dopravu, a zejména
její udržitelnost, na digitální infrastrukturu a na přechod na nízkouhlíkové
hospodářství a transformaci energetiky včetně zvýšení energetické
účinnosti, a to s ohledem na regionální rozdíly. Snížit administrativní zátěž
pro investice a v oblasti zadávání veřejných zakázek podporovat soutěž
více založenou na kritériích kvality. Odstranit překážky bránící rozvoji plně
funkčního inovačního ekosystému.
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Doporučení pro ČR 2019
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Doporučení Hodnocení

Zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a systému 
zdravotní péče. 

Žádný pokrok

Přijmout projednávaná protikorupční opatření. Omezený pokrok

Podporovat zaměstnávání žen s malými dětmi, mimo jiné zlepšením přístupu 
k cenově dostupné péči o děti, a zaměstnávání znevýhodněných skupin.

Omezený pokrok

Zvýšit kvalitu a inkluzivnost systémů vzdělávání a odborné přípravy, mimo 
jiné podporou technických a digitálních dovedností a podporou učitelského 
povolání.

Určitý pokrok

Zaměřit se v rámci investiční hospodářské politiky na dopravu, a zejména její 
udržitelnost, na digitální infrastrukturu a na přechod na nízkouhlíkové 
hospodářství a transformaci energetiky včetně zvýšení energetické účinnosti, 
a to s ohledem na regionální rozdíly.

Omezený pokrok

Snížit administrativní zátěž pro investice a v oblasti zadávání veřejných 
zakázek podporovat soutěž více založenou na kritériích kvality. 

Určitý pokrok

Odstranit překážky bránící rozvoji plně funkčního inovačního ekosystému. Určitý pokrok



• ALE regionální nerovnosti
(Severozápad, Moravskoslezsko): 
odliv obyvatelstva, vyšší odchody ze
vzdělávání, zadluženost, 
bezdomovectví

• Rostoucí počet sociálně vyloučených
lokalit

• Rostoucí míra chudoby u lidí 65+

• Neřešené sociální bydlení

• Zákon o odlužení schválen v méně
ambiciózní verzi
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Sociální oblast

nízká míra chudoby a malé sociální nerovnosti (ČR 1. v EU)
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• Matky s dětmi Dostupná péče o předškolní děti, flexibilní formy práce, 
motivační daňová úprava, zařízení na podporu dlouhodobé péče

• Nízkokvalifikovaní  zlepšit zacílení a efektivitu aktivních politik
zaměstnanosti, nastavení dańově-dávkového systému, řešení zadluženosti

• Zdravotně postižení

• Rozdíly v odměňování žen a mužů
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Trh práce


