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Česko v EU
U příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie (od 1. července 
2022) Eurostat, statistický úřad Evropské unie, vydává některé ukazatele a 

infografiky, které ukazují Česko v porovnání s Evropskou unií. Července 2022

Ukazatel Česko EU

Hospodářství

Deficit / přebytek vládních institucí  (v % HDP) – 5,9 – 4,7 

Hrubý dluh vládních institucí (v % HDP) 41,9 88,1

HDP na obyvatele v PPS (EU = 100) 92,0 100,0

Poměr daní k HDP 36,1 41,3

Průměrná roční míra inflace (HICP) 3,3 2,9

Investice (tvorba hrubého fixního kapitálu v % HDP) 25,5 22,0

Váha zpracovatelského průmyslu v ekonomice (přidaná hodnota zpracovatelského průmyslu v % HDP) 22,5 14,9

Obyvatelstvo a sociální podmínky

Podíl obyvatel ve věku 65 a více let  (v %) 20,2 20,8

Podíl obyvatel ve věku do 14 let (v %) 16,1 15,1

Míra plodnosti (počet dětí na jednu ženu) 1,71 1,50

Míra nezaměstnanosti (celkem) 2,8 7,0

Míra nezaměstnanosti (obyvatelstvo ve věku do 25 let ) 8,2 16,6

Riziko ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením  (v % obyvatelstva) 11,9 21,5

Vzdělávání

Dosažené vysokoškolské vzdělání – celkem (v % osob ve věku 30–34 let) 36,5 41,6

Dosažené vysokoškolské vzdělání – ženy (v % osob ve věku 30–34 let) 45,0 47,0

Dosažené vysokoškolské vzdělání – muži (v % osob ve věku 30–34 let) 28,6 36,3

Osoby předčasně opouštějící vzdělávací systém (v % osob ve věku 18–24 let) 6,4 9,7

Věda a technologie

Výdaje na vědu a výzkum (v % HDP) 1,99 2,32

Zaměstnanost ve zpracovatelských odvětvích založených na vysoce a středně vyspělých technologiích (v %) 11,3 6,1

Životní prostředí a energetika

Emise skleníkových plynů včetně mezinárodního letectví a nepřímých emisí oxidu uhličitého – CO2  
(% snížení od roku 1990) – Zdroj: EEA   

– 28,2 – 25,9

Podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie 17,3 22,1

Energetická závislost (podíl dovozu na spotřebě energie) 38,9 57,5
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Na základě ročních dat dostupných k 18. květnu 2022.
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