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Anotace 
Rozvoj obnovitelných zdrojů energie prioritně cílí na environmentální témata jako je klimatická 
změna, nebo otázky energetické bezpečnosti a dostupnosti zdrojů, avšak má svůj otisk také v podobě 
vzniku nových pracovních míst a vzniku celého nového ekonomického sektoru. Předložený příspěvek 
se zabývá obnovitelnými zdroji energie a jejich dynamickým rozvojem, který dokumentuje na 
zvyšujícím se počtu pracovních příležitostí v tomto sektoru. Podrobně analyzuje vývoj zaměstnanosti 
v hlavních sektorech „zelené energetiky“ v podmínkách České republiky a dává je do souvislosti s 
vývojem v celé Evropské unii a také s hlavními faktory ovlivňujícími strukturu obnovitelných zdrojů 
energie v ČR. Cílem příspěvku je diskuse o přínosu OZE na zaměstnanost a zprostředkovaně i 
konkurenceschopnost ČR.    
 
Klíčová slova 
obnovitelné zdroje energie, zaměstnanost, Česká republika 
 
Annotation 
Development of renewable energy sources is primarily focused on environmental topics such as the 
climate change, or energy security and source availability.  Moreover, it reflects new jobs 
opportunities and establishment of new economy sectors. The contribution deals with renewable 
energy sources and their dynamic development, which is documented by increasing number of 
potential jobs in this sector.  The employment progress in main branches of “green economy” of the 
Czech Republic is analysed, and the collected data with main European trends and the main factors 
influencing structure of renewable energy sources in the Czech Republic are compared. The main 
goal of the contribution is to discuss the renewable energy sources benefits for employment and 
indirectly the Czech Republic competitiveness as well.   
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JEL classification: Q2, O13, O33, J21 
 
Úvod 
 
Význam obnovitelných zdrojů energie se neustále zvyšuje v celé Evropské unii a Česká republika není 
z tohoto pohledu výjimkou. Na environmentální výzvy, kterým čelí současná společnost 
(vyčerpatelnost fosilních zdrojů, spojitost používání fosilních paliv a globální klimatické změny, 
energetická bezpečnost apod.) se Evropské komise rozhodla reagovat strategií “Evropa 2020”, ve 
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které počítá s dvacetiprocentním podílem energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie 
a 10% podílem “zelené” obnovitelné energie používané v dopravě do roku 2020. Důležitými cíli 
zejména z hlediska ochrany klimatu jsou i 20% snížení emisí skleníkových plynů (oproti roku 1990) a 
20% zvýšení energetické účinnosti (Evropa 2020. Strategie pro inteligentní růst a podporující 
začlenění). Aktuální otázkou evropské energetické politiky dnes již není proč, ale kdy a jakým 
způsobem transformovat energetiku založenou na fosilních palivech na energetiku zaměřenou na 
obnovitelné zdroje a zmiňovanou strategii převést z proklamací ve skutečnost.  
 
1. Metodika a použitá data 
 
Vzhledem k neexistenci databáze, která by zachycovala změny zaměstnanosti v sektoru obnovitelné 
energetiky v České republice, byla využita každoročně aktualizovaná francouzská databáze 
EurObserv'ER, která zaznamenává přímé i nepřímé pracovní pozice v obnovitelných zdrojích energie 
v jednotlivých členských zemích EU. Doplňující informace o nákladech spojených s podporou 
obnovitelných zdrojů byly pak převzaty z materiálů Energetického regulačního úřadu. Cílem 
příspěvku je analýza přínosu obnovitelných zdrojů energie na zaměstnanost a zprostředkovaně i 
konkurenceschopnost ČR. Tomu odpovídá i volba použitých metod, které se opírají jednak o analýzu 
dokumentů, strategií, ale i tematické odborné literatury (Hillebrant et al., 2006, ….). Statistické údaje 
byly vyhodnoceny standardními humánně-geografickými metodami. 
 
2. Vývoj „zelené energetiky“ v ČR a její cena   
 
V České republice je fenomén obnovitelných zdrojů energie (OZE) více viditelný od roku 2005, kdy 
byl přijat zákon o podpoře obnovitelných zdrojů č.180/2005 Sb., který zavádí do českého prostředí 
mimo jiné i institut podpory výroby elektřiny a tepla prostřednictvím tzv. feed-in tarifů a zelených 
bonusů (Willigas a Patt, 2010). Od tohoto přelomového roku je nárůst OZE signifikantní (viz obr. 1) a 
obnovitelné zdroje tak hrají stále významnější roli v energetickém mixu ČR. V roce 2013 již tyto 
zdroje tvořily 14,53 % hrubé domácí výroby elektřiny v ČR a celkově se podílely na výrobě cca 10,2 
TWh elektrické energie (Energostat). 
 
Obr. 1: Vývoj výroby elektřiny z OZE a její podíl na hrubé domácí výrobě elektřiny v ČR  

 
Zdroj: Obnovitelné zdroje energie v roce 2012, Roční zpráva o provozu ES ČR pro rok 2012), vlastní zpracování 
 
Takto prudký nárůst zelené energetiky, doprovázený mnoha pochybnostmi spojenými zejména s tzv. 
solárním boomem mezi roky 2009 a 2010, vyvolal silný tlak na změnu legislativního rámce podpory 
obnovitelných zdrojů a přehodnocení celého nastavení finanční podpory. Postupně byly omezovány 
přímé platby a úžeji specifikovány podporované typy zdrojů, byla např. uvalena nová daňová 
povinnost pro provozovatele fotovoltaických elektráren, rušeny daňové zvýhodnění a od roku 2014 
byla zrušena podpora pro nově vznikající solární a bioplynové elektrárny zcela. 
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Výše příspěvku na politiku obnovitelných zdrojů má stoupající trend a v současnosti již společně 
s náklady na distribuci tvoří asi 50 % celkové ceny elektřiny. V České republice, na rozdíl např. od 
Německa (Frondel et al., 2010), kde většinu nákladů na politiku OZE platí domácnosti (velcí 
odběratelé platí doposud jen 0,5 €/MWh, maximálně 500 tis. €/rok), přispívají všichni odběratelé 
elektrické energie stejně a neexistuje pro ně ani žádný strop maximálního příspěvku. Výše příspěvku 
na zelenou energii od roku 2009 každoročně rostla o desítky procent (viz obr. 2). Strmý nárůst výdajů 
se podařilo zmírnit jen díky podpoře ze státního rozpočtu, která je poskytována od roku 2011. Vysoké 
ceny za energie vyvolaly jednání, jehož iniciátory byly zástupci energeticky náročných průmyslových 
odvětví (hutnictví, strojírenství, sklárny, chemie), které mělo za výsledek snížen příspěvek od 
odběratelů elektrické energie od roku 2014 na 495 Kč/MWh. Nicméně adekvátně tomuto snížení 
musíme počítat s navýšením podpory ze státního rozpočtu a tedy s prohloubením případného deficitu 
veřejných financí.           
 
Obr. 2: Vývoj příspěvků na OZE  v ČR v letech 2008 - 2013 

Zdroj:  Energetický regulační úřad (dostupné na http://www.eru.cz/cs/statistika), vlastní zpracování 
 
Celkové náklady na politiku obnovitelných zdrojů v roce 2013 v České republice byly odhadnuty na 
44,4 miliard Kč, z čehož 24,6 miliard zaplatí velkoodběratelé, 11,6 miliard bude ze státního rozpočtu a 
8,2 miliard od domácností (Energetický regulační úřad, 2013). Příspěvek ze státního rozpočtu není 
nikterak malý, když si uvědomíme, že jde o přibližně o 1 % z plánovaných výdajů státního rozpočtu 
ČR na rok 2013 a i pro české domácnosti je částka necelých 1 900 Kč za rok poměrně velkou zátěží. 
Avšak zásadní roli pro financování rozvoje obnovitelných zdrojů v České republice mají velcí 
odběratelé, což sebou přináší negativní jevy v podobě oslabení konkurenceschopnosti českého 
průmyslu (a to jak v evropském, tak celosvětovém měřítku), což vede k poklesu ziskovosti firem, 
omezení jejich investic do rozvoje a výzkumu nových technologií a potenciálně i ke zvýšení 
nezaměstnanosti v důsledku redukce provozů. V řeči HDP odhadla studie s názvem Dopady 
obnovitelných zdrojů na ekonomiku (2012) přínos OZE k růstu HDP v roce 2010 na 0,8 %, avšak 
současně také poukazuje na významnou roli přímých investic, které se v současnosti ani v budoucnosti 
již nedají očekávat, a proto pro další období hovoří o poklesu podílu a zanedbatelném významu OZE 
pro tvorbu HDP.   
 
3. Zaměstnanost v sektoru obnovitelných zdrojů 
 
Sektor zaměřující se na obnovitelné zdroje je v EU jedním z nejdynamičtěji rostoucích odvětví. V 
roce 2010, kdy byla přijata evropská energetická strategie, zaměstnával přímo, nebo zprostředkovaně 
1 114 210 pracovníků, v roce 2012 již 1 218 230 (The State of Renewable Energies in Europe, 2011, 
2013), přičemž se dá očekávat další nárůst, který strategie Evropa 2020 odhaduje o více než 600 000 
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pracovníků. Když přičteme plnění cíle 20% zvýšení energetické účinnosti, pak jde celkem o více než 1 
milion nových pracovních míst v porovnání se situací v roce 2010.   
Nejrozvinutější je sektor obnovitelných zdrojů v sousedním Německu, které patří  v zelené energetice 
nejen k evropským, ale i ke světovým lídrům. V rámci obnovitelných zdrojů je zde dlouhodobě 
evidováno téměř 1/3 ze všech unijních pracovních míst v tomto sektoru a ¼  obratu v zelené 
energetice v Evropě. Pro představu v roce 2012 sektor OZE zaměstnával 377 800 pracovníků, přičemž 
při detailnějším pohledu na strukturu ekonomických aktivit významně vedla výroba zařízení pro 
zelenou energetiku (nezanedbatelná část produkce jde na export) a jejich instalace s 227 100 místy, 
následována zaměstnanci zabezpečujícími provoz a údržbu zařízení (80 700 míst) a pracovníky 
v sektoru biopaliv (60 600 míst), které doplňovalo 9 400 zaměstnanců výzkumu a administrativy 
zajišťující např. veřejnou propagaci (O’Sullivan, et al., 2013). Většina pracovních míst je ve výrobě a 
instalaci, přičemž nejvíce se na nich podílí firmy pracující v sektoru větrné energetiky (98 600 míst) a 
fotovoltaiky (78 900 míst).     
 
Tab. 1: Celkový vývoj zaměstnanosti a obrat v sektoru OZE v ČR mezi lety 2008 a 2012 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Celkový počet zaměstnanců 7 400 9 800 20 200 12 200 14 525 
Obrat sektoru OZE (mil. €) 565 2 025 4 612 2 185 1 645 

Zdroj: The State of Renewable Energies in Europe. 9th, 10th, 11th, 12th. 13th EurObserv’ER Report, vlastní 
zpracování 

 
Zaměstnanost v zelené energetice České republiky je dána jednak její velikostí, ekonomickou 
strukturou i fyzickogeografickými podmínkami. Celkový vývoj od roku 2008, tedy od počátku 
významného posilování zelené energetiky u nás, je uveden v tabulce 1. Z ní je patrná kulminace počtu 
míst v roce 2010, tedy v roce, kdy končila štědrá podpora fotovolaaických elektráren. Následný 
prudký propad o 40 % částečně zmírnil jen nárůst vykazovaných pracovních příležitostí v sektoru 
biomasy (viz obr. 3). V průběhu roku 2012 došlo k celkovému nárůstu o 2 325 míst na 14 525, a to 
zejména opět díky zvýšení zaměstnanosti v sektoru biomasy, biopaliv a bioplynu, tedy díky odvětvím, 
které mají pro výrobu energie řadu příznivých ekologických, krajinářských i regionálně-rozvojových 
dopadů, a jejichž potenciál zatím není plně využit (Martinát et al., 2013a). O struktuře míst z hlediska 
rozdělení podle ekonomických aktivit nejsou za ČR dostupné aktuální informace, dá se však 
předpokládat, že většina míst se soustřeďuje do provozu a obsluhy obnovitelných zdrojů, menší část 
pak do výroby zařízení a jejich instalací. V rámci EU je Česká republika z pohledu absolutních čísel o 
počtu zaměstnanců v OZE v současnosti na 17. místě. Její pozice, kromě roku 2010, kdy byla na 12. 
místě, je od roku 2008 stabilní.    
 
 Obr. 3: Vývoj zaměstnanosti v hlavních sektorech „zelené energetiky“ v ČR v letech 2008 - 2012 

 
  Zdroj: The State of Renewable Energies in Europe. 9th, 10th, 11th, 12th. 13th EurObserv’ER Report, vlastní 
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Při detailním pohledu na strukturu a vývoj zaměstnanosti v české „zelené energetice“ (obr. 3) můžeme 
konstatovat velkou dynamiku u třech sektorů – u fotovoltaiky, biopaliv a biomasy, které současně 
patří mezi největší co do počtu pracovních míst, neboť zaměstnávají více než 2/3 všech pracovníků 
působících v OZE. Historicky nejvyššího počtu 8 000 pracovníků dosáhla fotovoltaika v roce 2010 
(pro srovnání Slovensko mělo ve všech sektorech OZE celkem 7 030 pracovníků), což je dáno tzv. 
solárním boomem“ a s jeho koncem v roce 2011 přišel strmý propad o více než 81 % až na 1500 míst 
a vzhledem k jisté stabilizaci sektoru se dá tato hodnota očekávat i v příštích letech. Jako významný 
zaměstnavatel se v uplynulých dvou letech profiluje sektor biomasy, ve kterém bylo evidováno v roce 
2012 téměř 6,5 tisíc pracovních míst. Společně se sektorem biopaliv (2 925 míst) a sektorem bioplynu 
(1 000 míst) v něm v současnosti nachází práci více než 2/3 zaměstnanců OZE. Tato pracovní místa 
jsou ve velké míře soustředěna do venkovských oblastí což napomáhá jejich ekonomické a sociální 
stabilizaci (Martinát et al., 2013b, Novotná et al., 2013). V případě geotermálních a solárně 
termických systémů jde zejména o projekci a instalaci tepelných čerpadel a solárních kolektorů., 
Významnější přínos těchto odvětví pro zaměstnanost je patrný od roku 2010 (zaměstnávají společně 
asi 2 000 pracovníků). Zejména z celoevropského pohledu stojí za zmínku i větrná energetika, která  
měla v roce 2012 pouze 500 zaměstnanců. Takto malý význam sektoru větrné energetiky pro 
zaměstnanost je dán malým rozsahem tohoto sektoru, ztíženou pozicí pro rozvoj díky malé akceptaci 
regionální správou i neexistenci větších výrobních kapacit na území ČR (Frantál a Kunc, 2011).  
V celé Evropské unii jsou nejvýznamnějšími sektory obnovitelných zdrojů biomasa, větrná energetika 
a fotovoltaika. Dlouhodobě nejstabilnější pozici má biomasa, která poskytuje okolo 280 tisíc 
pracovních míst, a to bez výraznějšího nárůstu, či poklesu. Sektor větrné energetiky postupně roste, 
což je dáno zejména přípravou a realizací rozsáhlých offshore větrných parků lokalizovaných na 
příbřežní vodní ploch moří. Fotovoltaika zaznamenala maximum poskytovaných pracovní míst v roce 
2011 (o jeden rok později než v případě ČR), propad o více než 60 tisíc pracovních míst můžeme dát 
do souvislosti jednak s krachem mnoha výrobců fotovoltaických panelů a částečně i s odklonem 
politické podpory tohoto sektoru. Za větší pozornost stojí ještě sektor biopaliv, který dlouhodobě 
vykazuje asi 10 % míst z celkového počtu evidovaných v OZE, u ostatních sektorů (bioplyn, 
geotermální energie, malé hydroelektrárny, solární termické systémy) jde již o řádově nižší počty 
míst, avšak rostoucích po celé sledované období.  
 
Závěr 
 
Obnovitelné zdroje energie jsou v České republice, ale i v celé Evropské unii pod silnou 
institucionální, legislativní i finanční podporou, která mimo environmentálních benefitů a omezení 
závislosti na fosilních zdrojích energie, přispívá i k růstu HDP a vytváří nové pracovní příležitosti.   
Celkově nejvýznamnější pozici mají v ČR bioenergie - tedy biomasa, bioplyn a biopaliva, které 
nejlépe z OZE reflektují přírodní potenciál ČR a mají i nejvýznamnější multiplikační efekty 
pro zemědělství a na rozvoj venkova (Martinát et al., 2009). Význam fotovoltaiky a zejména větrné 
energetiky jako velkých zaměstnavatelů je v ČR v porovnání s EU významně nižší, což je dáno hlavně 
převládajícími přírodními podmínkami a faktem, že je Česká republika vnitrozemský stát. Nicméně i 
v případě vnitrozemských států je patrný významný potenciál pro výrobu energie z obnovitelných 
zdrojů, a to zejména z pohledu využívání biomasy (Dražić et al., 2012). 
 
Politika podpory obnovitelných zdrojů si vyžaduje nemalé investice, na druhé straně přináší nové 
pracovní příležitosti, inovace a nové technologie.  Z hlediska globální konkurenceschopnosti a 
nákladů pro průmysl je však její přínos pro Českou republiku i Evropskou unii díky zvyšovaní cen 
energií přinejmenším diskutabilní.  
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