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Abstrakt 

 Práce se zabývá socioekonomickými dopady environmentálních opatření na 

postavení nízkopříjmových skupin obyvatelstva. Primárně pojednává o opatřeních, 

která směřují ke snížení hladiny skleníkových plynů v atmosféře. Cílem práce je 

formou přehledu literatury shrnout dopady na ekonomické a další nerovnosti 

nízkopříjmových skupin a identifikovat případné obecnější znaky opatření spojené 

s jejich pozitivními nebo negativními dopady. Zřetel je brán také na dopady, které 

má zavádění green jobs. Z přehledu vyplývá, že nízkopříjmové skupiny jsou 

potenciálně zranitelnou skupinou, která ale může také značně profitovat z citlivě 

navržených opatření, která berou v úvahu jejich situaci. Hlavními znaky, které se 

objevují při pozitivních dopadech, jsou kompenzační mechanismy vyvažující 

možné negativní jevy a existence řídícího orgánu při plánování opatření. Konkrétní 

dopady jsou ale především specifické pro danou situaci, a proto je nutné 

individuální řešení pro konkrétní prostředí. 

Klíčová slova:  

Environmentální opatření, sociální nerovnosti, nízkopříjmové skupiny, sociální 

dopady



 
 

Abstract 

 The text is about socioeconomic impacts of environmental measures on 

inequality of low income groups. Primarly it takes into account measures focused 

on lowering the ammount of greenhouse gasses in the atmosphere. The objective of 

the text is, with the form of literature review, to summarize the impacts on economic 

and other ineqalities of low income groups and identify the main characteristics 

connected to positive or negative impacts. The impact of green job implementation 

is also considered. As the review shows, low income groups are potentially 

vulnerable group which can however profit if the measures are sensitively applied 

in connection to their situation. Main characteristics connected to positive outcomes 

are compensatory mechanism, balancing possible negative elements, and existence 

of managing authority in charge of measure planning and implementation. Concrete 

impacts are however specific for unique contexts and there is a need of individual 

solution for particular environment. 
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1 Úvod 

Environmentální tématika je už několik desetiletí běžnou součástí 

akademické diskuze a v současné době se stále častěji stává také součástí diskuze 

veřejné a politické. Možné příčiny a dopady globální změny klimatu a jiných 

ekologických problémů tak už nejsou pouze předmětem debaty odborníků, ale 

právě i politiků či běžné populace. S diskuzí na toto téma jde souběžně také diskuze 

o možnostech řešení současné situace a zavádění environmentálních politik 

a opatření. Problematika environmentálních opatření a politik, které cílí na redukci 

nebo zvrácení dopadů změny klimatu, je sama o sobě rozvětvena do několika 

různých rovin. Řeší se samotná nutnost zásahů, efektivita jednotlivých způsobů 

řešení, ale také případné ekonomické či sociální dopady zaváděných opatření. 

Sociální dopady environmentálních opatření nicméně nebyly poměrně dlouho 

v centru zájmu a primárně se řešily spíše sociální dopady environmentálních 

problémů jako takových. To se však v posledních letech mění, jak dokládá 

například diskuze týkající se Pařížské dohody z roku 2015, kdy sociální souvislosti 

zavádění různých opatření byly přímo předmětem diskuze během Pařížské 

konference, a také zvyšující se množství akademických textů na toto téma 

(Markkanen & Anger-Kraavi, 2019). 

Cílem této práce je zkoumat vztah mezi environmentálními opatřeními 

a mírou nerovností u nízkopříjmových skupin obyvatelstva. Konkrétně se pak 

zaměří na opatření, která mají za cíl snížit množství vypouštěných skleníkových 

plynů a v návaznosti na to zpomalit nebo zastavit změnu klimatu. V oblasti 

sociálních nerovností bude důraz kladen především na ekonomické nerovnosti, 

včetně dopadů tzv. zelených pracovních míst (green jobs) na zaměstnanost 

a možnosti ekonomické participace. V omezené míře budou představeny také 

dopady na jiné typy sociálních nerovností – zdravotní, genderové a etnické. Kromě 

obecného popisu objektivních dopadů těchto opatření zahrnuje práce také 

analytickou část, ve které budou uvedeny konkrétní společné znaky opatření 

s pozitivními nebo naopak negativními dopady na nerovnosti nízkopříjmových 

a jinak marginalizovaných skupin. Závěrem by tedy měla práce nastínit, zda 

zmíněná opatření nerovnosti u daných skupin prohlubují, nebo mají naopak 

potenciál k jejich snížení a co vede ke konkrétním účinkům jednotlivých opatření. 
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Nízkopříjmové skupiny, nebo také skupiny ohrožené chudobou, Eurostat 

(2020) definuje jako skupiny obyvatelstva jejichž příjem je menší než dvě třetiny 

mediánového příjmu v dané zemi. V rámci Evropské unie sbírá data o počtech lidí 

spadajících do těchto skupin právě Eurostat. Mimo evropský kontext se více pracuje 

s kategorií chudoby, která je popisována jako nedostatek příjmů a produktivních 

zdrojů zabraňující udržitelnému živobytí (OSN, 2018). Nejčastějším měřítkem 

chudoby je tzv. práh chudoby, který je Světovou bankou (1992) definován jako 

nejnižší příjem považovaný v dané zemi za dostatečný. Podle OECD jde 

univerzálně o polovinu mediánového příjmu. Statistiky o chudobě v globálním 

měřítku vede například OECD, OSN nebo Světová banka, lokálně pak zpravidla 

statistické úřady jednotlivých zemí. Nicméně, kategorie ohrožení chudobou 

a chudoby se překrývají a skupiny do nic spadající tvoří dohromady kategorii 

nízkopříjmových skupin. 

Do nízkopříjmových skupin ve větší míře spadají konkrétní sociální 

skupiny. Rizikovými faktory může být např. pohlaví, rodinný stav, dosažené 

vzdělání nebo typ pracovního poměru. Eurostat (2020) konkrétně uvádí, že podle 

statistik je riziko chudoby vyšší například u žen, rodičů samoživitelů, 

nekvalifikovaných osob a u lidí se smlouvami na dobu určitou. Navíc ve chvíli, kdy 

člověk spadá do nízkopříjmové skupiny, je pravděpodobnější, že bude 

znevýhodněn i v jiných oblastech. Nízký příjem či chudoba zvyšují mimo jiné rizika 

sociálního vyloučení, prohloubení vzdělanostních a zdravotních nerovností nebo 

různých typů diskriminace (Ferguson et al., 2007; Ludi & Bird, 2007). 

Práce nejdříve na základě vybraných studií popíše a shrne možné dopady 

environmentálních opatření primárně na ekonomické nerovnosti, doplňkově pak 

ještě na nerovnosti zdravotní, genderové a etnické. U ekonomických dopadů půjde 

o situaci nízkopříjmových skupin vzhledem k možnostem ekonomické participace 

a možné finanční zátěži vzniklé zavedením některých opatření. Možné dopady 

budou rozděleny na pozitivní, kdy dochází ke snižování nerovností, a negativní, 

u kterých naopak dochází k prohlubování nerovností a zhoršování ekonomické 

situace nízkopříjmových skupin. V závěrečné části bude práce vycházet ze souhrnu 

možných dopadů a analyzovat podobu jednotlivých opatření vzhledem k jejich 

převládajícím dopadům. V závěru bude cílem najít mechanismy, které u opatření 
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vedou k jejich konkrétním dopadům, a zhodnotit možnost vytvoření obecných 

doporučení pro zavádění environmentálních opatření.  
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2 Environmentální opatření 

Environmentální politika (environmental policy) představuje závazek státu 

nebo organizace prosazovat zákony, regulace a politické mechanismy týkající se 

environmentálních problémů. Environmentální politika je jednak označení pro 

celkové směřování státu nebo organizace v environmentální oblasti, ale také 

zastřešující označení pro soubor nástrojů, které využívají k prosazování cílů 

vytyčených environmentální politikou. Tyto nástroje je možné pojmenovat jako 

environmentální opatření (environmental policy instruments) a představují zákony, 

regulace a jiné politické nástroje týkající se řešení otázky životního prostředí. 

Opatření spadající do této kategorie můžeme rozdělit buď podle oblasti, na kterou 

se zaměřují, nebo podle mechanismu, který využívají k dosažení cíle. Podle 

zaměření je možné opatření rozdělit například na ta zaměřující se na znečištění 

vzduchu a vody, odpadové hospodářství, ochranářství přírody a zachování 

biodiverzity, ochranu přírodních zdrojů, divoké přírody a ohrožených druhů zvířat 

nebo zmírnění či zastavení globální změny klimatu (Eccleston & March, 2011). 

Právě řešení globální změny klimatu je v současnosti pravděpodobně nejčastějším 

cílem zaváděných opatření, a to vzhledem k potenciálně negativním dopadům 

(např. ekonomickým) a také přesahům do ostatních oblastí (např. zachování 

biodiverzity). 

Mechanismy, které jednotlivá opatření využívají, tvoří různorodou škálu 

a zpravidla souvisí s konkrétním cílem opatření a možnostmi jeho dosažení. 

V současné době opatření, především ta zaměřující se na snížení množství 

vypouštěných emisí, nejčastěji využívají tržní a další ekonomické mechanismy 

(OECD, 2019). Do této kategorie spadají daňové nástroje, buď ve smyslu zavedení 

nových daní, nebo naopak daňové úlevy pro některé subjekty. Dalšími typickými 

nástroji z této kategorie jsou obchodovatelné emisní povolenky a emisní poplatky, 

ale také sem spadají pokuty a dotace. Tyto nástroje jsou poměrně efektivní 

především ve snaze o vynucení souhlasu se zaváděním a dodržováním 

environmentálních opatření a limitů (OECD, 2019). Jinými typy opatření mohou 

být různé druhy regulací nebo investice do environmentální infrastruktury. Do 

zmíněných kategorií budou spadat i opatření shrnutá v této práci. 

Daňové nástroje jsou poměrně častým mechanismem pro dosažení 

environmentálních cílů. Fungují na principu zdanění aktivit, které mají potenciální 
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škodlivé účinky na životní prostředí. Daně by tedy měly dopadat a cílit na hlavní 

producenty těchto negativních jevů. Při vypořádávání se se změnou klimatu je 

možné takové daně zavést v několika případech, primárně se ale daní produkty 

a aktivity způsobující zvýšené množství vypouštěných emisí skleníkových plynů. 

V tomto ohledu mohou být různým způsobem zdaněny především fosilní paliva, 

buď skrze jejich přímé zdanění, nebo zdaněním odvětví a aktivit, které fosilní paliva 

využívají.  

Regulace v rámci environmentální politiky mohou fungovat také na 

principu command and control (přikázat a kontrolovat) a opatření tohoto typu často 

udávají například přijatelné maximální množství vypouštěných emisí a následně 

určují a kontrolují způsob dosažení tohoto cíle (Landy & Rubin, 2001). Účinnost 

podobných opatření je závislá především na konkrétním problému, kterého se 

týkají. Poměrně efektivní mohou být v případě, kdy má problémová situace jeden 

primární zdroj (např. uhelné elektrárny), na který je možné regulaci zaměřit 

a problém tak účinně řešit. V případě, že se jedná o problém, jehož zdroj je široce 

rozptýlený (např. automobilová doprava), je zavádění a účinnost takových opatření 

problematická (Evans, 2012). Existují tři základní standardy (environmentální, 

cílový a výkonový), od kterých se command and control opatření mohou odvíjet. 

Výběr standardu pak je závislý na kontextuálních faktorech, jako je administrativní 

kapacita řídícího orgánu a povaha environmentálního problému (Ogus, 2004). 

Environmentální infrastruktura je jednou z možností praktické realizace 

environmentálních opatření. Touto infrastrukturou se v širším smyslu rozumí 

infrastruktura umožňující činnosti související s environmentálními cíli. Může jít 

například o čištění vody, řešení odpadové problematiky nebo výrobu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů. V souvislosti se snahou snížit množství vypouštěných 

emisí existuje řada navazující infrastruktury, která se také označuje jako low-carbon 

infrastruktura. Tato infrastruktura se dnes vztahuje především k několika 

konkrétním odvětvím. Jednak jde o výrobu elektřiny prostřednictvím větrných, 

solárních a vodních elektráren, které představují v porovnání s uhelnými 

elektrárnami výrazně nižší emisní zátěž. Dalším důležitým odvětvím je dopravní 

infrastruktura, kde se jedná především o rozvoj železniční dopravy a dále rozvoj 

místních sítí hromadné dopravy. V obou případech je cílem snížit emisní zátěž při 

přesunu jednotlivce na určité vzdálenosti (World Bank, 2018). Také zelené 



 

12 
 

stavebnictví může být důležitou složkou snahy o snížení emisí. Stavby spadající do 

této kategorie mají primárně za cíl efektivní využívání energií a dalších zdrojů, 

snížení množství produkovaného odpadu, využívání environmentálně šetrných 

technologií a zvýšenou kvalitu vnitřního prostředí (kvalita vzduchu, dostatek 

světla) i bezprostředního okolí budovy (Lee & Guerin, 2010). V této práci 

představuje environmentální infrastruktura především prostředek potenciálního 

vzniku zelených pracovních míst.  

Pokud jde o celkové ekonomické dopady, tak například korporátní 

společnosti evidují v ekonomické rovině zlepšení obchodních výsledků po zahrnutí 

environmentálních opatření do firemních politik (Emisoft, 2016), nicméně dopady 

na ekonomiku jako celek a dopady na jednotlivé sociální skupiny jsou celkově 

složitější a spornější. Současné typy opatření mohou mít ambivalentní dopady 

v závislosti na různorodých kontextuálních faktorech a v konečném důsledku 

mohou fungovat jako mechanismus prohlubující ekonomické a další typy 

sociálních nerovností, ale také jako cílený nástroj pro jejich redukci či zmírňování. 

Studie, které shrnují Markkanen a Anger-Kraavi (2019) naznačují, že negativní 

dopady opatření mohou být redukovány nebo je možné jim úplně předejít v případě, 

že se jim zodpovědná autorita snaží vědomě zamezit již v průběhu návrhu 

a zavádění. Důležitým faktorem je také postavení jednotlivce v době před 

zavedením opatření. Při současné podobě opatření jsou negativní dopady častější u 

vrstev ohrožených chudobou a dalších marginalizovaných skupin, a to 

i v případech, kdy z nich střední a vyšší vrstvy mohou v určitých směrech 

profitovat. Stejná studie také ukazuje, že při správném postupu při plánování, 

navrhování a zavádění opatření, a v případě, že se do těchto fází zapojí více 

zúčastněných stran, mohou taková opatření vést dokonce nejen k prevenci 

rozšiřování sociálních nerovností, ale mohou tyto nerovnosti dokonce snižovat 

a dále jim předcházet. 

Spolu s tématem environmentálních opatření na snížení množství 

vypouštěných emisí a zmírnění nebo zastavení změny klimatu se ve veřejné 

i akademické diskuzi objevují také témata zelené ekonomiky (green economy) 

a zelených pracovních míst (green jobs), což jsou pojmy navazující právě na 

zavádění environmentálních opatření a představují určitý další stupeň konceptu 
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environmentálních politik. Tato práce se nebude primárně zabývat zmíněnými 

pojmy, v kontextu probíraného tématu je ovšem důležitá jejich vymezení.  

Green economy, nebo také zelená ekonomika, je pojem označující 

ekonomický systém založený na nízké produkci emisí a zdrojové efektivitě. United 

Nation Environment Programme (2018) navíc jako zásadní znak takového systému 

uvádí také některé sociální aspekty a konkrétně definuje zelenou ekonomiku jako 

ekonomiku, která vede ke zlepšení lidské pohody a sociální spravedlnosti a zároveň 

významně snižuje environmentální rizika a ekologické nedostatky (UNEP, 2018). 

V zelené ekonomice je růst příjmů a zaměstnanosti motivován veřejnými 

a soukromými investicemi do ekonomických aktivit, infrastruktury a aktiv 

umožňujících redukci emisí a znečištění, zvýšení energetické a zdrojové efektivity 

a prevenci ztráty biodiverzity. Kahle & Gurel-Atay (2013) pak green economy 

označují jako systém usilující o udržitelný rozvoj bez degradace životního 

prostředí. Pro vznik takového systému jsou zásadní cílené veřejné výdaje, změny 

v legislativě a změny v daňovém systému a regulacích (UNEP, 2018). European 

Environment Agency (2016) pak upozorňuje na možnost nahlížet na green 

economy skrze různé roviny tohoto konceptu. Pojem je možné použít ve vztahu ke 

konkrétním sektorům (např. energetika), tématům (např. znečištění, efektivita), 

principům (např. znečišťovatel platí) anebo opatřením (např. ekonomické nástroje). 

Podkategorií green economy může být systém nazývaný nejčastěji 

low-carbon economy, ale také low-fossil-fuel economy nebo decarbonized 

economy. V češtině se jako ekvivalent těchto termínů typicky využívají pojmy jako 

nízkouhlíková ekonomika a nízkoemisní nebo případně bezemisní ekonomika. 

Tento typ ekonomiky je specifický zaměřením na snížení hladiny skleníkových 

plynů, především oxidu uhličitého, v atmosféře a na snížení množství vypouštěných 

skleníkových plynů v rámci lidských aktivit. Cílem této snahy je zmírnění nebo 

zastavení globální změny klimatu, která je podle vědeckého konsenzu do velké 

míry způsobena lidmi vypouštěnými skleníkovými plyny. Předpokladem pro vznik 

bezemisní ekonomiky je zavedení a rozšíření technologií s nízkou nebo nulovou 

produkcí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Sem patří především 

technologie z oblasti energetiky, tedy obnovitelné zdroje energie, jaderná energie 

a technologie umožňující zachycování a ukládání uhlíku. Důležitým aspektem je 

celkově snižování energetické náročnosti a zvyšování efektivnosti. Kromě 
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energetiky jsou klíčové také oblasti dopravy, zemědělství nebo lesnictví, kde je 

velký potenciál pro snížení emisní zátěže a které vyžadují specifická řešení 

a mechanismy, především změny ve využívaných technologiích a postupech. 

Dopady a opatření probírané v následujícím textu se dotýkají převážně oblasti 

přechodu na nízkoemisní ekonomiku. 

Green jobs, nebo také zelená pracovní místa, je označení pro pracovní místa, 

která přispívají k ochraně nebo zlepšení životního prostředí. K tomu mohou 

konkrétně přispívat šetřením zdrojů, snížením emisní zátěže, snížením míry 

znečištění apod. Zelená pracovní místa úzce souvisí s rozvojem zelené ekonomiky. 

Vznik takových pozic ale není v současné době výhradně vázán na sektory spadající 

do zelené ekonomiky (např. obnovitelné zdroje energie), mohou vznikat 

i v tradičních sektorech, například ve výrobě a stavebnictví. Tím mimo jiné 

napomáhají tradičním odvětvím transformovat se na odvětví zelená. Zaměstnání 

spadající do této kategorie představují různorodé spektrum, ať už jde o charakter 

pracovní náplně nebo o způsob, kterým přispívají k ochraně či zlepšení životního 

prostředí. Green jobs mohou jednak produkovat výrobky a služby, které jsou šetrné 

k životnímu prostředí, což ale neznamená, že jejich vznik je sám o sobě založený 

na zelených technologiích a procesech. V druhé rovině mohou tyto pracovní pozice 

být právě prostředkem environmentálně přívětivějšího procesu produkce. To 

znamená, že zelená pracovní místa mohou například směřovat k šetření vodou nebo 

k recyklaci materiálů, ale nemusí nutně směřovat k environmentálně šetrnému 

produktu. Pokud jde o charakter pracovní náplně, může jít o širokou škálu 

zaměstnání, od manažerských a administrativních pozic až po manuální dělníky 

v továrnách a třídírnách (ILO, 2014a). Konkrétní a jasně formulovaná definice 

green jobs ale v podstatě neexistuje, a i International Labour Organization (2012) 

uvádí, že termín je nejistý, a kromě výše uvedených znaků je potřeba především 

jasné vymezení pojmu zelené ekonomiky, s jejímž vznikem a rozvojem green jobs 

úzce souvisí. To by následně umožnilo sledovat charakter pozic vznikajících 

v tomto ekonomickém modelu a vytvořit pro tento pojem jasnější kritéria.  
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3 Ekonomické dopady opatření a green jobs 

Ekonomické dopady environmentálních opatření na nízkopříjmové skupiny 

jsou do velké míry závislé na typu konkrétního opatření, na procesu navrhování, 

schvalování a zavádění opatření do praxe a na dalších kontextuálních faktorech 

v konkrétních situacích. Právě široká škála možných typů opatření komplikuje 

možnost jednoduše určit, jestli mají environmentální opatření obecně spíše 

pozitivní nebo negativní dopady, a to především kvůli využívání odlišných 

mechanismů v jednotlivých případech. Některé studie (Markkanen & Anger-

Kraavi, 2019) nicméně ukazují, že pokud jsou opatření vědomě navržena tak, aby 

kromě environmentálního problému řešila i možné ekonomické dopady, je možné 

je využít nejen ke zmírnění negativních dopadů, ale často také jako aktivní nástroj 

snižování ekonomických nerovností. Přesto mohou některá opatření mít, i přes 

stejnou formu a využité mechanismy, odlišné dopady a v různých kontextech 

mohou vést k pozitivním výsledkům, zatímco jindy mohou ekonomickou situaci 

nízkopříjmových skupin zhoršovat. 

Výraznými faktory mohou kromě ekonomického statusu být také například 

pohlaví či etnicita skupiny obyvatel nebo jednotlivce. Z důvodu komplexnosti 

sociálních vztahů je často složité jednoznačně předpovědět a změřit, jaké dopady, 

ať už negativní nebo pozitivní, budou zaváděná opatření mít. Je navíc nutné vzít 

v potaz, že jedno zavedené opatření nemusí mít výhradně pozitivní či negativní 

dopady. Ty mohou být naopak v mnoha případech protichůdné v závislosti na 

různých dotčených oblastech nebo u konkrétních sociálních skupin (Markkanen & 

Anger-Kraavi, 2019; Ürge-Vorsatz et al., 2014). Pokud tedy chceme identifikovat 

a pochopit dopady konkrétních opatření na nízkopříjmové skupiny, musíme se 

zaměřit na jednotlivé dílčí dopady opatření, vybrat ty nejvíce relevantní a následně 

je analyzovat v rámci komplexních vztahů ve společnosti (Ürge-Vorsatz et al., 

2014). 

Důležitou součástí ekonomických dopadů je v souvislosti 

s environmentálními opatřeními a přechodem k nízkoemisní ekonomice také 

otázka zaměstnanosti. Tento přechod může vést k různým dopadům v závislosti na 

konkrétních odvětvích a ekonomické situaci obecně. V některých sektorech se 

mohou vytvořit nová pracovní místa (IRENA, 2018; Jennings, 2016). Jde například 

o sektor energetického průmyslu, veřejné dopravy, stavebnictví anebo vývoje 
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a produkce zelených technologií (European Climate Foundation, 2014). Tradiční 

odvětví mohou naopak zaznamenat úbytek pracovních míst, což může vést ke 

zvýšení nezaměstnanosti. Pro zhodnocení konečného dopadu je tedy nutné srovnat, 

do jaké míry jsou green jobs schopné nahradit původní pozice v konvenčních 

sektorech, a jaká je kvalita nově vytvořených pracovních míst (s ohledem na příjem 

a pracovní prostředí). Především v rozvojových zemích mají green jobs ještě 

potenciál nahradit pracovní místa spadající do šedé (neoficiální) ekonomiky, kam 

spadají pozice spojené s daňovými úniky, prací na černo nebo korupcí, a fungovat 

tak jako zdroj stabilního a trvalého příjmu, čímž napomáhají ekonomické 

participaci nízkopříjmových skupin (Just Transition Centre, 2017; Ürge-Vorsatz et 

al., 2010). 

Problémem při posuzování dopadů green jobs může být kromě odlišných 

výchozích situací pro případné analýzy především absence standardizovaného 

rámce pro posuzování kvality green jobs a jejich přesnou kategorizaci (Lukka, 

2019). Dostupné studie zabývající se problematikou green jobs jsou často dílčí 

(zaměřují se pouze na jednotlivé aspekty) a zabývají se specifickým kontextem 

a prostředím, to ale nakonec platí zpravidla i o environmentálních opatřeních 

obecně. Pro podrobnější analýzu dopadů vzniku zelených pracovních míst na 

ekonomické nerovnosti a další oblasti lidské činnosti chybí také dostatek 

relevantních dat. Výsledky analýz není z výše uvedených důvodů vždy možné 

zobecnit a vyvést z nich jednoznačná doporučení. Kromě lepší identifikace 

konkrétních důležitých faktorů působících na konečné ekonomické dopady 

zavádění green jobs a systematický sběr důležitých dat je problematické také 

pozorování individuálních změn v životní úrovni sledovaných skupin. Tento 

problém vzniká kromě chybějícího rámce především kvůli neznalosti výchozího 

stavu. Změny se tak téměř vždy analyzují zpětně na základě obecné představy 

o výchozím vztahu, který v konkrétní situaci existoval před zavedením opatření 

a vznikem zelených pracovních pozic. To ještě umocňuje problém neexistence 

obecného rámce, ze kterého by bylo možné vycházet (Lukka, 2019). 

Při vytvoření nových pracovních míst v rámci zelené ekonomiky je 

zpočátku těžké jednoznačně určit dlouhodobé ekonomické a další sociální dopady. 

Spolu se strukturální změnou v ekonomice vznikají různá rizika i příležitosti 

(Fankhaeser, Sehlleier & Stern, 2008). V krátkodobém horizontu se zelené 
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technologie jeví jako náročnější s ohledem na počet pracovních míst oproti 

technologiím konvenčním. Je tedy možné, že bezprostředně se vytváří větší 

množství pracovních pozic (green jobs) v zelené ekonomice a krátkodobý dopad 

zelených opatření na zaměstnanost by měl být pozitivní (Fankhaeser, Sehlleier & 

Stern, 2008). I ve střednědobém horizontu by měl pozitivní dopad převládat, a to 

navzdory klesající agregátní poptávce. V dlouhodobém horizontu jsou ale dopady 

nejisté, Fankhaeser a jeho spolupracovníci (2008) přišli se dvěma možnými scénáři 

vývoje situace na pracovním trhu. Podniky s konkurenční výhodou, kterou získají 

brzkým adaptováním zelených technologií, vytvoří nová pracovní místa zaměřená 

na export a tím vytvoří dlouhodobě fungující pracovní místa. Druhý scénář 

naznačuje, že s ohledem na green jobs půjde o jednorázovou lokální vlnu, jejíž 

opadnutí bude mít za následek ztrátu konkurenceschopnosti a přesun pracovních 

míst jinam. Ani jeden z těchto efektů ale nemusí být trvalý (Fankhaeser, Sehlleier 

& Stern, 2008). 

Jako hlavní odvětví, která souvisí s tvorbou green jobs v návaznosti na 

snižování množství vypouštěných emisí, se označují především sektory 

odpadového hospodářství, recyklace, veřejné dopravy, lesnictví, zemědělství 

a energetický sektor, primárně oblast výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

a výroby ekologicky šetrných paliv. Tato odvětví jsou také nejčastějším předmětem 

analýzy, pokud jde o dopady zavádění green jobs (Lukka, 2019). 

3.1 Pozitivní dopady 

 Jako prostředek redukce ekonomických nerovností environmentální opatření 

fungují především v případech, kdy jejich zavedením klesne cena základních životních 

výdajů, jako je jídlo, voda a energie spojené s bydlením (Jindal, Kerr, & Carter, 2012; 

Stringer et al., 2012), nebo pokud zlepšují přístup k ekonomické participaci 

nízkopříjmovým domácnostem, regionům a zemím (Markkanen & Anger-Kraavi, 

2019). Nové možnosti ekonomické participace se otevírají na jedné straně skrze 

vznik nových pracovních pozic, které umožní zisk relativně dobře placených 

pracovních míst nízkopříjmovým skupinám, ale také může jít například o zapojení 

do tzv. forest carbon markets, které umožňují obchodování s emisními 

povolenkami v lesnickém sektoru (Jindal, Kerr, & Carter, 2012; Stringer et al., 

2012). Lepší možnosti ekonomické participace a jiné ekonomické benefity se pak 

mohou objevit u celé škály environmentálních opatření, která zlepšují přístup 
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k elektřině (Bhattacharyya, 2013, UN General Assembly, 2015), zlepšují 

dostupnost a kvalitu veřejné dopravy a dopravní infrastruktury (Jennings, 2016; 

World Health Organization, 2011) a také v případě, že jsou velké infrastruktury pro 

obnovitelné zdroje energie umístěny tak, že fungují jako ekonomické příležitosti 

v oblastech s vysokou nezaměstnaností (European Commission, 2016; ILO, 2018). 

U jednotlivých opatření lze pozitivní dopady očekávat v případě, že se při 

jejich navrhování a zavádění počítá se sociálním kontextem cílové oblasti či 

populace. Opatření, která splňují výše uvedené podmínky a snižují výši životně 

důležitých výdajů nebo umožňují ekonomickou participaci, jsou pak prospěšné 

nejen pro celkové zlepšení socio-ekonomické situace v rámci populace, ale 

především u jednotlivých marginalizovaných skupin. Mezi tyto skupiny patří 

nízkopříjmové skupiny, ale také například ženy nebo etnické menšiny. Tyto 

skupiny se ovšem v některých případech mohou ve velké míře krýt právě s kategorií 

nízkopříjmových osob. 

V některých případech je možné k prevenci negativních dopadů využít 

doplňková opatření, především tehdy, když původní opatření samo o sobě snižuje 

možnosti ekonomické participace nebo vylučuje některé skupiny ze zisku 

ekonomických benefitů. Typicky se jedná o doplňkové dotační programy nebo 

mechanismy, které umožní právě navýšení výnosů, které je pak možné využít ke 

zmírnění negativních ekonomických dopadů (Gomez, Tellez, & Silveira, 2015; 

Yaqoot et al., 2016). Dalšími doplňujícími mechanismy, které mohou ekonomické 

nerovnosti v podobných projektech snižovat nebo eliminovat, jsou výhodné 

úvěrové programy bez úroků nebo s odloženým splácením, které usnadňují přístup 

k elektrické energii a k environmentálně šetrným technologiím, především 

s ohledem na spotřebu energie (Lahimer et al., 2013; Yaqoot et al., 2016). 

Green jobs hrají v pozitivních dopadech zejména roli zprostředkovatele 

ekonomické participace. Především v některých případech je možné pozorovat 

snížení nezaměstnanosti u nízkopříjmových skupin prostřednictvím zvyšování 

počtu pracovních míst patřících do této kategorie. Studie se nejčastěji zabývají výše 

uvedenými odvětvími, které jsou také předmětem případných analýz řešících, jak 

green jobs přispívají k ekonomické situaci ekonomicky zranitelných osob (Jacob et 

al., 2015). 
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Sektor recyklace a odpadového hospodářství má značný potenciál pro 

vytvoření velkého množství pracovních míst. Výrazná je tato tendence ale 

především v rozvojových zemích, jak ukazují zkušenosti z Afriky a Jižní Asie. Přes 

klíčovou roli tohoto sektoru při vytváření zelených pracovních míst v těchto 

oblastech je podrobná analýza dopadů poměrně komplikovaná, protože chybí 

podrobnější data, což navíc znemožňuje i predikce budoucího vývoje (Fernández, 

et al., 2014). Data, která dostupná jsou, nicméně naznačují spíše pozitivní dopady 

na marginalizované skupiny včetně nízkopříjmových domácností (Fernández, et al., 

2014). 

Hromadná doprava je dalším sektorem s velkým potenciálem pro tvorbu 

green jobs. Kromě pozitivních dopadů na zaměstnanost může navíc pozitivně 

působit také na konkrétní zúčastněná města a na cestující, kteří hromadnou dopravu 

využívají. Města mohou profitovat ze sníženého množství zplodin a cestující z větší 

dostupnosti a vyšší kvality poskytované dopravy (Jennings, 2016). Pokud zelená 

pracovní místa v rámci hromadné dopravy tvoří veřejný sektor, jsou navíc často 

součástí odborových organizací, které umožňují vytvoření dobře finančně 

zajištěných pracovních míst s kvalitním pracovním prostředním a dostupnými 

doplňkovými benefity (UITP, 2013). 

Lesnictví má potenciál k vytvoření zelených pracovních míst a zároveň 

potenciál ke zlepšení zavedených praktik a postupů, které by mohly umožnit 

přechod na zelené fungování celému sektoru (Nair & Rutt, 2009). Vzniklá pracovní 

místa mohou poskytnout nejen dostatečné finanční zajištění nízkopříjmovým 

skupinám, ale v kontextu rozvojových zemí také zlepšit situaci domorodých 

populací a případně žen žijících v oblastech, kde je lesnictví dominantním sektorem 

(Shackleton, et al., 2011). Pobídka k inovaci a transformaci je ale do velké míry 

závislá na úzké spolupráci s investičními aktéry a se zúčastněnými úřady, které mají 

dohlížet na zamezení škodlivým (především zdravotním) dopadům na domorodé 

komunity skrze případné odlesnění a degradaci půdy (FAO, 2015; ILO, 2018). 

V oblasti zemědělství hraje při vzniku kvalitních zelených pracovních pozic 

pro nízkopříjmové skupiny důležitou roli státní podpora. Státní zásahy (normy, 

dotační programy) mohou usnadnit nejen vznik nových zelených pracovních pozic 

s kvalitním ohodnocením, ale v rozvojových zemích také transformaci celého 

sektoru skrze využití částečné ztráty pracovních míst, která uvolňuje místo pro 
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vznik nových zelených pracovních odvětví a zelených pracovních míst (ILO, 2018). 

Hlavní potenciál k tvorbě nových pracovních míst spočívá v zemědělství 

založeném na konzervaci, které je ale v současnosti globálně využíváno pouze na 

jednotkách procent zemědělské půdy (ILO, 2018). Právě ve vysoké přizpůsobivosti 

tohoto způsobu zemědělství, která umožňuje jeho využití v různých zeměpisných, 

půdních a klimatických kontextech, je hlavní potenciál pro tvorbu nových 

pracovních míst v nových lokalitách (Friedrich, et al., 2012; ILO, 2018). 

Konzervační zemědělství je postavené na minimálním narušování půdy, na 

udržování půdního povrchu a na diverzitě pěstovaných plodin (FAO, 2020). 

Nicméně není jedinou možností, kterou se vydat v sektoru zemědělství. Existují 

i šetrnější a environmentálně přijatelnější způsoby zemědělství, u kterých dopady 

na zaměstnanost nejsou tak dobře zmapované (Lukka, 2019). 

Oblast energetického průmyslu, a v tomto případě hlavně oblast 

obnovitelných zdrojů energie, může také fungovat jako významný sektor pro vznik 

zelených pracovních míst a zároveň jako podstatný činitel ekonomického rozvoje 

(ILO, 2014b; Chen, 2017). Dostupná data navíc naznačují i významné 

transformativní, sociální, zdravotní, environmentální i další ekonomické benefity 

obnovitelných zdrojů energie (ILO, 2014b; IRENA, 2017). Tomu napomáhá také 

investice do podpůrných sociálních služeb, které zajišťují, aby byly případné 

benefity rozděleny i mezi nízkopříjmové a jinak marginalizované skupiny (Trace, 

2017). Nárůst podílu obnovitelných zdrojů energie na celkovém množství vyrobené 

energie navíc potenciálně zvyšuje možnosti dalších odvětví při vytváření green 

jobs, protože tak umožňují fungování různých odvětví na čisté energii (ILO, 

2014b). Pro podrobné zhodnocení dopadů, které mají obnovitelné zdroje energie na 

zaměstnanost, je však potřeba další výzkum a více validních dat. Tento sektor je 

navázán na další ekonomická odvětví a konkrétní analýza i predikce jsou pro svou 

komplexnost poměrně složité. 

Aby mohla mít environmentální, přesněji klimatická, opatření signifikantní 

pozitivní dopady na zaměstnanost skrze green jobs, je nutná určitá soudržnost mezi 

klimatickou a pracovní politikou. Efektivita opatření by sama o sobě neměla být 

jediným hlediskem při zvažování jeho zavádění, neméně důležitá je také jeho 

sociální složka. Přechod na zelenou ekonomiku s přihlížením k sociálním aspektům 

marginalizovaných skupin a ekonomickým možnostem nízkopříjmových skupin 
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má potenciál nejen zlepšit ekonomickou situaci obecně a snížit různé typy 

nerovností, ale zároveň napomáhá získání co nejširší podpory environmentálních 

opatření (Dupressoir, 2009). 

3.2 Negativní dopady 

Opatření jsou zpravidla faktorem zvyšování ekonomických nerovností 

v případech, kdy snižují možnosti přerozdělování zdrojů a ekonomických benefitů 

anebo vedou ke zvýšení základních životních výdajů, především na jídlo, vodu 

a energie (Hayer, 2017; Marcu & Vangenechten, 2018; OECD, 2015). Nejsilněji 

zasaženými jsou pak v takových situacích především chudobou ohrožené skupiny 

a skupiny různě sociálně vyloučené (Jennings, 2016; Ürge-Vorsatz et al., 2014; 

World Health Organization, 2011). Kromě zdražování jídla a energií je 

u nízkopříjmových skupin problémové i případné zdražování veřejné dopravy, na 

které jsou tyto skupiny obyvatelstva často ekonomicky závislé (Jennings, 2016). 

Dalšími mechanismy korelujícími se zvýšením pravděpodobnosti ekonomické 

nerovnosti jsou například selektivní podmínky účasti v projektech navázaných na 

environmentální opatření nebo potřeba velké vstupní investice umožňující 

participaci. Nerovné možnosti přístupu a jejich dopady na ekonomické nerovnosti 

byly sledovány u programů na obnovitelnou energii (Mazorra et al., 2017; Yaqoot, 

Diwan, & Kandpal, 2016), na ochranu lesů (Robinson, Albers, Lokina, & Meshack, 

2016) i u programů na výrobu environmentálně šetrných paliv (Garvey & Barreto, 

2016). 

Zdražování základních produktů a služeb, především těch veřejných, má 

největší negativní dopady na nízkopříjmové skupiny, které jednak zpravidla 

vynakládají největší poměr svého příjmu na tyto produkty a služby a jsou navíc na 

veřejných službách obecně závislejší, protože je z ekonomických důvodů v menší 

míře mohou nahrazovat službami soukromými (Ürge-Vorsatz et al., 2014; World 

Health Organization, 2011). Nízkopříjmové skupiny mají také zpravidla tendenci 

vynakládat větší část svého příjmu na energeticky náročnější produkty, aniž by 

měly dostupnou alternativu. Jde především o způsoby ohřevu vody, vytápění obydlí 

nebo o elektrickou energii z konvenčních a méně environmentálně šetrných zdrojů 

(OECD, 2015; Wang et al., 2016). 

Některé typy opatření, například ty v rámci projektů REDD a REDD+, což 

jsou projekty zaměřené na snižování emisí z odlesňování v rozvojových zemích 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2019.1596873
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2019.1596873
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skrze legální, regulační a administrativní mechanismy (Bee, 2017; Westholm, 

2016; Work, 2017), mohou zhoršovat příjmové nerovnosti ve chvíli, kdy finanční 

benefity z nich plynoucí nejsou rozděleny rovnoměrně, pozemková práva jsou 

omezena pouze na určité participanty, nebo pokud jsou marginalizované skupiny 

(ženy, domorodci) vyloučeny z participace na projektech (Khatun et al., 2015; 

Nhantumbo & Camargo, 2015; Westholm, 2016; Work, 2017). Vyloučení 

z ekonomické participace nemusí být pouze chybou nastavení projektu, v některých 

komunitách a oblastech hrají roli také zvykové právo, sociální normy a další 

neformální pravidla bránící některým skupinám v zapojení se do projektů (Khatun 

et al., 2015; Nhantumbo & Camargo, 2015; Westholm, 2016). 

Přechod na zelený způsob fungování ekonomiky může v některých 

případech vést k rozsáhlému nárůstu nezaměstnanosti. Nezaměstnanost se 

v průběhu tohoto procesu koncentruje především v oblastech, které už dříve byly 

zasaženy ekonomickým poklesem a prošly procesem rychlé deindustrializace 

(Markkanen & Anger-Kraavi, 2019). Ztráta pracovních míst ve větším množství 

může mít mnoho přímých i nepřímých negativních socioekonomických dopadů. 

Kromě ztráty příjmu a ekonomického nebo populačního poklesu může vést také 

k sociálním nepokojům a větším rozdílům v rozdělení bohatství a přístupu 

k ekonomické participaci, což nejvíc dopadá na skupiny ohrožené chudobou. Tyto 

negativní dopady jsou intenzivní především v rozvojových zemích zaměřených na 

export energií (Mercure et al., 2018). Nárůst nezaměstnanosti je tedy důsledkem 

upozadění tradičních průmyslových sektorů při přechodu k zelené ekonomice bez 

adekvátní náhrady zaniklých pracovních míst.  K tomu, aby opatření měla pozitivní 

socioekonomické dopady, je proto zásadní nahrazovat pracovní místa zaniklá 

v návaznosti na přechod ke green economy (Dupressoir, 2009). 

V sektoru hromadné dopravy může být pozitivní potenciál pro tvorbu 

zelených pracovních míst vedoucí ke zlepšení ekonomické situace 

nízkopříjmových skupin ohrožen tím, že budou tyto pozice tvořeny soukromým 

sektorem. Taková pracovní místa nesplňují v první řadě takové platové nároky jako 

místa vzniklá prostřednictvím veřejného sektoru. Navíc je v případě soukromých 

dopravců celkově nižší potenciál přecházení na zelenější způsoby fungování celého 

sektoru (Lukka, 2019). Do budoucna se mohou případné pozitivní dopady 

komplikovat především skrze otázky automatizace a robotizace. Ty nemusí vždy 
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dopadat pouze na řidiče (autonomní dopravní prostředky), ale například i na 

zaměstnance v oblasti prodeje jízdenek (automaty, internetové jízdenky) 

(Gouldson, et al., 2018). Negativní dopady na zaměstnanost ale většinou souvisí 

hlavně se zánikem pozic v tradičních odvětvích. 
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4 Další typy nerovností 

4.1 Zdraví 

 Dostupné studie zpravidla ukazují potenciál opatření ke snížení nerovností 

ve zdraví (European Commission, 2016; Hills, 2012). Dochází k tomu přímými 

i nepřímými dopady opatření. Na jedné straně taková opatření zlepšují všeobecně 

kvalitu vzduchu a vody, ale zároveň skrze zlepšení energetické efektivity zlepšují 

životní úroveň (European Commission, 2016). Nepřímo pak opatření působí 

zlepšením finanční situace domácností. Pozitivní dopady zlepšení energetické 

efektivity se projevují především u domácností se sníženou dostupností paliv 

a energií, které dříve z ekonomických důvodů omezovaly vytápění životních 

prostorů (European Commission, 2016; Grimes et al., 2012; Miller, Vine, & Amin, 

2017; OECD, 2015). Možnost topit snižuje navíc u nízkopříjmových skupin nejen 

nerovnosti ve zdraví, ale také jiné typy sociálních nerovností. Zlepší se celková 

finanční situace, životní úroveň i výsledky ve vzdělávání u dětí z takových rodin 

(OECD, 2015; Willand, Ridley, & Maller, 2015). 

Snaha snížit emise ze silniční dopravy má tendenci snižovat zdravotní 

nerovnosti především u nízkopříjmových skupin žijících ve velkých městech, 

v oblastech, která se typicky potýkají s vysokou úrovní znečištění vzduchu (Hajat, 

Hsia, & O’Neill, 2015; Wenwei et al., 2017; World Health Organization, 2018). 

Tyto pozitivní dopady však mohou být negativně vyrovnány špatnými zásahy, jako 

je nekvalitní izolace budov, která v důsledku zhorší kvalitu vzduchu uvnitř obydlí 

a neguje pozitivní dopady zlepšení vnějšího ovzduší (European Commission, 2016; 

Miller et al., 2017). Navíc takové zásahy, často prováděné neodborně, způsobí 

celkové snížení možné životní úrovně (Miller et al., 2017). 

Environmentální opatření mohou mít také psychické a mentální dopady 

(Cernea, 2004; Lerer & Scudder, 1999). Takové dopady jsou zmapovány 

v souvislosti s nedostatečnou kompenzací dopadů přesunu populací. Jestliže jsou 

na určitém území nedobrovolně přesunuty místní komunity, například z důvodu 

výstavby environmentálně šetrné infrastruktury nebo v rámci iniciativ na ochranu 

a konzervaci lesů, hrozí tendence k rozpadu komunit, degradaci životního prostředí, 

sociálním problémům a ztráty životního stylu, což může vést k nárůstu psychických 

problémů u přesunutého obyvatelstva (Cernea, 2008). Negativní dopady přesunu 
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obyvatelstva mohou být kompenzovány především zpřístupněním zdravotních 

služeb, ale také přístupem k čisté a cenově dostupné energii (Cernea, 2008). Většina 

studií se ale nerovnostmi ve zdraví v souvislosti s environmentálními opatřeními 

(především iniciativami na ochranu lesů a stavbou velkých infrastrukturních celků) 

nezabývá a místo toho analyzuje dopady ekonomické, environmentální a případně 

kulturní (Cernea, 2008). Přitom pro snížení nerovností ve zdraví je potřeba 

s problémem počítat již při navrhování jednotlivých opatření. 

4.2 Gender 

 Pozitivní souvislost existuje v některých případech mezi environmentálními 

opatřeními a snižováním genderových nerovností. Především u venkovských 

komunit s tradičnějším způsobem života mohou vést ke zlepšení přístupu ke 

vzdělání a ekonomické participaci žen, které byly dříve limitovány velkým 

množstvím domácích prací a omezenými možnostmi ekonomické participace 

(Mazorra et al., 2017; Sanchez et al., 2015). I v tomto případě ale pozitivní dopady 

opatření vyžadují identifikaci původních genderových rolí a jejich aktivní řešení při 

zavádění environmentálních opatření (D’Silva & Nagnath, 2002; ENERGIA, 

2010). Opatření by proto měla zahrnovat mechanismy umožňující ženám lepší 

přístup k ekonomickým a vzdělávacím příležitostem. 

Přestože genderové nerovnosti jsou v rostoucí míře reflektovány v návrzích 

environmentálních opatření, pozitivní vývoj směrem ke snižování genderových 

nerovností ve zdravotní nebo finanční rovině je poměrně mírný (Sorensen, Murray, 

Lemery & Balbus, 2018). Především zdravotní nerovnosti jsou v kontextu rizika 

chudoby, sociální diskriminace a zhoršující se environmentální situace větším 

rizikem pro ženy. Řešení této situace může napomoci především sbírání dat, která 

přiblíží interakci různých rizikových faktorů, díky čemuž by bylo možné lépe 

redukovat rizika související s genderem. Stejně jako v případě jiných typů 

nerovností je i zde zapotřebí cílené navrhování opatření tak, aby reflektovala 

konkrétní marginalizované skupiny, na které bude opatření dopadat (Sorensen, 

Murray, Lemery & Balbus, 2018). 

4.3 Etnikum 

 Etnické nerovnosti se zpravidla zkoumají buď u domorodých populací 

(Brugnach et al., 2017; Ramos-Castillo et al., 2017) anebo u chudých městských 

populací, kde je chudoba často spojená s etnickou příslušností (Fecht et al., 2015; 
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Hills, 2012; Jennings, 2016). Také u tohoto typu nerovností záleží především na 

způsobu implementace konkrétních opatření. V případě etnických nerovností se 

největší nerovnosti objevují u případů nedobrovolného přemisťování etnických 

komunit, kdy tyto komunity ztrácí přístup k tradičnímu způsobu života, podobně 

jako u nerovností ve zdraví (Hess & Fenrichb, 2017; Renewable Energy Policy 

Network for the 21st Century, 2017). Iniciativy na ochranu a konzervaci lesů však 

mohou situaci etnických menšin i zlepšit v případě formálního uznání jejich nároku 

na územní práva konkrétní komunity a také v případě, že mají místní komunity 

podíl na finančních a jiných benefitech plynoucích z environmentálních projektů. 

Tyto benefity mohou v některých případech vyrovnat negativní dopady ztráty 

přirozeného životního prostředí lokálních etnických populací (Jindal et al., 2012; 

Khatun et al., 2015; Robinson, Holland, & Naughton-Treves, 2014). V rozvojových 

zemích pak může etnickým komunitám pomoci zlepšený přístup k obnovitelným 

zdrojům energie a výrobě biopaliv v lokálním měřítku (Borges da Silveira 

Bezerra et al, 2017). Taková opatření jednak vedou k větší energetické nezávislosti 

komunit (Borges da Silveira Bezerra et al., 2017; Renewable Energy Policy 

Network for the 21st Century, 2017) a také ke zlepšení životní úrovně (Renewable 

Energy Policy Network for the 21st Century, 2017). Pozitivní korelace tak není 

pouze mezi opatřeními a snižováním etnických nerovností, ale také u snižování 

regionální ekonomické nerovnosti (Bhattacharyya, 2013; Borges da Silveira 

Bezerra et al., 2017; Gomez et al., 2015; Renewable Energy Policy Network for the 

21st Century, 2017; Valer et al., 2014). 
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5 Situace v ČR 

 V rámci české legislativy má opatření s cílem snížení emisí na starosti 

Ministerstvo životního prostředí ČR. Jako základní přehledový dokument k těmto 

opatřením slouží Národní program snižování emisí, který česká vláda schválila 

v roce 2015 a následně aktualizovala v roce 2018. Opatření zahrnutá v tomto 

dokumentu jsou navržena na základě analýzy projekcí dalšího vývoje hladiny emisí. 

Dokument v sobě zahrnuje ekonomickou analýzu programu s ohledem na stávající 

ekonomické struktury v oblastech, které jsou v českém kontextu klíčové ke snížení 

emisní zátěže – lokální vytápění domácností, energetika, doprava a zemědělství. 

Dále zahrnuje projekci nákladů programu, analýza sociálních dopadů však 

v dokumentu chybí (MŽP, 2015). 

Pokud jde o charakter zaváděných opatření, jde především o dílčí opatření 

v rámci výše uvedených sektorů – podpora obnovitelných zdrojů, stavba dopravní 

infrastruktury, podpora alternativních druhů dopravy nebo podpora alternativních 

druhů vytápění domácností. Mechanismy pro dosažení výše uvedených cílů jsou 

pak různé a zahrnují například dotace, daňové nástroje, poplatky a sankce (MŽP, 

2015). Přestože sociální oblast není v koncepci snižování emisí skleníkových plynů 

zahrnuta, a proto není tato politika jedním z nástrojů cíleného snižování nerovností, 

jednotlivá opatření nějaký dopad na různé typy nerovností stále mají. 

Opatření zaváděná v české environmentální politice a formulovaná 

v Národním programu jsou poměrně obecná a jde spíše než o konkrétní a cílené 

mechanismy o obecné cíle toho, čeho chce vláda dosáhnout. Přesto se v koncepci 

objevují návrhy, u kterých lze předpokládat určité dopady na nerovnosti, konkrétně 

na nerovnosti ve zdraví. Jak ukazuje například analýza Evropské komise (2016), 

opatření cílící na snížení vypouštěných emisí z dopravy v městských oblastech, 

která jsou zahrnuta i v české koncepci, mohou snižovat zdravotní zátěž 

u nízkopříjmových skupin, které často žijí v rizikových oblastech, pokud jde 

o dopravní vytíženost. Možnost levnějšího a environmentálně šetrnějšího vytápění 

domácností zlepšuje nejen kvalitu ovzduší, ale také životní podmínky přímo 

v domácnostech ekonomicky znevýhodněné populace. Dostupné vytápění 

životních prostorů může mít navíc kromě zdravotních benefitů i ekonomické a další 

sociální benefity pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva (OECD, 2015; Willand, 

Ridley, & Maller, 2015). V případě vytápění domácností ale není dokument 
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Ministerstva životního prostředí specifický, pokud jde o samotnou cenovou 

dostupnost, zmiňuje se zejména podpora šetrných způsobů vytápění obecně (MŽP, 

2015). 

Právě v nedostatečné reflexi sociálních dopadů zaváděných opatření spočívá 

hlavní problém jejich analýzy. Součástí návrhů není řešení stávajících ani 

potenciálních nerovností, sociální aspekty nejsou v politikách přímo zahrnuty. 

Opatření se zavádí především s ohledem na jejich účinnost v oblasti snižování emisí 

a následně se řeší především náklady s nimi spojené. Obecnost vládních dokumentů 

a absence sociálního rozměru v návrzích opatření do velké míry komplikuje analýzu 

konkrétních sociálních dopadů, a to také proto, že chybí výchozí rámec stavu. 

Studie, které řeší sociální dopady některých opatření, která s environmentální 

oblastí souvisí, přesto existují. 

Kiuila, Markandya a Ščasný (2018) vypracovali analýzu zabývající se 

dopady potenciálního růstu výše daní na pohonné hmoty. Jako hlavní skupiny 

pociťující případný nárůst daňové zátěže identifikovali jednak domácnosti seniorů 

a domácnosti rodin s dětmi žijící v menších městech a obcích a dále pak 

domácnosti, v nichž je alespoň část členů nezaměstnaná. Nezaměstnanost je pak 

důvodem znevýhodnění i u prvních jmenovaných skupin – senioři jsou často již 

mimo pracovní trh a v rodinách s dětmi může jeden z rodičů opustit zaměstnání 

kvůli rodičovské dovolené. V kombinaci s životem v malém městě si to může žádat 

větší finanční výdaje v souvislosti s dojížděním do zaměstnání do většího města. 

Navíc, kromě obecně nižších příjmů, nemají zároveň takové domácnosti možnost 

profitovat ze situace, kdy se daně vybrané navíc na spotřební dani u paliv projevuje 

snížením daňové zátěže u příjmu, protože nejsou aktivní na pracovních trhu. 

Návrhy na opatření v této oblasti by pro snížení negativních sociálních 

a ekonomických dopadů na skupiny s nižším příjmem mohly tuto situaci reflektovat 

a využít pro tyto skupiny jiná měřítka, ovšem pravděpodobně za cenu snížení 

environmentálních a zdravotních benefitů (Kiuila, Markandya & Ščasný, 2018). 
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6 Podoba opatření 

 Opatření je celá řada a jejich dopady se mohou lišit nejen mezi jejich 

jednotlivými typy, ale na druhé straně také s ohledem na různé typy nerovností. 

Podoba opatření je tedy pro výsledné sociální dopady zásadní. Protože je téměř 

nemožné popsat podobu všech opatření zasahujících do environmentální tématiky 

a zhodnotit jednotlivé relevantní faktory, kterými působí na sociální realitu 

nízkopříjmových skupin, využiji v tomto případě kategorizaci opatření podle 

potenciálu ke zvyšování nebo naopak snižování nerovností v různých oblastech, 

kterou ve své práci uvádí Markkanen a Anger-Kraavi (2019). Tato kategorizace 

rozděluje jednotlivé politiky a mechanismy podle působení na nerovnosti 

v jednotlivých oblastech na pozitivní, negativní a smíšené. Zároveň dělí opatření 

do dvou nadkategorií podle obecného cíle – na opatření, která se zaměřují na snížení 

spotřebované energie a na opatření zaměřená na obnovitelné zdroje energie. 

U vybraných opatření podrobněji rozeberu faktory, které přispívají k jejich 

konkrétním dopadům. Primárním objektem zájmu budou ekonomické nerovnosti, 

u některých opatření ale zmíním i dopady na jiné oblasti, především na zdraví.  

6.1 Opatření s pozitivními dopady 

Pozitivní opatření jsou ta, která mají v celkové bilanci potenciál snižovat 

ekonomické nerovnosti. Jako celkově pozitivní jsou ve mnou využívané 

kategorizaci označeny pouze dva typy opatření. Prvním je zlepšení veřejného 

systému dopravy (efektivnější využívání energie a nižší množství vypouštěných 

emisí) a druhým jsou velké projekty na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

Obě opatření jsou navíc uvedena jako pozitivní ve všech sledovaných aspektech, 

tedy i v případě snižování zdravotních, genderových a etnických nerovností. 

Zlepšení veřejného systému dopravy je primárně opatřením, které má 

zlepšovat využívání zdrojů a ušetřit tak nejen náklady na hromadnou veřejnou 

dopravu, ale také vytvořit šetrnější a udržitelnější dopravní systém. Ve vztahu 

k ekonomické situaci nízkopříjmových skupin přispívá ke snížení nerovností 

a zlepšení situace této skupiny především lepší dostupnost veřejné dopravy pro 

domácnosti s nízkým příjmem (odstraňování tzv. transport-related sociální 

exkluze) a možnost zaměstnání v tomto sektoru. Součástí optimalizace dopravního 

systému je kromě zlepšení hromadné dopravy jako takové také zlepšení podmínek 

pro pěší a cyklistickou dopravu nebo jiné typy alternativní osobní dopravy 
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(Jennings, 2016). Takové způsoby transportu jednak sedí do koncepce udržitelného 

rozvoje, a navíc jde o možnosti, které jsou pro své nízké náklady často využívány 

ekonomicky znevýhodněnými skupinami (Jennings, 2016). Vytvoření systému 

dopravy, který by byl přístupný i nízkopříjmovým skupinám a zlepšoval jejich 

ekonomické postavení, není ale pouze o co největším snížení dopravních nákladů. 

Stejně důležité jsou různé regulační mechanismy, zlepšené řízení systému, 

participace investorů, pochopení a zohlednění kontextu, kontrola znečištění, 

přizpůsobení dopravních pravidel a zákonů atd. (Gwilliam 2003; Howe 2000; 

Godard 2011). Jako konkrétnější opatření uvedli Starkey a Hine (2014) rozšíření 

dopravní sítě, zavedení mýtného pro osobní automobilovou dopravu, integrovaný 

systém jízdného a vznik jednotného vedení pro hromadnou dopravu. 

Jak ale dále Jennings (2016) upozorňuje, i přes poměrně pozitivní dopady 

podobných opatření je stále velice obtížné analyzovat přesné dopady jednotlivých 

působících faktorů. Při odbourávání emisí v dopravním systému je třeba vždy 

přistupovat k situaci individuálně, zároveň vybrat nebo vytvořit vhodnou 

metodologii, která umožní další hodnocení dopravních opatření mířených na 

ekonomicky marginalizované skupiny, a v celkovém obrazu by měla ekonomická 

evaluace probíhat odděleně pro oblast efektivity opatření a odděleně pro oblast 

snižování ekonomických nerovností.  

Sektor veřejné dopravy je také velice výrazným zaměstnavatelem. Navíc 

podle UITP (2013), je v podstatě každé pracovní místo v sektoru veřejné dopravy 

možné zařadit mezi green jobs, protože jde obecně o způsob dopravy směřující ke 

sníženému využívání osobních a emise vypouštějících prostředků. Ve všech 

sledovaných zemích navíc tato oblast přispívá ke snížení nezaměstnanosti 

a ekonomickému růstu. Pro nízkopříjmové skupiny je zásadní možnost získat 

pracovní pozici v tomto sektoru, což je často možné i pro nekvalifikované osoby. 

V porovnání s jinými sektory jsou zde zpravidla nadprůměrné mzdy (v porovnání 

se stejně kvalifikovanými pozicemi), což pomáhá nízkopříjmovým skupinám 

dosáhnout na lepší životní podmínky a snížit jejich sociální exkluzi. Pro zlepšení 

potenciálu k zaměstnání, a hlavně vytváření dobře zajištěných pracovních míst je 

možné v dopravním sektoru zavádět například centrální IT systémy, inovativní 

přístupy managementu, nové technologie v oblasti vstupenek (internetové jízdné) 

anebo automatizace některých způsobů dopravy (metro), které by ale mělo být 
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zároveň doplněno investicí do lidského kapitálu (tréninkové programy). To může 

v konečném důsledku vést k vytvoření nových organizačních a obchodních struktur 

(UITP, 2013). 

Identifikovat všechny znaky, které vedou k optimalizaci veřejného systému 

dopravy, je v podstatě nemožné pro komplexnost celého dopravního sektoru a jeho 

napojení na další oblasti lidské činnosti. S vědomím kontextuálních specifik je však 

možné najít některé spíše obecné mechanismy, které u tohoto typu opatření vedou 

ke snížení ekonomických nerovností, a to jak skrze zlepšení dostupnosti veřejné 

dopravy, tak i prostřednictvím zaměstnání v tomto odvětví. Prvním je především 

investice do rozsahu, kapacity a kvality veřejné dopravní sítě, která z něj může 

vytvořit dostatečnou alternativu k individuální automobilové dopravě. Takové 

investice navíc umožní vznik nových pracovních míst, která budou dostatečně 

finančně zajištěná a umožní i doplňkovou kvalifikaci (UITP, 2013). Dalším 

důležitým aspektem je pak existence orgánu, který se bude věnovat výhradně 

problematice sítě veřejné dopravy a bude působit jako koordinátor jednotlivých 

projektů. To umožňuje nejen vytvoření optimální integrované dopravní sítě (včetně 

cyklistické a pěší infrastruktury), ale také soustavné získávání relevantních dat a na 

jejich základě zhodnocování potenciálu zavedených dílčích mechanismů ke 

snižování ekonomických a dalších nerovností (Jennings, 2016). 

Velké projekty obnovitelných zdrojů energie jsou opatřením, které funguje 

v první řadě jako prostředek vzniku nových pracovních míst (Bergmann et al., 

2008). Sari a Akkayab (2016) pak ve své analýze uvádějí, že rozvoj infrastruktury 

obnovitelných zdrojů energie funguje zároveň jako impuls ekonomického růstu, 

a to jak ve vyspělých, tak v rozvojových zemích. Obnovitelné zdroje energie 

mohou přinášet i některé dílčí negativní znaky, například v některých případech 

vyšší cenu elektřiny oproti konvenčním způsobům (Bergmann et al., 2008). Toto 

zvýšení ceny ale není pravidlem, v posledních letech dochází většímu 

zvýhodňování obnovitelných zdrojů, a naopak omezování fosilních paliv. Elektřina 

z obnovitelných zdrojů se díky tomu může stát cenově dostupnou možností 

(IMPACT, 2017). Případné navýšení ceny nebylo tak výrazné, aby vedlo 

k nedostupnosti energie pro nízkopříjmové skupiny (Bergmann et al., 2007). 

Podpora zaměstnanosti a doplňkové mechanismy přerozdělování benefitů mohou 

v konečném důsledku přispět ke zlepšení ekonomické situace nízkopříjmových 
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skupin, umožnit jim přístup k environmentálně čisté energii a zlepšit celkové 

životní podmínky (IRENA, 2016). 

Nejvýraznější pozitivní dopady je možné sledovat v případech, kdy jsou 

podobné projekty realizovány v oblastech, kde došlo v rámci přechodu na 

environmentálně šetrnější způsoby fungování k zavření uhelných (a dalších 

spalovacích) elektráren nebo uhelných dolů. Právě v tomto kontextu se ukazuje 

velký potenciál pro zvýšení zaměstnanosti skrze projekty obnovitelných zdrojů 

(IRENA, 2016; Saccheli, 2016). To souvisí také se širším kontextem vzniku 

podobných projektů. Těm předchází situace, kdy mohou environmentální opatření 

způsobit dílčí negativní dopady, především právě zvýšenou nezaměstnanost 

v oblasti (Campbell & Coenen, 2017). 

6.2 Shrnutí k opatřením s pozitivními dopady 

 Jednoznačně určit ideální podobu opatření, které by mělo pozitivní 

ekonomické dopady pro nízkopříjmové skupiny, je velice složité. Především je 

opatření celá řada, a to bez ohledu na konkrétní cíl. Těch, která by měla jednoznačně 

pozitivní dopady, je celkově méně, ve většině případů se pozitivní a negativní 

dopady kombinují a vzájemně ovlivňují, nejen v ekonomické rovině, ale i napříč 

zdravím, genderem a etnicitou. Existují však některé spíše vnější mechanismy, 

které je možné využít v konkrétních kontextech pro vytvoření optimálního opatření. 

Hlavním mechanismem, který nadále může podporovat fungování těch dalších, je 

vytvoření zodpovědných veřejných orgánů, které umožní v první řadě vzájemnou 

koordinaci jednotlivých projektů a opatření, ale také mohou cíleně sbírat 

a vyhodnocovat data týkající se zaváděných opatření a případně je upravovat 

v závislosti na výsledných dopadech nebo přidávat doplňkové mechanismy 

(Campbell & Coenen, 2017). Takové orgány je nicméně velice důležité vytvořit už 

při plánování původních opatření, aby bylo možné předejít případným negativním 

dopadům při přechodu na zelenější způsoby fungování a směrem k zelené 

ekonomice obecně (Jennings, 2016). To se týká především otázky možné 

nezaměstnanosti při zavírání uhelných elektráren a dolů (Campbell & Coenen, 

2017; IRENA, 2016). 

Sběr relevantních dat a možnost jejich vyhodnocení je důležitá součást pro 

navrhování, zavádění a optimalizaci opatření. Data mohou sloužit ke zhodnocení 

již existujících projektů a vytvoření rámců, které umožní vytvořit doporučení pro 



 

33 
 

plánovaná opatření. To působí jako důležitý prvek především kvůli různým 

kontextům, které se zaváděním nových opatření a politik souvisí, kdy právě 

dlouhodobý a cílený sběr dat může usnadnit identifikaci toho, co v jakém kontextu 

funguje (IRENA, 2016; Jenning, 2016). 

Investice působí pozitivně jak v oblasti technologií, tak při investici do 

lidského kapitálu. Rozvoj inovací v technologiích umožňuje růst produktivity práce 

(Milner et al., 2012; UITP, 2013; Ürge-Vorsatz at al., 2014) a například v případě 

obnovitelných zdrojů energie jsou investice do nových technologií v podstatě 

nutností, aby bylo možné kompenzovat zánik pracovních míst v odvětvích, která 

stojí na spalování fosilních paliv, kromě uhelných elektráren a dolů tedy také 

všechna odvětví využívající takto vyráběnou energii (ILO, 2018). Navíc situaci 

zlepšují také investice do navazující infrastruktury, což je zřejmé především 

u veřejné dopravy, kdy zvyšování dopravního standardu, nebo v některých 

případech zvýhodňování takové dopravy, může vést k její lepší dostupnosti 

a využitelnosti (Jennings, 2016; UITP, 2013). To však neplatí v případech, kdy jsou 

vysoké investice doprovázeny výrazným zdražením služeb. 

 Investice do lidského kapitálu pak spočívá především v dostatečném 

platovém ohodnocení zaměstnanců, zlepšení kvality pracovního prostředí 

a v investicích do rekvalifikací a doplňkového vzdělávání, které je právě 

u nízkopříjmových skupin důležitým faktorem pro zlepšení ekonomické situace 

a pozice na trhu celkově (UITP, 2013; Ürge-Vorsatz et al., 2014). 

 Problémem při řešení otázky znaků, které u opatření vedou k pozitivním 

dopadům je, že nejde o znaky specifické pro kategorii environmentálních opatření 

a mechanismů. Transparentní, dobře organizované veřejné instituce, které působí 

jako koordinátoři projektů, nebo sbírají a vyhodnocují důležitá data, jsou něčím, co 

se dá využít téměř v jakékoliv oblasti lidské činnosti, což platí i o výši investic. 

Doporučení, která by proto vycházela z takových opatření, by teoreticky mohla být 

uplatněna na širokou škálu opatření z jiných oblastí. Jiná je ale situace v případě 

zdraví, zde může mít při správném nastavení zavedené environmentální opatření 

výrazné pozitivní dopady, ve zmíněných případech hlavně prostřednictvím 

sníženého množství zplodin. Zde se navíc jedná o opatření často specificky 

environmentální, buď samy o sobě, nebo jako doplněk nějaké širší politiky v jiné 

oblasti (Rissel et al., 2012; UITP, 2013; Ürge-Vorsatz et al., 2014). 
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6.3 Opatření s negativními dopady 

Celkově negativních opatření je v oblasti ekonomických dopadů výrazně 

více. Je možné sem zařadit různorodou škálu opatření, jako je zrušení finanční 

podpory pro fosilní paliva, finanční postihy za využívání osobní automobilové 

dopravy, zpoplatnění emisí, stavba vodních přehrad, zavírání elektráren, které 

využívají fosilní paliva a uhelných dolů. 

Finančním postihem za využívání osobní automobilové dopravy se myslí 

především zvýšená míra zdanění pohonných hmot pro auta se spalovacími motory, 

která má vést k jejich nižší spotřebě. Zvýšení daňové zátěže u pohonných hmot 

nemusí sice být zaváděno jako primárně environmentální opatření, jde ale také 

o jednu z možností, jak skrze zdražení automobilové dopravy snížit emisní zátěž. 

Negativní dopady tohoto opatření jsou dány především skutečností, že dražší 

pohonné hmoty a dodatečně zpoplatněná automobilová doprava nejcitelněji 

dopadají na nízkopříjmové skupiny. Pro ty znamená dražší osobní doprava relativně 

vyšší výdej z příjmu a zároveň v případech, kdy neexistuje dostatečná alternativa, 

například v podobě systému veřejné dopravy nebo cyklistické či pěší infrastruktury, 

znemožňuje, nebo značně komplikuje možnosti ekonomické participace 

nízkopříjmových skupin, které přichází o možnost dopravit se na větší vzdálenost 

do zaměstnání (Houston et al., 2004). 

Zrušení finanční podpory, většinou formou odstranění daňových úlev nebo 

zrušením dotací (Marcu & Vangenechten, 2018; ODI/CAN Europe, 2017), pro 

fosilní paliva jde ruku v ruce s jinými opatřeními, která náleží do skupiny 

mechanismů směřujících ke snížení množství vypouštěných emisí. Jde hlavně 

o zavírání uhelných elektráren a dolů nebo zpoplatňování emisí skrze tzv. emisní 

povolenky. Negativní dopady jsou v případě těchto opatření značné především 

u regionů, jejichž ekonomika je silně orientována na export elektrické energie 

vyrobené spalováním fosilních paliv (Mercure, 2018). Dalším faktorem, který může 

působit na míru ekonomické nerovnosti, je, že finanční podpora tohoto odvětví byla 

zavedena kvůli regulaci energie vyrobené spalováním fosilních paliv tak, aby byla 

energie cenově dostupná. Odstraněním této podpory tak může dojít ke zdražení 

energie, především pokud nedojde k adekvátní náhradě alternativními zdroji 

(International Institute for Applied Systems Analysis, 2018). 
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6.4 Shrnutí k opatřením s negativními dopady 

U opatření, která mají negativní celkové dopady, jde stejně jako v případě 

těch s pozitivními dopady spíše o širší souvislosti než o negativní konotace cíle jako 

takového. Také zde je ale poměrně složité vymezit jednoznačně konkrétní negativní 

faktory v podobě opatření. Negativní dopad dražší osobní automobilové dopravy je 

dán zvýšením nákladů pro nízkopříjmové skupiny v oblastech s nedostatečně 

rozvinutou sítí veřejné dopravy, zatímco zrušení finanční podpory pro fosilní paliva 

a další navázaná opatření vedou především ke snížení příležitostí k ekonomické 

participaci prostřednictvím rušení pracovních pozic. 

V případě zdražení osobní automobilové dopravy je problémovým 

mechanismem plošná podoba tohoto zdražování (Kiuila, Markandya & Ščasný, 

2018). V městských oblastech se dá negativním ekonomickým dopadům poměrně 

dobře předejít rozvojem systému veřejné hromadné dopravy, v případě 

venkovských komunit závislých na dopravě za prací do města je ale situace 

složitější (Owen, et al., 2012). Hlavním problémem nicméně zůstává situace, kdy 

například zvyšováním daní narůstají náklady na pohonné hmoty a neexistují 

možnosti výjimek nebo kompenzací pro ekonomicky slabé skupiny (Lucas & 

Pangbourne, 2014). Jestliže se cesta do zaměstnání kvůli ceně dopravy nevyplatí, 

může dojít k vyloučení z ekonomické participace úplně a ekonomická nerovnost se 

ještě prohloubí (Lucas & Pangbourne, 2014). 

 Nižší míra finanční podpory fosilního průmyslu pak vede k nižším 

investicím v tomto odvětví, což se podepisuje na množství a finančním ohodnocení 

souvisejících pracovních pozic (Cernea, 2008; IGCC, 2017; ILO, 2015; Sovacool, 

2015). I zde je situace složitější pro nízkopříjmové skupiny, které mají při zvyšující 

se nezaměstnanosti nevýhodnou výchozí pozici na trhu práce. Také zdražování 

energie je problém při nemožnosti odpovídajícím způsobem kompenzovat zvýšené 

výdaje z příjmů nízkopříjmových skupin (ILO, 2015). 

Situace, kdy tato opatření mají negativní ekonomické dopady, se vyznačují 

absencí kompenzačních mechanismů. Jde o opatření, při jejichž realizaci se 

nepočítá s možnými negativními dopady, které v konečném důsledku dopadají 

největší mírou na nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. Hledat ale jiné společné 

znaky je poměrně složité a vzhledem k různorodé podobě možných opatření je 

otázka, zda to má smysl a nebylo by vhodnější se zaměřit na jednotlivé mechanismy 
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u dílčích opatření. Důležité je, že při vědomí možnosti těchto negativních dopadů 

je možné tyto dopady prostřednictvím jiných environmentálně šetrných opatření 

zmírnit nebo úplně vymýtit, k tomu je ale třeba koordinace jednotlivých opatření 

a důkladná evaluace jejich dopadů a dalších možných postupů. 

6.5 Opatření se smíšenými dopady 

 Smíšená opatření je označení pro taková opatření, která nemají sama o sobě 

převažující pozitivní nebo negativní dopady. Výsledný efekt takových opatření, 

mechanismů a politik je závislý do velké míry na konkrétních kritériích 

v jednotlivých případech. Mohou tedy v některých případech situaci zlepšovat, ale 

stejně tak mít efekt opačný, nebo se jejich různé faktory mohou vzájemně vyrušit. 

Do této kategorie patří především opatření, u kterých je všeobecně větší možnost 

konfliktu mezi pozitivními a negativními dopady. Je možné sem zařadit například 

programy na zlepšení energetické efektivnosti v domácnostech, finanční podporu 

malých projektů na čistou energii, zavádění systému obnovitelné energie 

v odlehlých oblastech, podporu elektrifikace dopravy, stimulaci výroby a využívání 

biopaliv nebo lesnické projekty zaměřené na snížení emisí z této oblasti (REDD, 

PES atd.). Jednoznačně určit celkový ekonomický dopad těchto opatření je velice 

složité právě z důvodu mechanismů, které mohou působit proti sobě, ale také kvůli 

odlišnosti jednotlivých oblastí, kde jsou opatření zaváděna. 

Také v tomto případě se ale znaky jednotlivých opatření značně liší. Ve 

vybírání klíčových znaků u opatření spadajících do této kategorie je problém právě 

proto, že na některých dílčích znacích závisí možný finální dopad opatření. Jako 

modelový příklad je možné vybrat třeba zlepšení energetické efektivnosti 

v domácnostech. Sem spadá v první řadě zlepšování tepelné izolace budov. 

Výsledkem může být mnoho spojených benefitů, především zdravotních (Thomson 

et al., 2009; Ürge-Vorsatz et al., 2014), ale díky zlepšení životní úrovně a možnosti 

získat při takovém projektu pracovní pozici také ekonomických – zlepší se 

vzdělávací i pracovní výsledky, zvýší se potenciál k sociální integraci vyloučených 

skupin a tak dále (Just Transition Centre, 2017). Velkým problémem v nastavení 

těchto projektů ale může být finanční bariéra bránící v participaci. Příliš vysoké 

vstupní nároky bez existence alternativních způsobů financování účasti v projektu 

vedou k vyloučení nízkopříjmových skupin z těchto iniciativ a následně vedou 

k negativním dopadu v ekonomické i zdravotní oblasti (Roberts, 2008; Webber et 
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al., 2009). Dobře nastavený projekt obsahující různé možnosti financování 

(bezúročné půjčky apod.) může vést k výraznému zlepšení situace nízkopříjmových 

skupin, navíc s potenciálem k získání mnoha navazujících benefitů (Rosenow et al., 

2013; Ürge-Vorsatz et al., 2014). V případě, že nastavení projektu znemožní 

participaci nízkopříjmových skupin obyvatelstva, existuje naopak riziko zvýšení 

stávajících ekonomických i dalších nerovností (Miller et al., 2017). 
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7 Doporučení a diskuze 

 Jednoznačně určit konkrétní opatření, která by sama o sobě fungovala jako 

mechanismy snižování ekonomických nerovností pro nízkopříjmové skupiny jde 

jen složitě. Prvním předpokladem je pochopení výchozí situace nízkopříjmových 

skupin, u nichž jsou případné negativní ekonomické (i další) dopady nejsilnější. 

V případě, že jsou opatření zaváděna nešetrně a bez dalších doplňkových 

mechanismů, může se příjmová nerovnost ještě prohloubit, a navíc může dojít i ke 

zhoršení zdravotní situace některých komunit. Jako pozitivní znak se jeví existence 

zodpovědného plánovacího orgánu, který má na starosti komplexní problematiku 

spojenou se zaváděním opatření. Může fungovat jako nástroj spolupráce 

zúčastněných aktérů a zároveň fungovat jako centrum vyhodnocování dopadů 

projektů. 

Druhým mechanismem, kterým je vhodné environmentální opatření 

samotná doplňovat, jsou všeobecně kompenzační doplňky opatření. Samotné 

původní opatření může určitým způsobem dopadat na ekonomickou situaci 

domácností a jednotlivců, což může především u už znevýhodněných skupin vést 

k dalšímu zhoršení ekonomického postavení. Zavedení kompenzačních 

mechanismů může v některých případech zabránit nerovnému rozdělení benefitů 

z environmentálních opatření a projektů, v jiných může napomoci jejich snižování. 

Zásadní v tomto případě je i to, že kompenzační mechanismus ve smyslu usnadnění 

původní investice může být v některých případech nejen prostředkem k řešení 

ekonomické situace, ale umožní participaci jako takovou. Benefity tak nemusí být 

jenom čistě ekonomické nebo sociální, ale i přímo environmentální. Specifickým 

typem kompenzačního mechanismu může být výjimka z jinak plošně zaváděného 

opatření, typicky z placení nějaké daně, která zdražuje například dopravu. 

Ekonomické dopady ale nejsou jediným důležitým faktorem, kterému je 

v návrzích nutné věnovat pozornost. Je zároveň nutné najít rovnováhu především 

mezi původním environmentálním cílem opatření a také dalšími typy sociálních 

nerovností. Při vyhodnocování dopadů opatření může širší perspektiva ukázat, že 

benefity převažují i v případě, kdy se ekonomická částečně zhoršila nebo zůstala 

stejná. Vzhledem k možnému propojení jednotlivých typů nerovností je ale namístě 

obezřetnost v podobných závěrech, v dlouhodobém horizontu se může situace 
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změnit. Obecně však platí, že nárůst zdravotních benefitů zvyšuje 

u nízkopříjmových skupin potenciál ke zlepšení ekonomické situace. 

Environmentální opatření může mít negativní i pozitivní dopady samo 

o sobě, bez znalosti a vyhodnocení výchozí situace je ale pravděpodobné, že 

výsledkem budou nahodilé dopady, které bude možné jen obtížně kontrolovat. 

Vytyčit environmentální cíl a vytvořit mechanismus k jeho dosažení bez ohledu na 

možné ekonomické, zdravotní, genderové nebo etnické dopady může vést k situaci, 

kdy se značně zhorší situace nízkopříjmových skupin (ve všech uvedených 

oblastech) jako takových, ale také celková míra jejich nerovnosti ve společnosti. 

K opatřením jako takovým je možné doplnit navazující mechanismy, které mohou 

do velké míry zamezit negativním dopadům, a dokonce přinést benefity nad rámec 

environmentálního cíle. 
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8 Závěr 

Environmentální opatření zcela bezpochyby představují faktor zasahující do 

struktury sociálních nerovností. Z dostupných výzkumů vyplývá, že nemusí být jen 

nástrojem environmentálních cílů jako takových, ale při cíleném zavedení také 

účinným nástrojem pro cílené snižování a regulování sociálních nerovností při 

přechodu k zelené ekonomice. Zásadním aspektem je uvědomění si této možnosti 

a její vědomé využití při navrhování a zavádění podobných mechanismů. 

Nízkopříjmové skupiny jsou pak velice zranitelnou skupinou, pokud jde 

o ekonomické dopady opatření, mají ale při správném využití environmentálních 

opatření také největší potenciál relativně zlepšit svojí situaci, ať už prostřednictvím 

zaměstnání v rozvíjejících se zelených odvětvích, nebo druhotně tím, že se sníží 

jejich životní náklady a zlepší životní podmínky. 

Přechod na zelenou ekonomiku je proces skýtající rizika i příležitosti. 

Nejen, že dochází k transformaci nebo zániku stávajících odvětví, ale vznikají také 

zcela nové sektory přímo vázané na environmentální problematiku. Tato nová nebo 

transformovaná odvětví mají často potenciál nabídnout v určitém časovém 

horizontu adekvátní náhradu pracovních míst, která zaniknou samotným 

přechodem na zelenou ekonomiku, a v konečném důsledku dokonce snížit 

nezaměstnanost nízkopříjmových skupin. Zaměstnání pak představuje zásadní 

formu možnosti ekonomické participace nízkopříjmových skupin a může vést ke 

snižování nejen ekonomických nerovností. Výrazným problémem je ale chybějící 

rámec pro popis a analýzu green jobs, což neumožňuje přesnou analýzu jejich 

dlouhodobých dopadů, především kvůli absenci přesně definovaných měřených 

parametrů a v některých případech i z důvodu absence dlouhodobé analýzy od 

určitého výchozího bodu. 

Pokud jde o jiné typy nerovností, mohou se různými způsoby kombinovat 

s těmi ekonomickými. Nízkopříjmové skupiny netvoří homogenní skupinu 

obyvatel, nejen z hlediska míry ekonomické nerovnosti, ale také v případě genderu, 

etnika nebo zdraví. Míra jednotlivých typů nerovností je věcí kontextu a mohou se 

různými způsoby spojovat v případě konkrétních jednotlivců. Opatření mohou 

zlepšit postavení žen na pracovním trhu, stejně jako mohou zlepšit jejich postavení 

v určitých komunitách (například skrze možnost ekonomické participace). Stejně 

tak mohou taková opatření, i skrze umožnění ekonomické participace, zlepšit 
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fyzické zdraví jednotlivců i komunit. V jiných případech naopak mohou nastat 

negativní dopady podobných opatření, například pokud jde o psychické dopady při 

přesídlení komunit za cílem výstavby environmentální infrastruktury. Mnoho 

pozitivních i negativních dopadů je však produkováno prostřednictvím 

ekonomických dopadů jednotlivých opatření a nízkopříjmové skupiny jsou 

v takových případech ve znevýhodněné výchozí pozici. 

Dopady opatření a stejně tak dopady zavádění green jobs jsou do velké míry 

závislé na kontextuálních faktorech. Nejen, že dochází k protichůdným tendencím, 

ale tyto tendence navíc různě působí na jednotlivé skupiny. Pro akademickou 

diskuzi o problematice a optimální analýzu dopadů chybí v současnosti především 

jednotný rámec k definování základních pojmů zmiňované problematiky. Výsledky 

studií jsou dílčí, kontextuálně specifické a často nevyužívají ani jednotná kritéria 

hodnocení, což prakticky znemožňuje zobecnění jejich výsledků. Pro hlubší 

zkoumání problému by bylo potřeba především zavést jednotné definice pojmů, 

vytvořit rámec hodnocení dopadů v této oblasti, ať už zvolením konkrétních 

měřených parametrů, tak i zaměřením na konkrétní kontexty a prostředí. V další 

řadě je nutné začít s dlouhodobými analýzami těchto dopadů, které v současné době 

v diskusi chybí, navíc i s absencí definice výchozí situace, vůči které se dopady 

měří. 
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