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1. OECD V ROCE 2013 - SHRNUTÍ 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) byla založena v roce 1961 skupinou 

dvaceti nejvyspělejších zemí světa s cílem zajistit udržitelný hospodářský růst a zaměstnanost, zvyšovat 

životní úroveň obyvatelstva, udržovat finanční stabilitu a přispívat tak k rozvoji světové ekonomiky  

(čl. 1a Konvence o OECD).  Česká republika byla přijata do OECD v roce 1995 a nyní je jednou  

ze 34 členských zemí.  Z organizace dříve vnímané jako „klub bohatých“ se OECD postupně změnila  

v „klub nejlepší praxe“ a v rámci svého základního cíle svoji činnost zaměřuje především na výměnu 

znalostí a zkušeností, na koordinaci vládních politik a na formulaci standardů v klíčových oblastech 

hospodářského a sociálního života.  Z dlouhodobého hlediska význam OECD v globálním ekonomickém 

systému nepochybně roste přesto, že podíl členských zemí OECD na světovém HDP klesá v důsledku 

rostoucí produkce zboží a služeb v rychle se rozvíjejících ekonomikách.   

Proto OECD v roce 2013 dále stupňovala své úsilí o přesnější pochopení příčin krize, identifikaci 

klíčových problémů a formulaci doporučení, která by pomohla národním vládám k jejímu překonání. 

OECD si i nadále udržovala postavení špičkové analytické instituce s rozsáhlou datovou základnou, která 

je jedinečná pro srovnávací analýzy v teritoriálních i věcných průřezech. Informační a znalostní potenciál 

byl šířen vydáním mnoha odborných publikací (zejména národních hospodářských přehledů), 

sektorových statistických komparací (např. v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, zemědělství) a projekcí 

(výhled vývoje životního prostředí do r. 2050, pravidelné výhledy vývoje ekonomiky, zaměstnanosti aj.). 

Byl posílen multidisciplinární a horizontální přístup k řešení problémů. 

OECD v r. 2013 pokračovala v prosazování standardů přijatých a dodržovaných zeměmi OECD 

v globálním měřítku. K zahájení přístupových rozhovorů byly přizvány Lotyšsko a Kolumbie, výhledově se 

počítá s Litvou a Kostarikou, pokračovaly přístupové rozhovory s Ruskou federací, rozvíjela  

se spolupráce s Brazílií, Indií, Čínou, Jihoafrickou republikou a Indonésií, které se staly klíčovými partnery 

OECD, jakož i s řadou dalších zemí. Organizace soustavně posilovala své vztahy se skupinou G20, 

tématicky zaměřené na nejvýznamnější oblasti hospodářských politik (daně, zaměstnanost, sociální 

nerovnost aj.). 

Vztahy OECD a České republiky v roce 2013 byly intenzivnější než v roce 2012 především díky 

četnějším osobním návštěvám expertů a funkcionářů OECD v ČR a jejich aktivním vystoupením na 

odborných fórech pořádaných Ministerstvem zahraničních věcí a dalšími orgány státní správy. Tyto 

návštěvy byly spojovány především s analýzami a studiemi, které OECD zpracovala buď specificky pro 

Českou republiku, nebo na témata pro ČR vysoce relevantní. Kromě toho byly údaje o České republice 

pravidelně obsaženy i v částech stěžejních přehledů OECD, jako jsou např. Economic Outlook, Going for 

Growth a dalších. 

Členský příspěvek České republiky v roce 2013 zůstal na stejné úrovni jako v r. 2012, tj. celkem 

více než 2,5 milionu EUR, což představuje méně než 1% rozpočtu Organizace. Přesto se ČR aktivně 

angažovala v úsilí o vyšší efektivitu a při získávání hodnoty za vložené peníze. ČR podpořila vybrané 

aktivity OECD dobrovolnými finančními příspěvky v souladu s aktuálními potřebami rezortů a vlády.  

V neposlední řadě Stálá mise pokračovala v realizaci programu odborných stáží expertů z řad 

pracovníků státní správy v sekretariátu OECD i studentských stáží na pracovišti Stálé mise ČR při OECD. 

Zkušenosti získané z přímé účasti na práci prestižní ekonomické organizace mohou stážisté z institucí 

státní správy uplatnit přímo ve své práci. Studenti se podílejí na plnění úkolů SM, získané dovednosti 

využijí v rámci studia i následné profesní kariéře.  



7 

2. STRATEGICKÁ ORIENTACE OECD 

Generální tajemník OECD Angel Gurría v úvodu ke svému strategickému vystoupení v rámci 

MCM 2013 konstatoval, že v řadě vyspělých zemí přetrvává pomalý růst, vysoká nezaměstnanost, 

křehké veřejné finance, neudržitelná úroveň veřejného i soukromého dluhu a krize stále není definitivně 

překonána.  Mimořádně viditelná je sociální dimenze krize v podobě dlouhodobé nezaměstnanosti, 

nezaměstnanosti mládeže a rostoucí sociální nerovnosti. 

Tato situace vyžaduje, aby vlády pokračovaly ve svém reformním úsilí, podporovaly hospodářské 

oživení, dlouhodobý růst, zvyšovaly svoji odolnost vůči budoucím krizím a posilovaly důvěru svých 

občanů. Na celosvětové úrovni je třeba prohlubovat globalizaci, čelit důsledkům stárnutí obyvatelstva  

a rostoucí vzácnosti přírodních zdrojů, podporovat rozvoj znalostí a dovedností. Specificky OECD musí 

rozvíjet svoji multidimenzionální podstatu, zdokonalovat analytický aparát, využívat synergií a integrovat 

realitu nově se rozvíjejících a rozvojových ekonomik do databází, analýz a doporučení. Posílení vlivu 

OECD na globální procesy vyžaduje konsolidaci existujících aktivit a využití horizontálních projektů k lepší 

organizaci práce celé Organizace. Jde zejména o Strategii rozvoje, Strategii zeleného růstu, Strategii 

dovedností, Genderovou Strategii a Inovační Strategii.  

Společným jmenovatelem všech aktivit je úsilí o dosažení inkluzivního růstu, který vyžaduje 

skutečně multidimenzionální přístup. Stavebními bloky jsou strukturální analýzy a doporučení k podpoře 

růstu, vytváření pracovních příležitostí a růst blahobytu. K tomu směřuje další posílení práce na různých 

aspektech konkurenceschopnosti, včetně vzdělávání, dovedností, tržních reforem, efektivního využití 

přírodních zdrojů.  

OECD musí rozšířit své závěry a doporučení tak, aby reagovaly na rostoucí vzájemné propojení 

globální ekonomiky, zejména pomáhaly vládám nastartovat nové zdroje hospodářského růstu, kterými 

jsou kapitál založený na znalostech, globální hodnotové řetězce, obchod s přidanou hodnotou, zelený 

růst.   Klíčem k úspěšné implementaci reforem jsou efektivní instituce. K tomu budou směřovat 

doporučení jak vytvořit chytrý a efektivnější systém řízení prostřednictvím lepší regulace, vyšší 

efektivnosti zdrojů, inovačních metod a technologií na podporu lepšího plánování a rozhodování. Vyšší 

transparentnost financí posílí důvěru obyvatelstva.  

OECD musí zůstat „globální“, tzn. dále posilovat vazby s klíčovými partnery, pokračovat 

v přístupovém procesu s Ruskou federací, připravit se na další rozšíření v blízké budoucnosti. 

Z regionální perspektivy bude pokračovat v podpoře reforem v zemích MENA (Severní Afrika a Střední 

východ), Africe a Latinské Americe, přičemž zvláštní pozornost bude věnována Jihovýchodní Asii. OECD 

bude i nadále poskytovat vlastní analýzy a doporučení všem relevantním globálním fórum, včetně G20, 

G8, Partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci, Post-2015 rozvojovým iniciativám. Tím OECD dále 

posílí svoji roli jako mezinárodního „standard-settera“ a v neposlední řadě bude dbát na to, aby svým 

členům poskytovala hodnotu za jejich příspěvky, tj. poskytovat nespornou „value-for-money“. 
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3. HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2013 
 

3.1. Zasedání Rady OECD na úrovni ministrů (MCM 2013)  

Nejvyšší řídící orgán OECD (MCM) se sešel ve 

dnech 29. - 30. května 2013 v Paříži nad tématem „It´s 

all about People: Jobs, Equality and Trust“ za účasti 

ministrů zahraničních věcí, hospodářství, financí  

a dalších rezortů s cílem zhodnotit současný stav 

světové ekonomiky, vytyčit priority OECD pro další 

období a formulovat východiska z krize, která již 

několik let brzdí hospodářský a sociální rozvoj 

v globálním měřítku. Zasedání předsedalo Norsko 

reprezentované předsedou vlády J. Stoltenbergem, spolupředsedajícími zeměmi byly Austrálie  

a Estonsko. 

Ministři mj. schválili Akční plán pro zaměstnávání mládeže, Doporučení Rady OECD k genderové 

rovnosti ve vzdělávání, v zaměstnání a v podnikání, projednali opatření k boji proti daňovým únikům 

v rámci programu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), seznámili se s postupem implementace 

Rozvojové strategie (schválené na předcházejícím MCM 2012) a projednali možnosti boje proti 

protekcionistickým tendencím ve světovém obchodě. Věnovali se též problematice globálních 

hodnotových řetězců a měření obchodu z hlediska přidané hodnoty. 

Zvláštní část zasedání byla věnována vnějším vztahům OECD. Ministři rozhodli o zahájení 

přístupových rozhovorů s Kolumbií a Lotyšskem a o posílení spolupráce s Kostarikou a Litvou s tím, že  

o jejich přizvání bude rozhodnuto v r. 2015. Ministři dále zhodnotili vývoj přístupových rozhovorů  

s Ruskou federací a spolupráci s nečlenskými zeměmi, zejména s klíčovými partnery (Brazílie, Čína, Indie, 

Indonésie, Jihoafrická republika). Uložili sekretariátu připravit návrh národních programů (Country 

Programmes), jako novou formu spolupráce pro malý počet nečlenských zemí, které mají mimořádný 

zájem na spolupráci s OECD a zároveň potenciál stát se nositeli standardů OECD ve svém regionu. 

Českou delegaci na zasedání Rady OECD na ministerské úrovni vedl náměstek ministra 

zahraničních věcí Vladimír Galuška, zúčastnili se dále náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan 

Hovorka a náměstek ministryně práce a sociálních věcí Pavel Čáslava. 

Ministerial Council Meeting, http://www.oecd.org/mcm 

3.2. Fórum OECD 2013 

Fórum se konalo na konci května 2013 a bylo spolu s MCM součátí týdne OECD. Dvoudenního 

Fóra OECD se zúčastnila zhruba tisícovka odborníků z veřejného, soukromého i akademického světa. 

Účastníci diskutovali otázky, jako např.: revoluce ve výrobě, vývoj v bankovním sektoru, malé a střední 

podniky jako páteř ekonomiky, energii pro udržitelnou budoucnost, století Asie, falešné dilema úspor  

a růstu, obchod s přidanou hodnotou, přechod ze škol do zaměstnání, obnovu důvěry, vliv žen, 

nerovnosti v současné společnosti, africkou renesanci, stát jako podnikatel a další.  

Na Fóru zazněla řada nekonvenčních myšlenek, např. v rámci debaty na téma Austerity  

vs. Growth: A False Dilemma, se ekonom A. Posen (Peterson Institute for International Economics) 

http://www.oecd.org/mcm/
http://www.oecd.org/governance/its-all-about-people-jobs-equality-and-trust.htm
http://www.oecd.org/governance/its-all-about-people-jobs-equality-and-trust.htm
http://www.oecd.org/ctp/beps.htm
http://www.oecd.org/mcm
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hlasitě vyslovil pro měnovou i fiskální stimulaci s tím, že přehřátí ekonomik ani „přestřelení“ inflace 

nehrozí. Uvedl, že utažení fiskální a měnové politiky v recesi zpomaluje strukturální změnu; nebo že není 

pravda, že recese je ozdravný proces, který likviduje neefektivní firmy, nejvyšší efektivity se naopak 

dosahuje v období konjunktury. V eurozóně je třeba restrukturalizovat soukromý dluh a ztráty by přitom 

měl nést sever. Na obranu „utahování opasků“ bylo řečeno, že si ho vynutily trhy státních dluhopisů. 

Zaznělo ale také, že trhy „stávkují“ (resp. požadují neúnosně velké výnosy) pouze v zemích, které nemají 

kontrolu nad svoji měnovou politikou (tj. v zemích eurozóny).  

3.3. Zasedání výborů na úrovni ministrů 

3.3.1. Zasedání Řídící rady Mezinárodní energetické agentury (IEA) na ministerské úrovni  

Pravidelně po dvou letech se v roce 2013 uskutečnilo zasedání Řídící rady IEA na ministerské 

úrovni. Předsednickým státem tohoto zasedání bylo zvoleno Turecko. 

Primárním cílem zasedání byla výměna názorů na aktuální otázky a vývoj v energetickém 

sektoru, úlohu IEA i výstupy její činnosti a prohloubení mezinárodní spolupráce pro řešení globálních 

výzev vyplývajících z dynamických změn ve světové energetice. Konkrétním výsledkem bylo, že členské 

státy IEA vyzvaly Estonsko k přistoupení k Dohodě o Mezinárodním energetickém programu. Dalšími 

výsledky byly obnovení či prodloužení bilaterálních prohlášení a pracovních programů mezi IEA  

a partnerskými státy, schválení společného prohlášení IEA a 6 partnerských států (Brazílie, Čína, Indie, 

Indonésie, Jihoafrická republika a RF) vyjadřujícího společný zájem na prohloubení vzájemné spolupráce 

ve formě asociace a vydání prohlášení členských států IEA ke klimatickým změnám.  

Tisková zpráva: www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2013/november/name,44966,en.html 

3.3.2. Zasedání Výboru pro politiku územního rozvoje na ministerské úrovni 

V prosinci 2013 se uskutečnilo již třetí zasedání Výboru pro politiku územního rozvoje na 

ministerské úrovni, kterému předcházel pátý kulatý stůl starostů velkých měst a ministrů členských států 

OECD odpovědných za politiku regionálního rozvoje. Cílem obou zasedání bylo posoudit možnosti měst 

a regionů a jejich vzájemné spolupráce pro podporu udržitelného růstu. 

Hlavními tématy jednání v rámci kulatého stolu byly problematika zelených a přívětivých měst, 

investic do rozvoje měst, výzvy spojené s demografickými změnami a trh práce v metropolitních 

oblastech. 

V rámci ministerského zasedání Výboru pro politiku územního rozvoje proběhla výměna 

zkušeností a názorů na budoucí příležitosti ve 3 oblastech: efektivní investiční strategie pro veřejný 

sektor, růst podporující začlenění ve městech a regionech a odpovídající politiky na jeho podporu  

a přizpůsobení strategií regionálního rozvoje pro konkrétní oblasti.    

Při příležitosti ministerského zasedání došlo rovněž k oficiálnímu zveřejnění publikace OECD 

Regions at a Glance 2013 a publikace Investing Together zaměřené na zlepšení koordinace a spolupráce 

na všech správních úrovních za účelem efektivního investování z veřejných zdrojů.  

Další informace na: www.oecd.org/regional/ministerial 
 

http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2013/november/name,44966,en.html
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2013/november/name,44966,en.html
http://www.iea.org/newsroomandevents/ieaministerialmeeting2013/jointdeclaraction.pdf
http://www.iea.org/newsroomandevents/ieaministerialmeeting2013/ministerialclimatestatement.pdf
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2013/november/name,44966,en.html
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/oecd-regions-at-a-glance-2013_reg_glance-2013-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/oecd-regions-at-a-glance-2013_reg_glance-2013-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/investing-together_9789264197022-en#page1
http://www.oecd.org/regional/ministerial
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3.4. Další významné události 

3.4.1. Tomáš Sedláček: Prezentace francouzského překladu knihy „Ekonomie dobra a zla“ 

Přední český ekonom Tomáš Sedláček představil v Paříži 

francouzský překlad svého bestselleru Ekonomie dobra a zla. Při 

této příležitosti zorganizovala SM ČR při OECD ke konci dubna 

2013 přednášku Tomáše Sedláčka pro experty ze sekretariátu 

OECD a zájemce z řad akreditovaných diplomatů, odborné 

veřejnosti i médií. 

3.4.2. Konference Česká škola 21. století 

V polovině září 2013 se v Praze konala konference Česká škola 21. století, jejímž 

hlavním řečníkem byl expert OECD pro oblast školství, pan Andreas Schleicher. 

Konference se konala v rámci projektu nadace Depositum Bonum s názvem Elixír 

do škol, jehož hlavním cílem je zkvalitnění výuky na základních a středních školách v 

ČR. 
 

 

 

3.4.3. Konference "East-West Business Forum 2013: Emerging Africa" 

V Praze se na konci září konala konference pod názvem 

East-West Business Forum 2013: Emerging Africa. Na úvod 

vystoupil předseda vlády Jiří Rusnok, ministr zahraničních věcí Jan 

Kohout a ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala. Mezi řečníky 

byli mj. náměstek ministra energetiky Nigérie Godknows Igali, 

ministr investic Egypta Osama Saleh a Henri-Bernard Solignac-

Lecomte (na fotografii), ředitel sekce pro Evropu, Afriku a Blízký 

východ v Rozvojovém centru OECD. 

Mezi hlavní témata patřila role vládních iniciativ a příležitosti pro podnikání v Africe, obchod, 

financování a investice v Africe. Cílem konference bylo zvýšit povědomí o možnostech obchodní  

a investiční spolupráce a otevření prostoru pro komunikaci mezi tuzemskými firmami a jejich protějšky 

z rozvojových zemí. 

3.4.4. Oslava 20. výročí České národní banky a Národní banky Slovenska v OECD 

Česká a slovenská mise při OECD společně v říjnu 2013 uspořádaly 

seminář a slavnostní recepci u příležitosti 20. výročí založení svých 

centrálních bank. Cílem semináře bylo prezentovat v OECD úspěchy těchto 

institucí při provádění měnové politiky a dohledu nad finančním trhem i 

poskytnout prostor k diskusi o aktuálních výzvách. 

Seminář otevřel úvodním projevem hlavní ekonom OECD Pier 

Carlo Padoan (na fotografii). Vyzdvihl v něm kvalitní rámec makroekonomických politik v obou zemích, 

dlouhou tradici nízké inflace, příkladně hladké rozdělení měny i dobrou regulaci finančního sektoru, díky 

níž české a slovenské banky přestály finanční krizi bez podpory státu. Seminář označil za vhodnou 
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příležitost k výměně zkušeností a zároveň fórum, kde OECD může čerpat zkušenosti od svých členských 

zemí. 

3.4.5. Představení Světového energetického výhledu 2013 

V úterý 7. ledna 2014 se na Ministerstvu zahraničních věcí ČR uskutečnila 

prezentace nového vydání Světového energetického výhledu (World Energy  

Outlook - WEO) pro širší odbornou veřejnost, na jejíž přípravě se kromě Ministerstva 

průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí podílela i Stálá delegace ČR při 

OECD. Letošní vydání Světového energetického výhledu, který představuje 

nejvýznamnější publikaci Mezinárodní energetické agentury (IEA), představil v ČR 

hlavní ekonom IEA Fatih Birol. World Energy Outlook 2013 poskytuje komplexní 

přehled posledního vývoje v globálním energetickém sektoru i budoucí perspektivy a trendy. Zároveň se 

však zabývá i významnými aktuálními tématy, k nimž v letošním roce patří dynamické změny  

v energetice ve světě a budoucí výzvy vyplývající z těchto změn. Pro evropské země včetně ČR je jedním 

z hlavních výstupů WEO analýza dopadů rozdílů v cenách energetických zdrojů (zemního plynu či 

elektřiny) na konkurenceschopnost energeticky náročných odvětví. 

4.  HORIZONTÁLNÍ PROJEKTY 

Nejdůležitější komparativní výhodou činnosti OECD je multidisciplinární, resp. horizontální 

přístup k řešení problémů, na jejichž řešení se podílí řada pracovních orgánů (výborů a pracovních 

skupin) a pracovišť sekretariátu OECD. V roce 2013 byl plně rozvinut program OECD New Approaches to 

Economic Challenges a pokračovala implementační fáze horizontálních programů OECD Innovation 

Strategy, OECD Programme on Green Growth, OECD Gender Initiative, Knowledge-Based Capital a OECD 

Strategy on Development. Souhrnně tyto programy představují těžiště činnosti Organizace. 

4.1. Strategie OECD pro rozvoj (OECD Strategy on Development) 

Cílem strategie je dosáhnout vyššího a inkluzivnějšího udržitelného 

růstu pro většinu rozvojových zemí, k čemuž bude směřovat sdílení 

zkušeností a znalostí, jakož i prohloubení partnerství mezi Organizací  

a rozvojovými zeměmi. Organizace pracuje na Rozvojové strategii také 

proto, že v posledních několika letech dochází k přesunu těžiště 

ekonomického růstu do nečlenských zemí OECD, mění se struktura 

financování rozvoje a největší množství chudých lidí žije ve 

středněpříjmových zemích. Strategie se zaměřuje na čtyři zásadní oblasti, kterými jsou:  

 inovativní a udržitelné zdroje růstu,  

 mobilizace domácích zdrojů pro rozvoj,  

 správa věcí veřejných,  

 měření pokroku. 

Značný důraz je kladen na efektivnost rozvojové pomoci, čímž OECD navázala na závěry 

konference v jihokorejském Busanu v listopadu 2011 („Fourth High Level Forum“).  

Hlavním fórem pro implementaci je Neformální pracovní skupina pro Strategii OECD pro rozvoj 

vedená zástupcem generálního tajemníka OECD Rintarem Tamakim. V průběhu roku 2013 byla v rámci 

http://www.worldenergyoutlook.org/
http://www.oecd.org/mcm/background/ministerial-meeting-2013-new-approaches-to-economic-challenges-and-prioritising-inclusive-growth.htm
http://www.oecd.org/mcm/background/ministerial-meeting-2013-new-approaches-to-economic-challenges-and-prioritising-inclusive-growth.htm
http://www.oecd.org/site/innovationstrategy/
http://www.oecd.org/site/innovationstrategy/
http://www.oecd.org/greengrowth/
http://www.oecd.org/els/family/oecdgenderinitiative.htm
http://www.oecd.org/sti/innovationinsciencetechnologyandindustry/newsourcesofgrowthknowledge-basedcapital.htm
http://www.oecd.org/mcm/C-MIN%282013%2910-ENG.pdf
http://www.oecd.org/mcm/C-MIN%282013%2910-ENG.pdf


12 

Strategie OECD pro rozvoj diskutována zejména témata týkající se udržitelného ekonomického růstu, 

nerovnosti v příjmech, vysoké nezaměstnanosti mladých, tvorby pracovních míst, odstraňování 

nerovností a problémů v oblasti strukturální transformace. Rozpravy s partnery se dotknuly spolupráce, 

která bude jednotlivým zemím vytvořena „na míru“ a měla by se týkat zejména „dobrých“ politik  

a vytváření vyšších standardů v oblasti státní správy, vymahatelnosti práva a daní.  

Ministerské zasedání Rady OECD v květnu 2013 shválilo „Overview Paper“ a „Zprávu o pokroku  

v implementaci Strategie OECD pro rozvoj“. Řada zemí vyslovila spokojenost s implementací Strategie  

v prvním roce jejího trvání i s naplňováním konceptu „koherence politik pro rozvoj“. Za povšimnutí stojí 

hlasy UK, USA a dalších zemí volající po vyšší transparentnosti rozvojové spolupráce. 

Strategie OECD pro rozvoj, http://www.oecd.org/development/50452316.pdf 

4.2. Strategie dovedností OECD (OECD Skills Strategy) 

Rada OECD na svém ministerském zasedání v květnu 2012 pověřila 

sekretariát zahájením prací na strategii dovedností nabízející vládám  

i sociálním partnerům politický rámec pro řešení prohlubujícího se 

nesouladu mezi nabídkou dovedností a poptávkou po nich na trhu práce, 

resp. pro efektivnější využití kapacity lidských zdrojů k ekonomickému růstu 

a sociálnímu začleňování. Obecné principy se promítly do formy doporučení: 

podpora celoživotního vzdělávání, zvýšení mezinárodní mobility pracovních sil, aktivizace dovedností 

nevyužitých na trhu práce a posílení poptávky po kvalifikované (a lépe placené) práci. 

Praktickou implementaci ponechává OECD na jednotlivých členských zemích, které jsou 

vybízeny k přípravě národních či lokálních strategií dovedností. Vysoká očekávání spojená s tímto 

projektem sdílí také ČR. V rámci programu LEED (Local Economic and Employment Development) byl  

v roce 2012 zahájen projekt Local Job Creation, který na příkladu Ústeckého a Jihomoravského regionu 

uplatní metodiku OECD pro hodnocení potenciálu tvorby pracovních míst. Projekt ve spolupráci s OECD 

koordinuje MMR; prací se účastní také MPSV, MŠMT, Asociace krajů ČR a orgány veřejné správy těchto 

„pilotních“ krajů. Prezentace výstupů studie je plánována na počátek roku 2014. Výsledky by měly být 

využity k tvorbě lokálních Strategií dovedností v rámci celé ČR. 

Podstatnou etapu prací představuje rok 2013, kdy byly v rámci 

projektu hodnocení dovedností a kompetencí dospělých - Programme for 

International Assessment of Adult Competencies, PIAAC - zveřejněny první 

výsledky tohoto mezinárodního srovnání. Průzkum sleduje nabídku  

i poptávku po dovednostech na trhu práce včetně projekcí očekávaného 

vývoje. Stěžejním výstupem je Výhled dovedností - OECD Skills Outlook, který se od roku 2013 stává 

další „vlajkovou publikací“ OECD. Prvním krokem k realizaci těchto plánů bylo již v r. 2012 zahájení 

provozu webové platformy výhradně k tématu dovedností.  

4.3. Vědomostní kapitál (Knowledge Based Capital) 

V roce 2011 začaly práce OECD na dvouletém horizontálním 

projektu nazvaném New Sources of Growth: Knowledge-based Capital (KBC) 

jako součásti širšího tématu hledání "nových zdrojů". Cílem bylo pokusit se 

nalézt v řadě inovativních postupů současné doby, zejména spojovaných se 

http://www.oecd.org/development/50452316.pdf
http://www.oecd.org/site/piaac
http://www.oecd.org/site/piaac
http://oe.cd/skills2013
http://oe.cd/skills2013
http://skills.oecd.org/OECD_Skills_Outlook_2013.pdf
http://skills.oecd.org/
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slibně narůstajícími investicemi do nehmotného majetku, nové impulzy pro globální ekonomický růst. 

Projekt KBC vychází především z dříve zpracované Inovační strategie OECD (publikována v roce 

2010) a zahrnuje takové oblasti jako globální hodnotové řetězce, inovace (digitální informace - "big 

data", databáze, software, know-how, patenty, design, apod.), efektivitu využívání zdrojů, hospodářskou 

soutěž či otázku firemního reportingu a daní. 

Čím dál širší využívání vědomostního kapitálu se stalo novým trendem. Stále větší množství 

firem investuje spíše do kapitálu vědomostního než fyzického. Tento přesun k novým zdrojům růstu 

odráží dlouhodobé změny ve strukturách ekonomik zemí OECD. 

Finální výsledky projektu a související politická doporučení byly shrnuty do Synthesis Report  

a v květnu 2013 prezentovány na ministerském zasedání Rady OECD.  

Projekt KBC, http://oe.cd/kbc 

4.4. Významné projekty OECD: TiVA a GVCs 

K nejzásadnějším projektům OECD v roce 2013 patřila analýza 

globálních hodnotových řetězců (GVC) a postupné rozšiřování společné 

databáze OECD a WTO o obchodu s přidanou hodnotou, která byla 

zveřejněna 16. ledna 2013. Tato databáze obsahující údaje za období 2000, 

2005, 2008 a 2009 pro 57 ekonomik a 18 průmyslových odvětví umožňuje 

určení zdroje hodnoty podle země a průmyslového odvětví, která je přidána 

v procesu výroby zboží a služeb určených pro vývoz (a dovoz). Jedná se o nový způsob interpretace 

obchodních toků, který přispívá k přesnějšímu zachycení reality pohybu zboží a služeb, lepšímu 

porozumění fungování mezinárodního obchodu a kvalitnějším informacím k obchodně politickým 

rozhodnutím. Databáze rovněž přináší i nový pohled na ochranářská opatření a poukazuje na negativní 

vliv dovozních bariér na konkurenceschopnost a význam odstraňování překážek obchodu. Dalším 

důležitým přínosem databáze je prokázání významné role služeb v mezinárodním obchodu, jejichž podíl 

na hodnotě vývozů dosahuje podle údajů databáze OECD a WTO více než 50%, zatímco podle tradičních 

statistik mezinárodního obchodu činí tento podíl méně než 25%.  

Indikátory obchodu s přidanou hodnotou byly také využity při práci OECD na analýze globálních 
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http://www.oecd.org/sti/ind/newsourcesofgrowthknowledge-basedcapital.htm
http://www.oecd.org/sti/inno/knowledge-based-capital-synthesis.pdf
http://oe.cd/kbc
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_OECD_WTO
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_OECD_WTO
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hodnotových řetězců, které se staly dominantním rysem světové ekonomiky a prohloubily vzájemnou 

propojenost jednotlivých ekonomik. V roce 2013 se OECD zaměřila na posouzení pozice a zapojení 

jednotlivých zemí do globálních hodnotových řetězců, které je důležité pro výběr vhodných politik  

a maximalizaci přínosů vyplývajících z účasti v globálních hodnotových řetězcích. Hlavními výstupy této 

práce OECD byly vypracování přehledu integrace národních ekonomik do globálních hodnotových 

řetězců, vydání publikace „Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains“, která 

zkoumá vývoj globálních hodnotových řetězců a související politické výzvy z oblasti obchodní politiky, 

konkurenceschopnosti, modernizace a inovací a řízení globálního systémového rizika, společná zpráva 

OECD, WTO a UNCTAD pro G20 o implikacích globálních hodnotových řetězců pro obchod, investice, 

rozvoj a pracovní místa, strategický dokument „Mapping Global Value Chains“ či různé případové 

studie. Výsledky analýzy globálních hodnotových řetězců potvrdily potřebu pokračovat v liberalizaci 

světového obchodu a nepřijímat protekcionistická opatření. OECD se společně s G20 rovněž podílela na 

organizaci hodnotícího semináře o globálních hodnotových řetězcích.   

 

TiVA databáze OECD/WTO, www.oecd.org/industry/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-
wtojointinitiative.htm  

OECD a GVC, www.oecd.org/industry/ind/global-value-chains.htm 

4.5. Nové přístupy k ekonomickým výzvám (NAEC) 

Horizontální projekt s titulem „Nové přístupy k ekonomickým výzvám“ byl zahájen Radou OECD 

na úrovni ministrů (MCM) v květnu 2012, na ministeriálu 2013 byla představena první průběžná zpráva 

a pro MCM 2014 se připravuje syntetická zpráva, která by již měla přinést některé konkrétní výsledky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílem této široce rozkročené iniciativy je znovu prozkoumat kořeny krize a odvodit poučení pro 

budoucí politiky, a to v širším kontextu dlouhodobých trendů jako globalizace, zrychlující technologický 

pokrok či klimatická změna. Přitom chce OECD rovněž přehodnotit dosavadní analytické rámce  

a ekonomické modely. Do projektu, který koordinuje malý tým přímo v útvaru generálního tajemníka, 

jsou zapojeny téměř všechny direktoráty a výbory OECD. NAEC zastřešuje řadu dílčích projektů 

rozdělených do tří oblastí (viz schéma níže). Do MCM 2014 bude dokončeno jen zhruba 10 z nich, NAEC 

bude tedy rozhodně provázet OECD i v příštích letech. Nové přístupy by se měly postupně projevit 

v klíčových publikacích OECD. 

NAEC 

A. Reflexe a hledání nových 

přístupů 

 lekce z historie a minulých 

krizí 

 reformy finančního sektoru 

 fiskální konsolidace přátelská 

k růstu a rovnosti 

 nové ekonomické přístupy 

 7 projektů 

B. Protichůdné a vzájemně 

se doplňující politiky 

 vícerozměrný blahobyt 

 vztah nerovností a růstu 

 životní prostředí vs. růst a 

nerovnosti 

 hospodářský růst a stabilita 

 dlouhodobé trendy 

 15 projektů 

C. Instituce a správa 

 

 důvěra ve vládu 

 zranitelnost sociálních 

institucí 

 nové výzvy pro veřejnou 

správu 

 

 7 projektů 
 

 

http://www.oecdepublishing.org/multilingual-summaries/9789264189560-sum/html/9789264189560-sum-cs.html
http://www.oecd.org/sti/ind/G20-Global-Value-Chains-2013.pdf
http://www.oecd.org/sti/ind/G20-Global-Value-Chains-2013.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5k3v1trgnbr4-en
http://www.oecd.org/about/secretary-general/g20-russian-presidency-oecd-stocktaking-seminar-on-global-value-chains.htm
http://www.oecd.org/industry/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm
http://www.oecd.org/industry/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm
http://www.oecd.org/industry/ind/global-value-chains.htm
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V uplynulém roce proběhlo druhé a třetí zasedání pracovní skupiny NAEC, semináře k prezentaci 

dokončených projektů a rovněž několik tzv. výzkumných seminářů, na nichž přednášejí externí 

akademici. Výraznými rysy NAECu je důraz na multidimenzionální blahobyt oproti úzkému zaměření na 

hospodářský růst, na distribuci příjmů a nerovnosti, oproti pouhému sledování průměrů a na vzájemné 

souvislosti mezi politikami. Jinak se jedná o značně nesourodý soubor projektů, z nichž některé 

figurovaly v programech práce výborů již před zahájením NAECu. S tím souvisí častý kritický dotaz, co je 

na nových přístupech vlastně nového. Sekretariát zpravidla poukazuje právě na zkoumání nerovností. 

Témata NAECu se ovšem těší všeobecné podpoře, ne tak již některé výsledky práce. Nejkontroverznější 

částí je v současnosti regulace finančního sektoru, kde se členské státy neztotožňují s novými přístupy 

sekretariátu k pravidlům kapitálové přiměřenosti a oddělení investičního od komerčního bankovnictví. 

5. VNĚJŠÍ VZTAHY OECD 

 

  Členské země OECD   Klíčoví partneři OECD 

  Přistupující země    Regionální program MENA 

  Země ucházející se o členství   Regionální program EURASIA 

       Regionální program SEARP   

 

5.1. Rozšíření OECD 

Na konci roku 2012 sekretariát evidoval sedm 

žádostí o přijetí mezi členy OECD (Bulharska, Kolumbie, 

Kostariky, Litvy, Lotyšska, Peru a Rumunska).   

Po obtížných diplomatických jednáních Rada OECD na 

úrovni ministrů v květnu 2013 rozhodla, že 

k přístupovým rozhovorům přizve Lotyšsko a Kolumbii. S Litvou a Kostarikou posílí spolupráci tak, aby  

o jejich přizvání mohlo být rozhodnuto v roce 2015. 

5.2. Ruská federace 

Zatímco v roce 2012 Rusko v přístupových rozhovorech dosáhlo hmatatelného pokroku, rok 

2013 přinesl pokrok jen nevýrazný, přestože mezi představiteli OECD a RF proběhla řada setkání.    
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Na nejvyšší politické úrovni se generální tajemník OECD Angel Gurría opakovaně sešel  

s prezidentem Vladimirem Putinem, předsedou vlády Dimitrijem Medveděvem a členy vlády (včetně 

nově jmenovaného ministra pro hospodářský rozvoj Alekseje Uljukajeva), kteří potvrdili silnou politickou 

vůli dokončit přístupové rozhovory co nejdříve. Konkrétní termín se však z oficiálních dokumentů 

vytratil. Významným impulsem pro setkávání bylo i předsednictví RF ve skupině G20 a s ním spojená 

zasedání leaderů členských zemí a mezinárodních organizací (Petrohrad, 5. září 2013), zasedání ministrů 

financí, práce a sociálních věcí a další.  

Na druhé straně však trvají problémy, jejichž překonání bude vyžadovat více času, než 

předpokládal původní harmonogram. Ten počítal s ukončením přístupových rozhovorů na konci roku 

2012, ale na konci roku 2013 je zřejmé, že budou pokračovat až do poloviny roku 2015, neboť je 

uzavřeno pouze 7 z 22 témat. Problémy přetrvávají v oblasti role státu v ekonomice, podnikatelském 

prostředí, v boji proti korupci, v oblasti ochrany životního prostředí, zacházení s chemickými látkami, 

politice internetu a bezpečnosti informací a dalších. Zároveň zesílily hlasy členských zemí OECD 

upozorňující na nízkou úroveň vlády práva a jeho vymahatelnosti, na často formální charakter 

přijímaných závazků, na nesoulad mezi závazky přijatými na centrální úrovni a jejich reálným 

uplatňováním na regionální úrovni. 

5.3. Klíčoví partneři  

Pět nejvýznamnějších nečlenských zemí (Brazílie, Čína, 

Indie, Indonésie a Jižní Afrika) se stalo v r. 2012 „klíčovými 

partnery“ OECD. Probíhá s nimi spolupráce především na půdě 

neformálních reflexních skupin, data o jejich ekonomikách jsou 

zahrnována do statistik a sektorových analýz a v neposlední řadě se 

rozvíjejí cestou bilaterálních kontaktů na politické i expertní úrovni. 

V jejich přístupu k OECD však převládá pragmatismus, který má 

podobu selektivního přístupu k výběru témat spolupráce a značné zdrženlivosti při diskusích  

o standardech OECD. V roce 2013 se podařilo podepsat dohodu o spolupráci v oblasti jaderné 

energetiky s Čínou a pokročit v implementaci dohody o vytvoření kontaktního místa s Indonésií. Dílčí 

pokrok byl dosažen také ve spolupráci s Brazílií v oblasti daní a životního prostředí,  Jižní Afrikou 

v investičních standardech a s Indií v otázkách odpovědného chování podnikatelů.  

5.4. Regionální programy 

5.4.1. Southeast Asia Regional Programme 

Již od roku 2007 je Jihovýchodní Asie považována za oblast strategického zájmu OECD, a proto 

ministři na MCM 2013 rozhodli o založení regionálního programu pro tento region. Jeho cílem je 

efektivně podpořit regionální integrační proces a reformní priority jednotlivých zemí. V druhé polovině 

roku 2013 proběhla řada konzultací s partnerskými zeměmi a aktivit sekretariátu OECD směřujících  

k jeho nastartování, jejichž výsledkem bylo zformulování základních věcných priorit, na které se program 

zaměří. Zpřesňování obsahové náplně programu bude pokračovat v roce 2014. V rámci programu by 

mělo dojít k dalšímu prohlubování spolupráce s ASEAN a Asijskou rozvojovou bankou (ADB).  
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Priority SARP: 

 usnadnění pohybu zboží a služeb 

 podpora mezinárodních investic 

 zlepšování podnikatelského prostředí cestou regulatorních reforem daňových politik a politik podpory malých a 

středních podniků 

 podpora vzdělávání a rozvoje zručností 

 průřezová spolupráce ve statistice 

 

5.4.2. EURASIA 

Z hlediska českých zájmů je nejdůležitější naše angažmá 

v programu EURASIA, jehož cílem je podpora konkurence-

schopnosti ekonomik Východní Evropy, Střední Asie  

a Zakavkazska. Ve dnech 28.-29. června 2013 se ve Varšavě 

uskutečnilo zasedání programu na úrovni ministrů, z něhož vzešel 

návrh na novou organizaci práce a nahrazení dosavadního 

systému pracovních skupin pravidelnými přehledy politik podpory 

konkurenceschopnosti a malých a středních podniků, které budou 

jednou ročně projednávány formou kulatého stolu, místa, kde probíhá hodnocení politik jednotlivých 

zemí programu. ČR se na zasedání ministrů přihlásila k aktivní účasti v této nové formě a zapojila se do 

zpracování přehledu politik Kyrgyzstánu, který byl již formou kulatého stolu projednán v Paříži  

4. prosince 2013. Kromě pracovníků MZV byli do přípravy přehledů úspěšně zapojeni i experti Asociace 

malých a středních podniků ČR a vv P. Rozsypal byl zvolen místopředsedou Kulatého stolu. V roce 

2013ČR podpořila činnost programu Eurasia dobrovolným finančním příspěvkem. 

5.4.3. MENA 

Program MENA zaměřený na země severní Afriky a Středního východu patřil v rámci vnějších 

vztahů OECD dlouhodobě mezi úspěšnější formy spolupráce. Sociálně-ekonomické a politické změny, 

které nastartovalo tzv. „arabské jaro“, však s sebou přineslo i řadu personálních změn a systémových 

nejistot, které spolupráci OECD se zeměmi regionu zkomplikovaly. Přesto v roce 2013 pokračovala 

spolupráce především s proreformně orientovanými vládami (Tunisko, Maroko, Jordánsko) a z věcného 

pohledu zaměřená především na tvorbu pracovních příležitostí, zlepšení veřejného i podnikového řízení, 

efektivní státní správu, politiky podpory malých a středních podniků, boj proti korupci. V rámci 

programu byl mj. zahájen nový projekt o úloze žen – Supporting Women as Economic Actors during the 

Transition Period – zaměřený na Alžírsko, Egypt, Jordánsko, Libyi, Maroko a Tunisko, pokračovaly 

semináře o dobrých praktikách ve veřejných zakázkách, bylo založeno výcvikové středisko pro reformy 

řízení státní správy v Casertě, atd. 

5.5. Spolupráce s G20 

Generální tajemník a vysocí funkcionáři OECD se pravidelně účastní všech vrcholných zasedání 

ministrů vlád zemí G20. Sekretariát OECD je přímo zapojen do činnosti prakticky všech pracovních 

skupin, které připravují podklady pro zasedání G20 na všech úrovních. Poskytuje pro jejich činnost 

statistiky, analytické zprávy a návrhy, nezřídka společně s dalšími mezinárodními organizacemi 
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(Mezinárodní organizace práce, Světová banka, UNCTAD aj.). Zvláště aktivní je OECD v oblasti boje proti 

korupci, v problematice obchodu, dotací fosilních paliv aj. 

5.6. Ostatní formy vnějších vztahů 

MCM 2013 konstatoval, že je účelné rozvinout nové formy 

spolupráce s velmi malým počtem nečlenských zemí, které mají o tuto 

spolupráci zájem, mají potenciál stát se průkopníkem standardů OECD ve 

vybraných (věcných i teritoriálních) oblastech a jejichž know-how může 

obohatit i členské země OECD. Členství v OECD pro ně ale nemusí být 

konečným cílem. V průběhu roku 2013 pak probíhala diskuse  

o konkretizaci pravidel pro národní programy spolupráce (Country 

Programmes) a předpokládá se, že konkrétní návrh zemí, kterým bude tato forma spolupráce 

nabídnuta, bude předložen ministrům na MCM 2014.  Na konci roku 2013 se předběžně uvažuje  

o Kazachstánu, Maroku, Peru a Thajsku. 

Dynamiku vnějších vztahů trvale a systematicky podporuje generální tajemník OECD také 

vlastními iniciativami, mezi které patří jeho zahraniční návštěvy, účast na zasedáních nejdůležitějších 

mezinárodních ekonomických organizací nebo organizace zvláštních akcí, jako bylo např. v listopadu 

2013 společné setkání s francouzským prezidentem François Hollandem, generálním ředitelem Světové 

obchodní organizace Pascalem Lamym, výkonnou ředitelkou Mezinárodního měnového fondu Christine 

Lagardovou, prezidentem skupiny Světové banky Jim Yongem Kimem a generálním ředitelem 

Mezinárodní organizace práce Guy Ryderem. 

Sekretariát OECD každoročně pořádá semináře pro poslance, pracovníky parlamentních 

sekretariátů a úřadů vlád na aktuální témata spojená jak s metodami práce těchto institucí, tak 

s problémy světové ekonomiky. V r. 2013 se parlamentní seminář konal ve dnech 17. - 18. června 2013 

ve Stockholmu na téma inkluzivního růstu po období hospodářské krize. Ve dnech 23. - 25. října 2013 se 

v Santiagu de Chile uskutečnilo 32. setkání vysokých úředníků vládních center (Centres of Government, 

CoG). Tématem letošního zasedání bylo obnovení důvěry ve státní správu v období krize za pomoci 

strategického státu („Recovering public trust in challenging times through a strategic state“). 
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6. PROFILOVÉ OBLASTI 
 

6.1. Hospodářská politika 

Jako každoročně byly hlavními výstupy OECD v této oblasti pololetní Economic 

Outlooks s prognózou makroekonomického vývoje v nadcházejících dvou letech, 

Hospodářské přehledy (Economic Surveys) jednotlivých zemí a publikace Going for 

Growth, která sleduje a doporučuje strukturální reformy k podpoře 

hospodářského růstu. 

Do jarních hospodářských výhledů jsou pravidelně zařazovány dlouhodobé makroekonomické 

projekce. Výhled z května 2013 tak obsahuje odhady hospodářského růstu do roku 2060 a potřeb 

fiskální konsolidace do roku 2030. 

V hospodářských přehledech pokračovala snaha o větší stručnost. V rámci promítání 

horizontálních iniciativ obsahují všechny přehledy doporučení k zelenému růstu, zvýšená pozornost se 

věnuje příjmovým nerovnostem a téměř vždy je zařazeno hodnocení životní úrovně dle jedenácti 

měřítek indexu lepšího života OECD (viz kap. 6.5). Mezi častá témata podrobných kapitol patřily 

v uplynulém roce vzdělávání, trh práce, udržitelnost veřejných financí a daňová politika. Poprvé se 

objevila kapitola zaměřená na postavení žen v ekonomice a toto téma je kandidátem pro některý 

z budoucích přehledů ČR. Kromě hospodářských přehledů členských a partnerských zemí byl loni 

projednán i přehled kandidátského Ruska, v plánu pro r. 2014 figurují přehledy Kolumbie a Lotyšska, 

s nimiž byly nově zahájeny přístupové rozhovory. V červnu a v listopadu 2013 se v Praze uskutečnily 

mise k novému hospodářskému přehledu České republiky, který bude projednán 13. února a zveřejněn 

18. března 2014. Jeho podrobné kapitoly se věnují hospodářské soutěži a vzdělávání ve vazbě na trh 

práce. 

V Going for Growth 2013 OECD zhodnotila pokrok ve strukturálních reformách a formulovala 

nové reformní priority pro jednotlivé země. Krom toho přinesla pojednání o vedlejších dopadech 

reforem na příjmovou nerovnost, životní prostředí, veřejné rozpočty a rovnováhu běžného účtu platební 

bilance. Česku bylo nově doporučeno posílit zapojení žen (zejména matek) na trhu práce a zvýšit 

efektivitu veřejných výdajů na výzkum a vývoj. Coby uspokojivě splněné byly vyřazeny dřívější priority 

omezení překážek pro zahájení podnikání a uvolnění legislativy na ochranu zaměstnanců. 

V edici Economic Policy Papers vyšly celkem čtyři studie, mezi nimi nové projekce výdajů na 

zdravotnictví a dlouhodobou péči do roku 2060 a klasifikace nástrojů fiskální konsolidace z hlediska 

dopadů na růst a rozdělení příjmů. Pod záštitou ekonomického odboru byly vydány desítky studií (ECO 

working papers) věnovaných různým aspektům hospodářských politik v jednotlivých zemích i průřezově. 

Mezi nimi se objevila i studie kolektivu českých autorů na fiskální zátěžové testy a zajímavá studie  

o perspektivách automobilového průmyslu. ČR z ní vychází jako jedna ze zemí, která by v příštích letech 

mohla zvyšovat výrobní kapacity.  

http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34109_20347538_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34109_20347538_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/eco/surveys/
http://www.oecd.org/eco/growth/goingforgrowth.htm
http://www.oecd.org/eco/growth/goingforgrowth.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-policy-papers_2226583x
http://www.oecd.org/document/39/0,3746,en_2649_33733_38306343_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/39/0,3746,en_2649_33733_38306343_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/a-simple-fiscal-stress-testing-model_5k43nxm8hfvf-en;jsessionid=3lmhg9hk7aggs.x-oecd-live-02
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/capacity-needs-in-the-automobile-industry-in-the-short-to-medium-run_5k3w7256ltf4-en
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Přebytek či deficit kapacity v hlavních producentských zemích do r. 2020 (v mil. jednotek) 

Zdroj: Klein, C. and I. Koske (2013), "Capacity Needs in the Automobile Industry in the Short- to Medium Run", OECD 

Economics Department Working Papers, No. 1097, OECD Publishing. 

Pozn: Sloupce ukazují požadovanou změnu kapacity do r. 2020 za předpokladu 85% využití kapacity v r. 2020 (85% je 

obvyklá míra využití kapacity ve zpracovatelském průmyslu v zemích OECD). 

OECD se snaží aplikovat ekonomickou analýzu na nové oblasti strukturálních politik – jeden 

z loňských projektů se pokusil změřit efektivitu soudnictví, v rámci dalšího byly sestaveny indikátory 

soutěžního práva v zemích OECD. V některých případech se jedná spíše o experimenty, neboť chybí 

dostatečná datová základna či je sporná interpretace výsledků. Prakticky celý loňský rok probíhal sběr 

dat pro indikátory regulace trhu produktů, které OECD aktualizuje každých pět let. Nové indikátory 

budou zveřejněny v první polovině roku 2014.  

OECD a hospodářská politika, www.oecd.org/economy 

6.2. Daně 

Jednoznačnou prioritou v daňové oblasti je projekt BEPS – Base Erosion 

and Profit Shifting zahájený v roce 2011. Nadnárodní společnosti často legálně 

minimalizují svou daňovou povinnost využíváním rozdílů v daňových pravidlech 

různých zemí a účelovým přesouváním zisků mezi jednotlivými firmami skupiny 

tak, aby dosáhly dvojího nezdanění. OECD na žádost G20 připravila a v červenci 

2013 zveřejnila Akční plán, jak tento problém řešit. Ten počítá se změnami 

Modelové smlouvy OECD (o zamezení dvojímu zdanění) i Směrnic o převodních cenách a s přípravou 

nového mnohostranného nástroje k úpravě mezinárodních daňových smluv. Zvláštní pozornost je 

věnována digitální ekonomice1, k jejímuž zkoumání byla loni ustavena nová projektová skupina. 

Modelová smlouva OECD je významným globálním standardem, jenž je vzhledem 

k dynamickému vývoji ekonomických aktivit nutné průběžně revidovat. V polovině roku 2014 by měla 

vyjít nová aktualizace, na níž se pracovalo od r. 2011. 

Díky podpoře G20 nabyla v posledních letech světové důležitosti i mnohostranná Úmluva o 

vzájemné administrativní pomoci v daňových záležitostech. Summit G20 loni opětovně vyzval všechny 

země, aby se k Úmluvě neprodleně připojily a počet signatářů dosáhl ke konci minulého roku  

                                                           
1
 Podnikání a obchodování v různých odvětvích, které staví na využití informačních technologiích; 

podstatnou, ne však jedinou součástí digitální ekonomiky je prodej zboží a služeb přes internet (e-commerce). 
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http://www.oecd.org/eco/reform/indicatorsofproductmarketregulationpmr.htm
http://www.oecd.org/economy
http://www.oecd.org/ctp/beps.htm
http://www.oecd.org/ctp/beps.htm
http://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
http://www.oecd.org/ctp/treaties/oecdmtcavailableproducts.htm
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transfer-pricing-guidelines.htm
http://www.oecd.org/ctp/exchangeofinformation/conventiononmutualadministrativeassistanceintaxmatters.htm
http://www.oecd.org/ctp/exchangeofinformation/conventiononmutualadministrativeassistanceintaxmatters.htm
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64 (úspěchem byl v srpnu podpis Číny jako poslední země G20). OECD v současnosti pracuje na 

společném standardizovaném modelu automatické výměny informací2, kterou G20 razí jako nový 

globální standard a pro níž zmíněná Úmluva poskytuje právní základ. 

Dlouho připravované mezinárodní směrnice o DPH, které řeší uplatňování DPH v přeshraničním 

obchodě, zejména u služeb, a mají zabránit jak dvojímu zdanění, tak především dvojímu nezdanění, byly 

loni předloženy k veřejné konzultaci. 

V rámci horizontálního projektu New Sources of Growth/Knowledge-based Capital se Výbor pro 

fiskální politiku věnoval nastavení daňových pobídek pro výzkum a vývoj. Závěrečná zpráva přinesla 

poznatek, že z pobídek nejvíce těží nadnárodní podniky, které se na druhé straně dokážou vyhnout 

placení daně díky praktikám BEPS, a doporučení reformovat pobídky tak, aby prospívaly zejména 

mladým inovativním firmám. Loňský ročník vlajkové publikace Taxing Wages shledal, že daňové zatížení 

práce (vč. odvodů na sociální pojištění) v zemích OECD jako celku v r. 2012 opět vzrostlo. Zvláštní 

pozornost byla věnována progresivitě daní z příjmu fyzických osob – ty jsou progresivní ve všech zemích 

OECD, ale v různé míře. 

Daňové zatížení práce v r. 2012 jako % celkových nákladů práce 

Zdroj: OECD Taxing Wages 2013 

V řadě Tax Policy Working Papers vyšla mj. zajímavá průřezová analýza vývoje daňových 

systémů v zemích OECD od začátku světové krize (The Tax Policy Landscape Five Years After the Crisis). 

V běhu jsou analýzy distribučních efektů DPH, zdanění nemovitostí, či daňových souvislostí investic do 

vzdělání. 

OECD a daně, www.oecd.org/tax  

                                                           
2
 Vzorem pro tento model a impulzem pro jeho vývoj je FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), 

platný od r. 2010 v USA. 
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http://www.oecd.org/sti/inno/newsourcesofgrowthknowledge-basedcapital.htm
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-wages.htm
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/tax-policy-working-papers.htm
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/the-tax-policy-landscape-five-years-after-the-crisis_5k40l4dxk0hk-en#page1
http://www.oecd.org/tax
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6.3. Finanční trhy 

V zájmu podpory dlouhodobých investic (např. do infrastruktury) OECD 

připravila Obecné principy financování dlouhodobých investic institucionálními 

investory, které v létě posvětila skupina G20. OECD nyní pracuje na konkrétních 

postupech implementace principů.  

Aktuálním tématem je nárůst finanční fragmentace. V období po krizi lze zejména v Evropě 

pozorovat pokles přeshraničních finančních toků a větší zaměření bank na domácí trh, v krizí nejvíce 

postižených státech se pak nedostává nových úvěrů. Zatímco eurozóna se snaží budovat bankovní unii, 

někteří zástupci businessu vnímají fragmentaci pozitivně jako návrat k normálu po období, kdy finance 

nespoutaně proudily a přispěly k nárůstu nerovnováh, jež pak v době světové krize vyústily v hlubokou 

recesi některých ekonomik.  

Předmětem zájmu byly také obchodní modely bank, vliv nekonvenčních opatření měnové 

politiky na poskytování úvěrů bankami, účinnost pravidel Basel III a makro-obezřetnostní nástroje 

včetně kritérií pro případné oddělení komerčního a investičního bankovnictví. Sekretariát se pokusil 

vyhodnotit dopad opatření k omezení pohybu kapitálu na hospodářský růst v rozvíjejících se 

ekonomikách. Studie OECD k aktuálním otázkám finančních trhů, včetně výše zmíněných, jsou 

soustředěny v pravidelné pololetní publikaci Financial Market Trends. Vývoj na trhu státních dluhopisů 

sleduje Sovereign Borrowing Outlook. 

Důležitou prioritou OECD zůstává finanční vzdělávání, kterému se věnuje prostřednictvím 

Mezinárodní sítě finančního vzdělávání (INFE). Loni byla vydána příručka pro finanční vzdělávání žen  

a k veřejné konzultaci předložen návrh směrnic pro zapojení soukromých a neziskových subjektů do 

finančního vzdělávání. V červnu 2014 budou k dispozici výsledky prvního měření finanční gramotnosti 

v rámci mezinárodního hodnocení znalostí 15-letých studentů PISA 2012. ČR je jedním z 18 států, které 

se do modulu finanční gramotnosti zapojily. 

Vývoj v pojišťovnictví sleduje výroční publikace Global Insurance Market Trends. V roce 2013 

pokračovaly projekty na financování katastrofických rizik, řízení rizika dlouhověkosti v penzijních plánech 

(výsledná zpráva s doporučeními se očekává letos na jaře), konstrukci produktů s vyplácenou anuitou  

a dostatečnost úspor na stáří v zemích OECD.  

Srovnání penzijních systémů zemí OECD nabízí již pátý ročník publikace Pensions at Glance. Jeho 

zvláštní kapitoly přinášejí přehled nedávných penzijních reforem v zemích OECD a analýzu vlivu bydlení, 

finančního bohatství a veřejných služeb na životní podmínky důchodců. Porovnání základních indikátorů 

jako důchodový věk, výše penzí či míra chudoby seniorů lze interaktivně získat přímo na webu OECD, 

kde je také nově dostupná penzijní kalkulačka. 

http://www.oecd.org/finance/principles-long-term-investment-financing-institutional-investors.htm
http://www.oecd.org/finance/principles-long-term-investment-financing-institutional-investors.htm
http://www.oecd.org/document/36/0,3746,en_2649_37467_1962020_1_1_1_37467,00.html
http://www.oecd.org/finance/public-debt/oecdsovereignborrowingoutlook.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/financialeducationandwomen.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/guidelines-financial-education-private-not-for-profit.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/insurance/globalinsurancemarkettrends.htm
http://www.oecd.org/els/public-pensions/pensionsataglance.htm
http://www.oecd.org/els/public-pensions/pensionsataglancepensioncalculator.htm


23 

 

Zdroj: OECD Pensions at Glance 2013 

Pozn.: Čistý náhradový poměr je poměr čistého důchodu k čistému příjmu před odchodem do důchodu. Nízký resp. 

vysoký příjem je definován jako 50% resp. 150% průměrného příjmu. ČR patří k zemím s největšími rozdíly v náhradovém 

poměru, penzijní systém je výrazně redistributivní. Pro osoby s průměrným výdělkem činí v ČR náhradový poměr 65%, což je 

blízko průměru OECD (66%). 

OECD a finanční trhy, www.oecd.org/finance 
Mezinárodní portál finančního vzdělávání, www.financial-education.org 

6.4. Podnikatelské prostředí 

Výbor pro správu a řízení podniků se v r. 2013 zaměřil na implementaci 

vybraných pravidel a na řízení rizik při správě podniků. Výsledky tematického 

hodnocení (peer review) na první uvedené téma vyšly v publikaci Supervision 

and Enforcement in Corporate Governance. V současnosti se připravuje k vydání 

přehled praxe správy podniků v zemích OECD vzniklý jako kompilace odpovědí 

na dotazníky k dosavadním šesti hodnocením. V příštím roce se výbor zapojí do revize Směrnic OECD pro 

nadnárodní podniky, významného globálního nástroje obsahujícího doporučení pro odpovědné 

podnikání. Proběhne také revize Směrnic pro správu a řízení podniků s většinovou účastí státu. Pracovní 

skupina pro státní vlastnictví a privatizační praktiky letos aktualizovala informace o velikosti a odvětvové 

struktuře tohoto segmentu v zemích OECD. Knižně vyšel přehled národních praktik při jmenování 

představenstev těchto podniků. 

Výbor pro hospodářskou soutěž projednal v r. 2013 řadu sektorově specifických i průřezových 

otázek jako např. konkurence v potravinářských řetězcích, odpadním hospodářství a prodeji pohonných 

hmot, využití screeningových metod při proaktivním odhalování kartelů či měření kvality v analýze 

hospodářské soutěže. Globální fórum se zaměřilo na roli konkurence v boji s chudobou. Shrnutí diskusí 

spolu s podkladovými studiemi a příspěvky jednotlivých zemí jsou veřejně přístupná na webu OECD. 

Pracovní skupina o podplácení v mezinárodním obchodním styku (Working Group on Bribery in 

International Business Transaction – WGB) nadále monitorovala plnění Úmluvy o boji proti podplácení 

zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích a navazujících doporučení  

i vývoj konkrétních korupčních případů. V březnu 2013 proběhlo ve skupině hodnocení ČR v rámci  

3. fáze peer review plnění Úmluvy. Česko sklidilo kritiku za nízké povědomí soukromého sektoru  

o problému zahraniční korupce, které se přičítá zejména nedostatečné osvětě ze strany vládních 
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http://www.oecd.org/finance
http://www.financial-education.org/
http://www.oecd.org/corporate/supervisionandenforcementincorporategovernance.htm
http://www.oecd.org/corporate/supervisionandenforcementincorporategovernance.htm
http://mneguidelines.oecd.org/
http://mneguidelines.oecd.org/
http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/oecdguidelinesoncorporategovernanceofstate-ownedenterprises.htm
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http://www.oecd.org/daf/competition/roundtables.htm
http://www.oecd.org/daf/briberyininternationalbusiness/oecdantibriberyconvention.htm
http://www.oecd.org/daf/briberyininternationalbusiness/oecdantibriberyconvention.htm
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/czechrepublic-oecdanti-briberyconvention.htm
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institucí. Hodnotící zpráva dále shledává, že auditoři a účetní neznají dobře své oznamovací povinnosti  

a v českých firmách chybí náležité programy dodržování právních norem. Pozitivně je hodnocen právní 

rámec a připravenost orgánů činných v trestním řízení a zpráva rovněž kvituje zavedení trestní 

odpovědnosti právnických osob. Mezi hlavní doporučení patří zavedení ochrany oznamovatelů, posílení 

nezávislosti státních zástupců a zlepšení kapacity k odhalování korupce prostřednictvím auditu  

a mechanismů boje proti praní špinavých peněz. O plnění doporučení bude ČR skupině poprvé referovat 

v březnu 2014. Po více než dvaceti letech skončil loni ve funkci předsedy pracovní skupiny Švýcar Mark 

Pieth a jeho nástupcem byl zvolen Slovinec Drago Kos. 

OECD a hospodářská soutěž, www.oecd.org/competition 
OECD a korupce, www.oecd.org/corruption 

OECD a správa podniků, www.oecd.org/corporate 

6.5. Statistika 

Žádná analýza OECD se neobejde bez spolehlivých a srovnatelných 

statistických dat a kvalitních indikátorů. Statistický direktorát i Výbor pro statistiku 

se v r. 2013 podílely na rozvoji databáze mezinárodního obchodu v přidané 

hodnotě, pracovaly na zlepšení indikátorů blahobytu a zapojily se do vývoje 

databáze SEEA (systém environmentálně ekonomických účtů). Krom toho se výbor 

zabýval problémy měření produktivity, měřením sociálního kapitálu a možnostmi 

rozšíření databáze distribuce příjmů. 

Procentní rozdíly v platech mezi muži a ženami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj:OECD How’s Life? 2013 

Pozn.: Muži jsou placeni lépe než ženy ve všech zemích OECD, ve většině se však rozdíly postupně snižují. 

Alternativou k měření úspěšnosti na bázi HDP je iniciativa lepšího života (OECD Better Life 

Initiative) vedená statistickým direktorátem, která měří kvalitu života v jedenácti dimenzích. Záměrem je 

pravidelné hodnocení blahobytu v zemích OECD na základě stanovených indikátorů a sledování socio-

ekonomických trendů. V listopadu 2013 vyšlo druhé vydání analytické zprávy How’s Life? s novými údaji. 
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Zpráva se také pokusila zhodnotit, jak na životní úroveň v zemích OECD dopadla finanční a hospodářská 

krize, a věnovala rozsáhlou kapitolu genderovým rozdílům v blahobytu. Metodologická práce na 

rozdělení bohatství domácností byla v červnu završena publikací OECD Guidelines for Micro Statistics on 

Household Wealth 

Vlajkovým statistickým produktem je OECD Better Life Index („Index lepšího života“), interaktivní 

webový nástroj, kde každý může přiřadit jednotlivým dimenzím váhy dle vlastního hodnotového 

žebříčku. Aplikace vrátí pořadí zemí OECD při daném mixu preferencí – uživatel tak zjistí, v jaké zemi 

OECD by se mu žilo nejlépe a kde naopak nejhůře. OECD zároveň získává zpětnou vazbu o preferencích 

lidí v různých koutech světa. 

OECD a statistika, www.oecd.org/statistics 

6.6. Životní prostředí a udržitelný rozvoj 

Velice široká problematika životního prostředí a udržitelného rozvoje je 

v rámci OECD pokrývána aktivitami dvou výborů - Výborem pro politiku ŽP 

(Environment Policy Committee, EPOC) a Výborem pro chemické látky 

(Chemicals Committee, CHEM). Odbornou gesci v ČR zajišťuje Ministerstvo 

životního prostředí (MŽP). 

Hlavní témata, kterými se uvedené pracovní orgány v roce 2013 

intenzivně zabývaly, lze shrnout následovně: klimatické změny, zdaňování 

uhlíku (otázka dotací fosilních paliv a emisní povolenky), efektivní využívání vody a ochrana vodních 

zdrojů, recyklace odpadů, ochrana biodiverzity, implementace "zeleného růstu" do dílčích 

hospodářských politik, přehledy národních politik ŽP jednotlivých zemí (Jižní Afrika, Rakousko, Itálie, 

Mexiko), ŽP a rozvojová spolupráce, indikátory ŽP, chemická bezpečnost a biobezpečnost (standardy 

pro chemikálie, nanomateriály, pesticidy a biocidy). Práce v oblasti ŽP byly v roce 2013 z větší části 

zaměřeny především na realizaci závěrů ministerského zasedání EPOC z roku 2012. V roce 2013 

probíhalo též hloubkové hodnocení EPOC a jeho podřízených orgánů, které bylo dovršeno aktualizací 

mandátu tohoto výboru. Velká pozornost je průběžně věnována přístupovým jednáním s Ruskou 

federací, která jsou mimořádně obtížná zejména v oblasti nakládání s chemickými látkami, resp.  

s odpady. 

Z významných akcí a aktivit s účastí ČR lze jmenovat především květnovou návštěvu ředitele 

Direktorátu OECD pro životní prostředí Simona Uptona v ČR, kde se jako hlavní host zúčastnil Kulatého 

stolu k "zelenému růstu", který společně s MŽP a dalšími partnerskými resorty uspořádalo MZV. Další 

aktivitou je projekt "Effectiveness and Recycling of Construction Waste". Gestorem za MŽP je pan 

Štěpán Jakl. 

Zde uvádíme přehled nejdůležitějších publikací týkajících se problematiky ŽP: Environment at a 

Glance 2013: OECD Indicators, Effective Carbon Prices, Greening Household Behaviour: Overview from 

the 2011 Survey, a Green Growth in Cities. Průmětem práce v oblasti bezpečnosti chemických látek bylo 

přijetí Doporučení Rady OECD Recommendation of the Council on the Safety Testing and Assessment of 

Manufactured Nanomaterials, jehož aplikace ušetří 150 milionů EUR ročně na testování nanomateriálů. 

OECD a ŽP, www.oecd.org/environment 
OECD a chemická bezpečnost, www.oecd.org/chemicalsafety 

http://www.oecd.org/statistics/guidelines-for-micro-statistics-on-household-wealth.htm
http://www.oecd.org/statistics/guidelines-for-micro-statistics-on-household-wealth.htm
http://www.oecdbetterlifeindex.org/
http://www.oecd.org/statistics
http://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/environment-at-a-glance.htm
http://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/environment-at-a-glance.htm
http://www.oecd.org/environment/carbon-prices.htm
http://www.oecd.org/env/consumption-innovation/greening-household-behaviour-2013.htm
http://www.oecd.org/env/consumption-innovation/greening-household-behaviour-2013.htm
http://www.oecd.org/regional/green-growth-in-cities.htm
http://www.oecd.org/chemicalsafety/oecdcouncilactsrelatedtochemicals.htm
http://www.oecd.org/chemicalsafety/oecdcouncilactsrelatedtochemicals.htm
http://www.oecd.org/environment
http://www.oecd.org/chemicalsafety
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6.7. Zemědělství a rybářství 

Problematika zemědělství a rybářství je v rámci OECD pokrývána 

aktivitami následujících pracovních orgánů - Zemědělský výbor (Committee for 

Agriculture, COAG), Program zemědělského výzkumu (Co-operative Research 

Programme, CRP) a Rybářský výbor (Fisheries Committee, COFI). Odbornou 

gesci v ČR zajišťuje Ministerstvo zemědělství (MZe). 

Kromě standardizace, monitoringu stavu a vývoje ekonomických charakteristik zemědělství  

a obchodu se zemědělskými komoditami včetně hodnocení národních zemědělských politik byla v roce 

2013 hlavní náplní výboru COAG (mj. na objednávku uskupení zemí G20) analýza globálních problémů 

zemědělství a potravinové bezpečnosti (vliv klimatických změn, ekonomická efektivnost biopaliv, 

analýza příčin potravinové krize a střednědobá doporučení pro její řešení, management vodních zdrojů 

v zemědělství, dotační politika v zemědělství, role globálních hodnotových řetězců v agro-

potravinářském sektoru, apod.). Výzkumná část aktivit se soustředila především na management 

biologických zdrojů pro udržitelné zemědělské systémy (semena, inovace, lesnictví) a na bezpečnostní 

standardy traktorů. Výbor COFI se věnoval monitoringu indikátorů rybářství na mezinárodní i národní 

úrovni, standardizaci, analýze a rozvoji ekonomicky efektivních politických nástrojů podporujících 

obnovu zásob ryb v mořích a oceánech, resp. rozvoji environmentálně šetrné akvakultury. 

V roce 2013 vyšly následující nejdůležitějších publikace z oblasti zemědělství a rybářství: OECD-

FAO Agricultural Outlook 2013-2022, The OECD Handbook for Fisheries Managers, Agricultural Policy 

Monitoring and Evaluation. 

OECD a zemědělství, www.oecd.org/agriculture 

6.8. Zaměstnanost, práce a sociální věci, migrace 

Velmi široká a různorodá problematika z této oblasti je v rámci OECD 

pokrývána Výborem pro zaměstnanost, práci a sociální věci (Employment, 

Labour and Social Affairs Committee, ELSAC). Odbornou gesci v ČR zajišťuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). 

Hlavní pozornost byla v roce 2013 věnována reformě důchodového 

systému, politice zaměstnanosti i sociální a migrační politice v kontextu doznívání hospodářské krize.  

K současným prioritám práce ELSAC náleží mj. rozvoj politických a ekonomických nástrojů podporujících 

uplatnění mladých lidí na trhu práce, témata mezigenerační solidarity a rodinné politiky (harmonizace 

pracovní kariéry a rodičovských povinností, rovnoprávné postavení žen a mužů na trhu práce i v rodině) 

a analýza efektivnosti opatření proti sociálnímu vyloučení. Rostoucí trend má účast ELSAC na řešení 

horizontálních projektů - zejm. na Programu OECD pro mezinárodní hodnocení kompetencí dospělých 

(Programme of International Assessment of Adult Competencies, PIAAC), tj. jako součást širší Strategie 

dovedností OECD (OECD Skills Strategy). Neodmyslitelnou součástí aktivit výboru ELSAC jsou též 

dlouhodobá statistická sledování demografických a sociálních jevů v globálním i národním pohledu. 

Dalším problémem, kterému čelí zvláště členské země OECD, je stárnutí populace. OECD proto 

pokračovala v analýzách, zaměřených na aktivizaci nevyužitého lidského kapitálu: pracovní uplatnění žen 

(genderová iniciativa), starších pracovníků, osob s mentálními poruchami či migrantů. Ve svém širokém 

záběru se ELSAC věnoval též otázkám funkčnosti a udržitelnosti penzijních systémů a problematice 

kvality života (účast na OECD Better Life Initiative). 

http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook
http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook
http://www.oecd.org/agriculture/theoecdhandbookforfisheriesmanagers.htm
http://www.oecd.org/agriculture/monitoring-and-evaluation.htm
http://www.oecd.org/agriculture/monitoring-and-evaluation.htm
http://www.oecd.org/agriculture
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Z významných aktivit s účastí ČR patřil projekt v gesci Ministerstva pro místní rozvoj pod názvem 

"Local Job Creation". Jedná se o praktickou implementaci Strategie dovedností OECD na úrovni regionů 

ČR s důrazem na posílení lokální zaměstnanosti. Výstup z projektu je naplánován na počátek roku 2014. 

Výsledkem práce OECD v oblasti práce a sociálních věcí z roku 2013 je řada významných 

publikací, které slouží pro mezinárodního srovnání i jako příklady nejlepší praxe. Uvádíme pouze přehled 

těch nejdůležitějších a nejzajímavějších: OECD Employment Outlook 2013, OECD Skills Outlook 2013, Off 

to a Good Start? Jobs for Youth, Pensions at a Glance 2013, International Migration Outlook 2013  

a How's Life? 2013 Measuring Well-being. 

Průmětem práce ELSAC v oblasti rovnoprávného postavení a uplatnění mužů a žen ve 

vzdělávání, zaměstnanosti a podnikání bylo přijetí Doporučení Rady OECD Recommendation of the 

Council on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship. 

Strategie dovedností OECD,  skills.oecd.org,  
Better Life Initiative OECD, www.oecdbetterlifeindex.org 

6.9. Vzdělávání 

Politika a ekonomika vzdělávání zastává v práci OECD rok od roku významnější roli; je-li lidský 

kapitál považován za důležitý zdroj růstu, pak vzdělávání a rozvoj dovedností 

označuje OECD za nezbytnou podmínku jeho efektivního uplatnění. 

Problematika vzdělanosti je v rámci OECD pokrývána aktivitami následujících 

pracovních orgánů - Výbor pro politiku vzdělávání (Education Policy Committee, 

EDPC), Centrum pro výzkum a inovace ve vzdělávání (Centre for Educational 

Research and Innovation, CERI), Institucionální řízení ve vyšším vzdělávání 

(Institutional Management in Higher Education, IMHE) a Program 

mezinárodního hodnocení patnáctiletých studentů (Programme for 

International Student Assessment, PISA). Odbornou gesci v ČR zajišťuje 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Na odborném 

spolugestorství se podílí také Česká školní inspekce (ČŠI). 

Výbor pro politiku vzdělávání (EDPC) má široký záběr, zastřešuje jak krátkodobé projekty, tak 

dlouhodobé programy, které svou vysokou kvalitou získaly účast velkého počtu zemí – nečlenů OECD. 

Nosným tématem je reforma politiky vzdělávání (udržitelné financování, institucionální aspekty, řízení), 

hodnocení efektivnosti vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, standardizace, inovace ve vzdělávání  

a vzdělávání pro inovace. Nejnovějším a stále významnějším okruhem činnosti je koordinace 

horizontálních aktivit OECD, podporujících zpracovávání a implementaci národních a místních strategií 

dovedností (Skills Strategies). 

V roce 2013 vyšly následující významné publikace z oblasti školství, vzdělanosti a budování 

dovedností: Education at a Glance 2013, PISA 2012, Education Policy Outlook: Czech Republic, OECD 

Skills Outlook 2013 a byla také dána do provozu rozsáhlá databáze mezinárodně porovnatelných údajů  

z oblasti vzdělávání pod názvem Education GPS, která by měla sloužit jako nástroj pro snadnější 

"prostorovou" orientaci v rozsáhlých informačních zdrojích OECD ve zmíněné oblasti. 

 

 

http://www.oecd.org/employment/oecdemploymentoutlook.htm
http://skills.oecd.org/skillsoutlook.html
http://www.oecd.org/els/offtoagoodstartjobsforyouth.htm
http://www.oecd.org/els/offtoagoodstartjobsforyouth.htm
http://www.oecd.org/pensions/public-pensions/pensionsataglance.htm
http://www.oecd.org/els/mig/imo2013.htm
http://www.oecd.org/statistics/howslife.htm
http://www.oecd.org/employment/c-min(2013)5-eng.pdf
http://www.oecd.org/employment/c-min(2013)5-eng.pdf
http://skills.oecd.org/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/
http://webnet.oecd.org/OECDGROUPS/Bodies/ShowBodyView.aspx?BodyID=7329&BodyPID=8581&Lang=en&Book=
http://webnet.oecd.org/OECDGROUPS/Bodies/ShowBodyView.aspx?BodyID=1313&BodyPID=8895&Lang=en&Book=False
http://webnet.oecd.org/OECDGROUPS/Bodies/ShowBodyView.aspx?BodyID=1313&BodyPID=8895&Lang=en&Book=False
http://webnet.oecd.org/OECDGROUPS/Bodies/ShowBodyView.aspx?BodyID=5214&BodyPID=8896&Lang=en&Book=False
http://webnet.oecd.org/OECDGROUPS/Bodies/ShowBodyView.aspx?BodyID=7164&BodyPID=8577&Lang=en&Book=False
http://webnet.oecd.org/OECDGROUPS/Bodies/ShowBodyView.aspx?BodyID=7164&BodyPID=8577&Lang=en&Book=False
http://skills.oecd.org/
http://www.oecd.org/education/eag.htm
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm
http://www.oecd.org/edu/educationpolicyoutlookhighlightsczechrepublic.htm
http://skills.oecd.org/skillsoutlook.html
http://skills.oecd.org/skillsoutlook.html
http://gpseducation.oecd.org/
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Významné akce a aktivity s účastí ČR: 

 Konference „Education Strategy for 2020“ (pořádalo MŠMT 17. ledna 2013 v Praze) za účasti experta 

direktorátu OECD pro vzdělávání a dovednosti (EDU) Paula Santiaga 

 Seminář věnovaný budoucnosti českého školství (pořádala Nadace České spořitelny "Depositum Bonum" 

16. září) za účasti experta EDU Andrease Schleichera 

 Neformální zasedání ministrů školství „Fostering Relevant Skills and Employability Through Education“ 

(proběhlo 2. - 3. října v Istanbulu). Setkání se věnovalo budování a využívání dovedností absolventů  

a mladých pracovníků pro nalezení vhodného pracovního uplatnění a zajištění zaměstnatelnosti 

prostřednictvím efektivního vzdělávacího procesu. Za ČR se této akce zúčastnil 1. náměstek ministra 

MŠMT Jindřich Fryč. 

 Konference k inovativním postupům v předškolním vzdělávání (pořádalo MŠMT 18. října) za účasti 

expertky OECD Miho Taguma 

 Konference na téma spravedlivějšího přístupu ke vzdělání (pořádala ČSI 6. prosince) za účasti expertky 

OECD Beatriz Pont 

 Zveřejnění výsledků Programme of International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) v říjnu  

a zveřejnění výsledků Programme for International Student Assessment (PISA) v prosinci. ČR se v obou 

hodnoceních drží kolem průměru zemí OECD. Lepších výsledků dosáhla v průzkumu PIAAC. Podrobnější 

rozbor představila konference (organizovaná Domem zahraniční spolupráce MŠMT 27. listopadu 2013 v 

Praze), za účasti velvyslance při OECD Pavla Rozsypala. V průzkumu PISA se ČR podařilo zastavit svůj 

dlouhodobý propad. 

 Direktorát EDU OECD v roce 2013 pracoval na objednávku ČR na několika vzdělanostních projektech, 

podpořených dobrovolnými příspěvky zainteresovaných resortů (MŠMT, MPSV, MMR a MZV) - 1) Equity 

and Quality in Education (gestor MŠMT – ČŠI, paní Michaela Šojdrová), 2) Local Job Creation (gestor 

MMR, paní Soňa Perglerová) a 3) Review of the University System as a Driver for Local Economic and 

Social Development in Ostrava (gestor MŠMT, pan Petr Černikovský). 

 
OECD a vzdělávání, www.oecd.org/education 

OECD a program PISA, www.oecd.org/pisa 

6.9.1. Věda, technologie a inovace 

Pracovní skupina národních odborníků pro ukazatele vědy a technologií 

(NESTI – National Experts on Science and Technology) rozvíjí nové ukazatele, 

projekty, šetření a metodiky v oblasti statistik vědy, technologií a inovací s cílem 

dosáhnout jejich mezinárodní srovnatelnosti. V roce 2013 pokračovaly práce na 

revizi doporučení a definic pro sběr statistických ukazatelů za oblast výzkumu  

a vývoje. 

Revize Frascati manuálu, http://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual-revision.htm 

6.10. Zdravotnictví 

Problematika zdraví, zdravotnictví a zdravotní péče je v rámci OECD 

pokrývána aktivitami Zdravotního výboru (Health Committee, HEAC). Jde  

o jeden z nejmladších výborů OECD (působí od počátku roku 2007), navazující 

na činnost řady expertních pracovních skupin sledujících problematiku 

zdravotních účtů, ekonomické a institucionální aspekty zdravotních systémů, 

kvalitu zdravotní péče a využívání počítačových technologií ve zdravotnictví. 

Odbornou gesci v ČR zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví (MZd). 

http://www.oecd.org/education
http://www.oecd.org/pisa
http://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual-revision.htm
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Hlavní témata, kterými se Zdravotní výbor v roce 2013 intenzivně zabýval: 

 indikátory a hodnocení efektivity a kvality poskytovaných zdravotních služeb, farmaceutická cenová 

politika, stárnutí populace a související problémy (duševní choroby, růst výdajů, návrhy řešení), civilizační 

choroby a rizikové faktory (mj. obezita či důsledky kouření), ekonomika zdravotní prevence, 

biotechnologie a zdraví. 

 Z významných akcí a aktivit s účastí ČR (kromě pravidelných zasedání pracovních orgánů, obesílaných dle 

personálních a finančních možností gestorským resortem) lze jmenovat především březnovou (25.-26.) 

návštěvu vrchního ředitele a vedoucího kabinetu ministra zdravotnictví pana Jana Růžičky v OECD, kde mj. 

jednal se zástupcem generálního tajemníka OECD (pan Yves Leterme) a ředitelem Zdravotní divize OECD 

(pan Mark Pearson) o rozšíření spolupráce ČR a OECD v oblasti zdravotnictví (zdravotnická statistika, 

zvyšování efektivnosti a kvality zdravotních systémů, aj.). MZd v březnu 2013 navíc poskytlo OECD 

dobrovolný příspěvek, určený pro zpracování „Review of Health Care Quality in the Czech Republic“. 

Výsledky prací OECD intenzivně využívá tým, pracující na návrzích aktuální zdravotnické reformy ČR. 

 V září 2013 nastoupil do sekretariátu OECD jako stážista expert MZd Jan Alexa, který se podílí na práci  

v oblasti dat, indikátorů a analýz zdravotnických politik. 

Výsledkem práce OECD v oblasti zdravotnictví byla v roce 2013 řada významných publikací, 

které slouží pro mezinárodní srovnání i jako příklady nejlepší praxe. Uvádíme přehled těch 

nejdůležitějších a nejzajímavějších: Health at a Glance 2013: OECD Indicators, Cancer Care, A Good Life 

in Old Age? a Strengthening Health Information Infrastructure. 

OECD a zdravotnictví, www.oecd.org/health 
 

6.11. Doprava (Mezinárodní dopravní fórum) 

Vzhledem ke skutečnosti, že ke konci roku 2008 vypršel a nebyl obnoven 

mandát Výboru OECD pro námořní dopravu, nepracuje přímo v OECD žádný 

výbor ani žádná pracovní skupina s explicitním zaměřením na problematiku 

dopravy. Přesto v rámci organizační struktury OECD existuje její relativně 

samostatná součást, resp. mezinárodní organizace - Mezinárodní dopravní 

fórum (International Transport Forum, ITF), které vzniklo v letech 2006/2007 

transformací z Evropské konference ministrů dopravy (European Conference of Ministers of Transport, 

ECMT). ITF slouží jako „think tank“ resortu dopravy zejména v oblasti strategického plánování  

a koncepční práce. Odbornou gesci v ČR zajišťuje Ministerstvo dopravy (MD) a hlavní kontaktní osobou 

na pracovní úrovni byla v uplynulém roce paní Klára Mikulíková. 

Vrcholnou událostí ITF je každoroční ministerské zasedání v Lipsku (SRN). V roce 2013 se setkání 

ministrů dopravy uskutečnilo v období 22. – 24. května. Byl zde představen „Výhled dopravy“ (Transport 

Outlook) a projednáno aktuální téma "Funding Transport" s hlavním zaměřením na inovativní investice 

do různých druhů dopravy a související infrastruktury (především formou public-private partnership)  

a na mobilitu ve městech a širších městských regionech. Dalšími prioritními tématy, na kterých ITF 

spolupracuje se Společným výzkumným dopravním centrem OECD (Joint Research Transport Center, 

JRTC) jsou: dopravní ekonomika, výzkum a vývoj, bezpečnost provozu, indikátory, statistika a v poslední 

době také intenzivní zájem o interakci dopravy na životní prostředí. V rámci evropských aktivit působí  

v ITF Pracovní skupina pro silniční dopravu (Working Group on Road Transport), zabývající se mj. 

problematikou multilaterálních dopravních kvót. 

 

http://www.oecd.org/els/health-systems/health-at-a-glance.htm
http://www.oecd.org/els/health-systems/cancer-care.htm
http://www.oecd.org/els/health-systems/good-life-in-old-age.htm
http://www.oecd.org/els/health-systems/good-life-in-old-age.htm
http://www.oecd.org/els/health-systems/strengtheninghealthinformationinfrastructure.htm
http://www.oecd.org/health
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Významné akce a aktivity s účastí ČR: 

 Zvolení ředitelky odboru zahraničních vztahů a EU MD ČR paní Heleny Zavázalové do funkce 

spolupředsedkyně Task Force 2014, odpovídající za programovou a technicko-organizační 

přípravu příštího výročního zasedání ITF v Lipsku 

 Seminář ke globálním megatrendům v dopravě, který se uskutečnil dne 27. listopadu 2013 na 

MZV v Praze, se jako zahraniční host zúčastnil expert ITF/JTRC ekonom a statistik p. Jari 

Kauppila. Setkání bylo zaměřeno na prezentaci pohledů ITF na budoucí vývoj v oblasti dopravy  

s cílem posílení konkurenceschopnosti a exportní výkonnosti předních českých firem z oboru, 

jejichž specialisté byli na seminář pozváni. 

Hlavní publikací ITF, zveřejněnou v loňském roce, byl již tradiční dopravní "Výhled" s podtitulem: 

ITF transport Outlook 2013: Funding Transport. 

Mezinárodní dopravní fórum (ITF), www.internationaltransportforum.org 
Ministerské zasedání ITF 2013, 2013.internationaltransportforum.org 

6.12. Informační a komunikační technologie 

V sektoru ICT se OECD věnovala rozvoji politik umožňujících využít výhod a potenciálu ICT, 

úspěšně čelit výzvám v tomto sektoru a současně zajistit široké sdílení přínosů. Nejdůležitější výsledky 

této práce byly představeny v publikaci Výhled OECD pro odvětví komunikací na rok 2013 (OECD 

Communications Outlook 2013), který shrnuje poslední vývoj v sektoru ICT, aktuální trendy, výhled do 

budoucna či nově se objevující otázky a obsahuje širokou škálu indikátorů rozvoje různých 

komunikačních sítí a porovnání ukazatelů výkonnosti ICT v rámci OECD. Jedním z hlavních závěrů 

publikace je potřeba zajištění otevřených a konkurenčních mobilních trhů.  

Současně OECD vydala řadu dalších publikací a zpráv, zaměřených na specifické otázky ICT. 

Jednalo se např. o studii k poslednímu vývoji sektoru mobilních aplikací (The App Economy), studii  

o úloze dat a datové analytiky pro rozvoj konkurenčních výhod a znalostního kapitálu ve vybraných 

odvětvích (Exploring Data-Driven Innovation as a New Source of Growth) či publikaci The Internet 

Economy on the Rise, která hodnotí vývoj v digitální ekonomice od roku 2008 a poukazuje na její 

potenciál pro rozvoj a růst celé ekonomiky.    

V oblasti bezpečnosti internetu probíhala v OECD v roce 2013 práce na revizi Směrnice OECD 

pro bezpečnost informačních systémů  a sítí, jejíž dokončení je plánováno v roce 2014.  

Gestorem problematiky je v ČR MPO společně s Radou vlády pro konkurenceschopnost  

a informační společnost (RVKIS). 

http://www.internationaltransportforum.org/pub/new.html
http://www.internationaltransportforum.org/
http://2013.internationaltransportforum.org/
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-communications-outlook-2013_comms_outlook-2013-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-communications-outlook-2013_comms_outlook-2013-en#page1
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-app-economy_5k3ttftlv95k-en
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/exploring-data-driven-innovation-as-a-new-source-of-growth_5k47zw3fcp43-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/the-internet-economy-on-the-rise_9789264201545-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/the-internet-economy-on-the-rise_9789264201545-en#page1
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/2002-security-guidelines-review.htm
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/2002-security-guidelines-review.htm
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Vývoj v připojení k síti v zemích OECD, 1997 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: OECD Communication Outlook 2013 

  

OECD a ICT, www.oecd.org/internet 

6.12.1. Pracovní skupina pro indikátory informační společnosti  

WPIIS (Working Party on Indicators for the Information Society) vyvíjí statistické ukazatele, 

standardy a definice k mezinárodně srovnatelnému měření informační společnosti a přispívá 

prostřednictvím shromažďování mezinárodně srovnatelných údajů ke kvantitativním analýzám pro 

potřeby Výboru ICCP a jednotlivých členských států.  

V roce 2013 zaměřila na zlepšování statistických systémů pro měření změn v oblasti přístupu  

k internetu a jeho využívání. Významná část aktivit byla věnována i probíhajícím pracím OECD v oblasti 

využívání tzv. “Big Data“ a „Internet as a data source“, které obsahují značné množství informací a tím  

i znalostí pro posílení konkurenceschopnosti, rozvoj inovací a udržitelný rozvoj. WPIIS dále projednala 

své aktivity ve vztahu k ICCP a přípravu ministerského setkání na jaře 2016 na téma maximalizace 

ekonomických a sociálních výhod pro internetovou ekonomiku, dokončila revizi dvou modelových 

dotazníků OECD určených pro měření rozšíření a využívání ICT. Bylo rozhodnuto o začlenění části 

agendy WPIE do WPIIS, která bude následně přejmenována na Working Party on Measurement and 

Analysis of the Digital Economy (WPMADE). 

6.13. Řízení veřejné správy a regulatorní reforma 

6.13.1. Výbor pro regulatorní politiku (RPC) 

Na půdě výboru sekretariát OECD představil nový příspěvek 

k inkluzivnímu růstu shrnutý v dokumentu New Approaches to Economic 

Challenges (Nové přístupy k ekonomickým výzvám). RPC k tomuto dokumentu 

přispěla částí za oblast regulatorní reformy. V rámci podzimního zasedání 

výboru proběhl také kulatý stůl (moderoval Gary Banks, předseda Výboru) na 

téma „Instituce a klíčoví hráči regulatorní reformy“. Cílem byla především 

diskuse nad institucionálním nastavením podpory pro efektivní realizaci 

reformních programů včetně programů na implementaci regulatorních reforem. 

ČR v této oblasti podporuje závěr, že dobře navržená a implementovaná regulace přispívá 

k dosažení politických cílů s minimálními náklady a že posílení konkurenceschopnosti ČR vyžaduje 
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http://www.oecd.org/internet
http://webnet.oecd.org/OECDGROUPS/Bodies/ShowBodyView.aspx?BodyID=5291&BodyPID=7742&Lang=en&Book=True
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pokračující úsilí ve snižování zbytečné regulační zátěže jak pro vlády, tak pro podnikatelský sektor  

a občany. Snižování regulační zátěže ukládané na podniky, především pak na kategorii malých 

a středních podniků, je v souladu s dlouhodobou pozicí ČR.  

ČR se dále v průběhu roku zapojila do připomínkování návrhu Pokynů pro měření nákladů 

regulace na plnění (compliance costs), pracovního dokumentu zpracovávaného sekretariátem OECD ve 

spolupráci s členskými zeměmi zapojenými do projektu. Na podzim r. 2013 schválila ČR dobrovolný 

příspěvek OECD na realizaci tohoto projektu ve výši 10.000 EUR.  

6.13.2. Výbor pro veřejnou správu (PGC) 

Výbor projednal zejména téma důvěry ve vlády a jak jí dosáhnout. Schopnost politicky obstát  

v turbulentních časech krize se totiž ukázala jako klíčová pro získání důvěry občanů ve vládu a státní 

instituce jako celek. S tím souvisí i role lídrů, tedy vůdčích osobností v managementu veřejné správy, 

které jsou schopny obstát v konfrontaci s politiky a obhájit nezávislost svého úřadu. Pokračovaly práce 

na tzv. Observatoři veřejných inovací (databanka dobrých praxí zemí OECD). Byla představena hodnotící 

studie Kolumbie, která společně s Lotyšskem a RF usiluje o členství v OECD.  

6.13.3. Problematika hodnocení dopadů regulace (RIA) v ČR 

Vláda schválila návrh změny Obecných zásad, který se týká především 

formulačního zpřesnění jednotlivých bodů a zpřesnění systému výjimek pro 

případy, kdy nemusí být RIA zpracovávána. Mezi systémovější změny pak patří 

zejména návrh, aby u vládních návrhů zákonů bylo zpracováváno v úvodu 

Závěrečné zprávy RIA 1-2 stránkové shrnutí základních identifikačních údajů 

(včetně předpokládaného termínu nabytí účinnosti), cílů a dopadů navrhovaného zákona. Cílem tohoto 

opatření je poskytnout základní charakteristiku navrhovaného zákona všem zákonodárcům a odborné 

veřejnosti. 

Vláda tímto potvrdila funkčnost nastavení systému RIA v ČR, kdy u návrhů právních předpisů 

připravovaných ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady podle Legislativních pravidel vlády 

je nezbytné provést hodnocení vlivů regulace RIA. Zlepšování systému RIA povede ke zkvalitňování 

právního prostředí, zvyšování transparentnosti výkonu veřejné správy, lepší informovanosti občanů  

o podobě připravované regulace formou konzultací, lepší předvídatelnosti požadavků připravované 

regulace pro koncové adresáty a eliminaci tvorby nové neopodstatněné nebo nadbytečně zatěžující 

regulace pro občany a podniky. 

6.13.4. Výbor pro vědeckou a technologickou politiku (CSTP) 

V roce 2013 projednával Výbor pro vědeckou a technologickou politiku 

(Committee for Scientific and Technological Policy, CSTP) pokračující aktivity 

z roku 2012 a diskutoval o možnostech nových projektů pro následující pracovní 

období 2015-2016.  

Výbor se dále zabýval restrukturalizací pracovních skupin a na zasedání 

bylo dosaženo shody na způsobu, jak budou skupiny nově uspořádány: Pracovní 

skupina inovační a technologické politiky (Technology and Innovation Policy, TIP) 

bude sloučena s Pracovní skupinou pro výzkumné ústavy a lidské zdroje 

(Working Party on Research Institutions and Human Resources, RIHR) a obdobně se spojí Pracovní 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/ria/uvod-87615/
http://www.oecd.org/sti/sci-tech/committeeforscientificandtechnologicalpolicy.htm
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skupina pro biotechnologie (Working Party on Biotechnology, WPB) a pro nanotechnologie (Working 

Party on Nanotechnology, WPN). Předpokladem je, že tyto sloučené pracovní skupiny by měly začít 

fungovat od roku 2015 a rok 2014 tak bude představovat přechodnou fázi. 

Výbor představil vydání publikace STI Scoreboard 2013. Tato publikace, vydávaná každé dva 

roky, se věnuje mezinárodnímu srovnání zemí OECD a jejích přidružených partnerů v oblasti vědy, 

technologií a inovací a je užitečným nástrojem nejen pro popis současného stavu, ale poskytuje také 

východiska pro budoucí směřování politiky v této oblasti. 

Na podzim roku 2013 byly spuštěny webové stránky Innovation Policy Platform, které jsou 

výsledkem spolupráce OECD se Světovou bankou. Účelem platformy pro inovační politiku je sdílet 

dokumenty o inovacích, poskytnout je na internetu a vytvořit fórum pro výměnu myšlenek a zkušeností. 

Projekt je založen na databázi a dostupných informacích obou institucí, nejde však jen čistě o platformu, 

na níž by byla shromažďována data, ale má mít také vypovídací hodnotu. 

V rámci činnosti Pracovní skupiny pro biotechnologie (WPB) byl v roce 2013 řešen projekt 

týkající se partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti technologií využitelných pro léčbu 

neurodegenerativních onemocnění Public-private partnerships for biomedicine and health technologies 

for Alzheimer’s disease and other neurodegenerative diseases. Dalšími probíhajícími projekty je Marine 

Biotechnology nebo The Role and Impact of Science and Technology Policies: Industrial and 

Environmental Biotechnology for Sustainable Growth, k nimž byly členským státům rozeslány dotazníky 

s žádostí o poskytnutí údajů, a do této aktivity se zapojila také ČR. V roce 2013 byl úspěšně ukončen 

projekt Synthetic Biology: Emerging Opportunities and Knowledge Infrastructures in the Life Sciences. 

Pracovní skupina inovační a technologické politiky (TIP) se v roce 2013 věnovala mimo jiné 

projektu strategického partnerství veřejného a soukromého sektoru ve vědě, výzkumu a inovacích 

(Strategic PPPs in STI). Jde o probíhající dvouletý projekt, který byl zahájen počátkem roku 2013 a jeho 

ukončení je tedy plánováno na konec roku 2014. Dále byly představeny postupy v projektu Systems 

Innovation a k probíhajícímu projektu Open Science byl na prosincovém zasedání skupiny uspořádán 

tematický workshop. 

6.14. Obchod, spotřebitelská politika a cestovní ruch 

6.14.1. Obchod 

Jednou z hlavních sdílených hodnot OECD v oblasti obchodu je 

zajištění otevřených trhů a silného mnohostranného obchodního systému. 

Kromě projektu analýzy globálních hodnotových řetězců a postupného 

rozšiřování společné databáze OECD a WTO o obchodu s přidanou hodnotou 

OECD v této souvislosti pokračovala v roce 2013 v oblasti obchodu v práci na 

dokončení Indexu omezení obchodu službami (Services Trade Restrictiveness 

Index) a databáze existujících regulatorních překážek v sektoru služeb, jejíž výsledky budou představeny 

na MCM 2014. Databáze by měla poskytovat přehled aktuálních opatření omezujících obchod službami 

v jednotlivých klíčových sektorech v zemích OECD i partnerských zemích, zatímco cílem Indexu omezení 

obchodu službami je kvantifikovat tyto překážky, mapovat jejich změny a vývoj a umožnit porovnání 

omezení obchodu službami mezi jednotlivými sektory či státy. 

Další práce OECD v oblasti obchodu se zaměřila na aktualizaci a doplnění databáze exportních 

omezení základních surovin či vytvoření souboru 16 indikátorů pro posouzení potenciálních 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2013_sti_scoreboard-2013-en#page1
https://www.innovationpolicyplatform.org/
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/Jacqueline%20Allan%20Oxford%20Main%20Conclusions.pdf
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/Jacqueline%20Allan%20Oxford%20Main%20Conclusions.pdf
http://www.oecd.org/sti/biotech/marinebiotechnologyattheoecd.htm
http://www.oecd.org/sti/biotech/marinebiotechnologyattheoecd.htm
http://www.oecd.org/sti/biotech/bio-basedeconomy.htm
http://www.oecd.org/sti/biotech/bio-basedeconomy.htm
http://www.oecd.org/tad/services-trade/47342418.pdf
http://www.oecd.org/tad/services-trade/47342418.pdf
http://www.oecd.org/tad/benefitlib/exportrestrictionsonrawmaterials.htm
http://www.oecd.org/tad/benefitlib/exportrestrictionsonrawmaterials.htm
http://www.oecd.org/tad/facilitation/OECD_Trade_Facilitation_Indicators_updated-flyer_May_2013.pdf
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ekonomických a obchodních dopadů hlavních opatření k usnadňování obchodu pro členské země  

i nečlenské pozorovatelské státy WTO. Nejnovější výsledky analýzy OECD k usnadňování obchodu byly 

společně se zkušenostmi s reformou usnadňování obchodu v Číně představeny na semináři OECD, který 

se uskutečnil 12. července 2013 v Pekingu. Problematikou obchodních překážek se zabývalo také 

zasedání International Business Dialogue 2013, které OECD zorganizovala ve spolupráci s BIAC a jehož 

cílem bylo představení zkušeností obchodního sektoru s fungováním mezinárodních trhů a jeho pohledu 

na největší obchodní překážky v 21. století.  

OECD a obchod, www.oecd.org/trade 

6.14.2. Investice 

V rámci pokračující implementace aktualizovaného znění Směrnice 

OECD pro nadnárodní podniky, přijatého v roce 2011, došlo v roce 2013 

k zahájení činnosti Pracovní skupiny OECD pro odpovědné obchodní chování 

firem. Hlavní akcí OECD bylo Globální fórum o odpovědném chování podniků, 

jehož cílem bylo prohloubit mezinárodní dialog v této oblasti a zvýšit synergie 

mezi jednotlivými nástroji na zajištění odpovědného chování podniků včetně Směrnice OECD. Další akcí 

OECD k otázce odpovědného chování podniků byla konference o rozvoji odpovědného chování podniků 

v asijsko-pacifickém regionu, na jejímž uspořádání se rovněž podílela Hospodářská a sociální komise OSN 

pro Asii a Tichomoří.  

V roce 2013 se k implementaci Směrnice OECD nově zavázaly Jordánsko a Kostarika, které 

přistoupily k Deklaraci OECD o mezinárodních investicích a nadnárodních podnicích, jejíž součástí je  

i Směrnice OECD pro nadnárodní podniky. OECD současně pokračovala v přezkumu investiční politiky 

Nigérie a dokončila přezkum investiční politiky Malajsie.    

Zasedání tzv. Kulatého stolu pro svobodu investic, se zabývalo posledním vývojem v investiční 

politice, pokračováním diskuze o řešení sporů mezi státy a investory a otázkou soutěžní neutrality 

v případě mezinárodních investic realizovaných státními podniky. 

OECD a investice, www.oecd.org/investment 

6.14.3. Spotřebitelská politika 

Cílem OECD v oblasti spotřebitelské politiky je podpora bezpečnosti 

spotřebitelských výrobků na globálních trzích. Prioritou byla ochrana 

spotřebitele při elektronickém obchodování, která spočívala  

v přípravě politických vodítek pro elektronické platby. K problematice 

elektronického obchodování a ochrany spotřebitele OECD rovněž zveřejnila 

zprávu o ochraně spotřebitele při nákupu produktů s digitálním obsahem.Další 

aktivity OECD se zaměřily na aktuální otázky ochrany spotřebitelů v případě 

participativní ekonomiky, implementaci Doporučení OECD pro řešení 

spotřebitelských sporů a odškodnění spotřebitelů, jehož účelem je vytvořit 

rámec pro pomoc spotřebitelům při řešení sporů a vyrovnání nároků vůči podnikům, a převedení 

stávajícího souboru doporučených nástrojů pro efektivní spotřebitelskou politiku (Consumer Policy 

Toolkit) do formy Doporučení Rady OECD.  

OECD a spotřebitelská politika, www.oecd.org/sti/consumerpolicy 

http://www.oecd.org/trade/internationalbusinessdialogue2013.htm
http://www.oecd.org/trade
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
http://mneguidelines.oecd.org/globalforumonresponsiblebusinessconduct/2013GFRBC_SummaryReport.pdf
http://www.oecd.org/investment/2013-oecd-unescap-rbc-conference.htm
http://www.oecd.org/investment/2013-oecd-unescap-rbc-conference.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/18thFOIRoundtableSummary.pdf
http://www.oecd.org/investment
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/protecting-and-empowering-consumers-in-the-purchase-of-digital-content-products_5k49czlc7wd3-en;jsessionid=5fabm8m6rnbu4.x-oecd-live-01
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/38960101.pdf
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/38960101.pdf
http://www.oecd.org/sti/consumer/45098058.pdf
http://www.oecd.org/sti/consumer/45098058.pdf
http://www.oecd.org/sti/consumerpolicy
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6.14.4. Cestovní ruch 

Práce OECD zahrnovala především posouzení efektivních politik 

cestovního ruchu, výměnu zkušeností při tvorbě národních politik, koncepcí  

a strategických dokumentů či spolupráci na dalším rozvoji jednotného systému 

statistických informací o cestovním ruchu - Satelitního účtu cestovního ruchu, 

který obsahuje údaje o jednotlivých aspektech cestovního ruchu a umožňuje 

jeho komplexní analýzu z ekonomického hlediska.  

V roce 2013 Česká republika úspěšně kandidovala na pořádání 12. Globálního fóra statistiky 

cestovního ruchu, které je nejprestižnější mezinárodní událostí v oblasti statistiky cestovního ruchu  

a které se uskuteční ve dnech 14. – 17. května 2014 v Praze. Na organizaci této akce se kromě OECD 

bude rovněž podílet Evropský statistický úřad.  

Pro lepší porozumění konkurenceschopnosti cestovního ruchu OECD vydala v roce 2013 studii 

Indicators for Measuring Competitiveness in Tourism obsahující soubor indikátorů, které usnadňují 

změření a posouzení konkurenceschopnosti sektoru cestovního ruchu. 

OECD a cestovní ruch, www.oecd.org/industry/tourism/ 

6.15. Teritoriální a místní rozvoj 

V oblasti teritoriálního a místního rozvoje uplatnila OECD v roce 2013 

nový přístup, jehož podstatou je přispívat k efektivnějšímu využití veřejných 

zdrojů a kvalitnějším výstupům. Jeho součástí je rovněž posun od 

přerozdělování a subvencí ve prospěch zaostávajících regionů k opatřením pro 

zvýšení konkurenceschopnosti všech regionů.  

Hlavní událostí OECD v oblasti teritoriálního rozvoje v roce 2013 bylo zasedání Výboru pro 

politiku územního rozvoje na ministerské úrovni a pátý kulatý stůl starostů velkých měst a ministrů 

členských zemí OECD odpovědných za regionální rozvoj. Již potřetí OECD vydala publikaci Stručný pohled 

na regiony OECD 2013, která zkoumá příspěvek regionů a měst k růstu a blahobytu a analyzuje 

možnosti, jak tento příspěvek zvýšit. OECD zároveň upozorňuje na přínosy vhodně nastavených politik 

koordinovaných na všech správních úrovních pro zlepšení konkurenceschopnosti slabších regionů  

a potřebu spolupráce všech správních úrovní při tvorbě rozpočtu a rozhodování o výdajích. Součástí 

publikace jsou přehledy vývoje v regionech v jednotlivých členských státech OECD, které jsou rovněž 

dostupné v interaktivní elektronické podobě. 

  

http://www.oecd.org/cfe/tourism/2008%20-%20Tourism%20Satellite%20Account%20Recommended%20Methodological%20Framework%20REV.PDF
http://www.mmr.cz/en/Microsites/TSF2014Prague/Welcome
http://www.mmr.cz/en/Microsites/TSF2014Prague/Welcome
http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/indicators-for-measuring-competitiveness-in-tourism_5k47t9q2t923-en
http://www.oecd.org/industry/tourism/
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/oecd-regions-at-a-glance-2013_reg_glance-2013-en#page4
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/oecd-regions-at-a-glance-2013_reg_glance-2013-en#page4
http://rag.oecd.org/countryprofiles/
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Podíl metropolitních oblastí na tvorbě HDP (%), 2000 – 2010 

 

Zdroj: OECD Regions at a Glance 2013 

Další analýza OECD se zaměřila na řízení veřejných investic a vypracování principů pro efektivní 

využívání veřejných zdrojů na podporu regionálního rozvoje, které byly předmětem jednání Výboru pro 

politiku územního rozvoje na ministerské úrovni a v další fázi budou převedeny do formy Doporučení 

OECD. Práce OECD v oblasti místního rozvoje se soustředila do Programu OECD pro rozvoj místní 

ekonomiky a zaměstnanosti (LEED), který se zabývá posouzením přínosů politik trhu práce pro vytváření 

kvalitnějších pracovních míst a zvýšení produktivity. V rámci tohoto programu OECD v roce 2013 mj. 

pokračovala na přípravě analýzy tvorby pracovních míst na lokální úrovni v České republice.  

OECD a teritoriální a místní rozvoj, www.oecd.org/regional 
Centrum pro podnikání, malé a střední podniky a pro místní rozvoj, www.oecd.org/cfe 

6.16. Průmysl 

Obdobně jako v minulosti se i v roce 2013 uskutečnilo zasedání 

Globálního fóra OECD o znalostní ekonomice, které se ve vztahu k průmyslu 

zabývalo vzájemnými vazbami mezi tímto sektorem a vědou. Další akcí OECD, 

zahrnující průmyslový sektor, byla konference Growth, Innovation and 

Competitiveness: Maximising the Benefits of Knowledge-Based Capital.  

Jednou z hlavních publikací OECD vztahující se k průmyslovému sektoru byla Science, 

Technology and Industry Scoreboard 2013, která je vydávána každé 2 roky a obsahuje ukazatele 

používané pro sledování vývoje v oblasti vědy, technologií, inovací a průmyslu (celkem se jedná o více 

než 260 indikátorů). Tyto ukazatele byly navíc doplněny o nové a experimentální indikátory, které 
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http://www.oecd.org/gov/regional-policy/oecd-principles-on-effective-public-investment.htm
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/oecd-principles-on-effective-public-investment.htm
http://www.oecd.org/cfe/leed/buildingmoreandbetterjobs.htm
http://www.oecd.org/cfe/leed/buildingmoreandbetterjobs.htm
http://www.oecd.org/regional
http://www.oecd.org/cfe
http://www.gfkei2013.com/
http://www.oecd.org/sti/ind/growthinnovationandcompetitivenesskbc.htm
http://www.oecd.org/sti/ind/growthinnovationandcompetitivenesskbc.htm
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2013_sti_scoreboard-2013-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2013_sti_scoreboard-2013-en
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 Zdroj: World Energy Outlook 2013 (Presentation to Press) 

nabízejí nový pohled na jednotlivé sledované oblasti. Cílem publikace je umožnit porovnání obdobně 

velkých či jinak srovnatelných ekonomik a dosaženého vývoje od předchozího vydání.  

V oblasti podpory malých a středních podniků OECD vydala publikaci Financing SMEs and 

Entrepreneurs: An OECD Scoreboard zaměřenou na problematiku jejich financování včetně přístupu 

k finančním zdrojům a souvisejícím podmínkám, které OECD považuje za klíčové pro ekonomické 

oživení.   

Nové trendy v průmyslové politice byly předmětem studie Beyond Industrial Policy: Emerging 

Issues and New Trends. 

OECD a průmysl, www.oecd.org/industry 

6.17. Energetika (IEA a NEA) 

Energetikou se v rámci OECD zabývají dvě samostatné agentury - Mezinárodní energetická 

agentura a Jaderná energetická agentura, z nichž prvně jmenovaná má vysokou míru autonomie  

a v substantivních záležitostech nepodléhá generálnímu tajemníkovi OECD, ale pouze Řídící radě složené 

ze zástupců svých členských zemí. 

6.17.1. Mezinárodní energetická agentura (IEA) 

Hlavním výstupem práce IEA bylo vydání Světového energetického 

výhledu (World Energy Outlook 2013), který je nejvýznamnější publikací IEA. 

Světový energetický výhled poskytuje komplexní přehled posledního vývoje 

v globálním energetickém sektoru i budoucí perspektivy a trendy. Zároveň se 

však zabývá i významnými aktuálními tématy, k nimž v roce 2013 patřily 

dynamické změny, zejména přesun těžiště energetické poptávky do rychle se 

rozvíjejících ekonomik, změny v rozložení světových energetických zdrojů, vliv 

rozdílných cen elektřiny a zemního plynu na konkurenceschopnost, stěžejní úloha energetického 

sektoru při snižování emisí CO2 či potenciál energetické účinnosti. Zvláštní pozornost jednomu z regionů 

světa byla tentokrát věnována Brazílii, která dosáhla v oblasti energetiky značného úspěchu.   

http://www.oecd.org/industry/smes/
http://www.oecd.org/industry/smes/
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/beyond-industrial-policy_5k4869clw0xp-en
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/beyond-industrial-policy_5k4869clw0xp-en
http://www.oecd.org/industry
http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/#d.en.36200
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 Výstupy činnosti IEA v oblasti energetické technologické politiky byly využity a prezentovány 

v rámci semináře MZV k aktuálním a budoucím světovým trendům v energetice a k možnostem české 

ekonomické diplomacie při vyhledávání příležitostí pro české firmy, na kterém vystoupil i hlavní expert 

IEA na tuto problematiku Jean-François Gagné.  

Ve vztahu k nečlenským státům pokračovala jednání IEA o možnosti prohloubené vzájemné 

spolupráce ve formě asociace s klíčovými partnerskými zeměmi (Brazílie, Čína, Indie, Indonésie, 

Jihoafrická republika, Mexiko a Ruská federace), jejichž prvním výsledkem bylo schválení společného 

prohlášení IEA a 6 partnerských států (Brazílie, Čína, Indie, Indonésie, Jihoafrická republika a Ruská 

federace) vyjadřujícího společný zájem na prohloubení této spolupráce.   

Na základě výsledků posouzení připravenosti Estonska plnit požadavky Dohody o mezinárodním 

energetickém programu i doporučení výkonné ředitelky schválily členské státy IEA přistoupení Estonska 

k IEA, které se novým členem IEA stane po uložení přístupové listiny u depozitáře. IEA v této souvislosti 

vypracovala a vydala přezkum energetické politiky Estonska.  

Mezinárodní energetická agentura, www.iea.org 

6.17.2. Jaderná energetická agentura (NEA) 

Hlavní činnost NEA v roce 2013 navázala na její předchozí aktivity 

zaměřené na odstraňování následků havárie v jaderné elektrárně Fukušima-Daiiči, 

analyzování jejích příčin i preventivních opatření a spolupráci s členskými státy na 

zajištění jaderné bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni. Jedním z výsledků 

této práce NEA bylo vydání publikace The Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant 

Accident: NEA/OECD Nuclear Safety Response and Lessons Learned, která shrnuje 

dosavadní mezinárodní aktivity v návaznosti na havárii v jaderné elektrárně 

Fukušima-Daiiči v oblasti jaderné bezpečnosti a regulace, radiační ochrany a jaderného výzkumu  

a zkoumá opatření přijatá členskými státy NEA i získané zkušenosti v této souvislosti. 

Z dalších odborných publikací NEA v roce 2013 vydala zprávu o ekonomických aspektech 

nakládání s použitým jaderným palivem The economics of the Back End of the Nuclear Fuel Cycle či 

publikaci Nuclear Energy Data 2013, která poskytuje přehled statistických údajů a informace  

o posledním vývoji v oblasti jaderné energetiky v členských státech NEA.    

Ve spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii NEA uspořádala v červnu 2013 

Mezinárodní ministerskou konferenci o jaderné energetice pro 21. století, která se věnovala budoucnosti 

jaderné energetiky v kontextu udržitelného rozvoje, zmírňování dopadů klimatických změn a zvyšující se 

poptávky po elektřině a potvrdila její význam v rámci světového energetického mixu. 

Jaderná energetická agentura, www.oecd-nea.org 
  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/archiv_zprav/rok_2013/x2013_10_15_namestek_dub_zahaji_seminar.html
http://www.iea.org/newsroomandevents/ieaministerialmeeting2013/jointdeclaraction.pdf
http://www.iea.org/newsroomandevents/ieaministerialmeeting2013/jointdeclaraction.pdf
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2013/november/name,44605,en.html
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2013/november/name,44605,en.html
http://www.iea.org/
http://www.oecd-nea.org/pub/2013/7161-fukushima2013.pdf
http://www.oecd-nea.org/pub/2013/7161-fukushima2013.pdf
http://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2013/7061-ebenfc.pdf
http://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2013/7162-bb-2013.pdf
http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/43049/International-Ministerial-Conference-on-Nuclear-Power-in-the-21st-Century
http://www.oecd-nea.org/
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6.18. Rozvojové aktivity 

6.18.1. Výbor pro rozvojovou spolupráci (DAC) 

V centru pozornosti DAC byla v průběhu r. 2013 zejm. tematika financování rozvoje (s důrazem 

na financování v období „post-2015“), otázka definice rozvojové pomoci, nelegální finanční toky, výběr 

daní, Globální partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci, koncesionální půjčky, zelený růst a rozvoj, 

měření efektivity rozvojové spolupráce, vytváření statistických kapacit, koherence politik pro rozvoj, 

snižování chudoby, přijetí nových ČS DAC, práce „podřízených orgánů DAC (tzv. „subsidiary bodies“),  

a v neposlední řadě také tzv. „peer reviews“ (v r. 2013 proběhla peer review Austrálie, Francie, Švédska, 

Norska a Švýcarska).  

Dne 14. května 2013 se v Paříži konalo 

964. zasedání Výboru pro rozvojovou spolupráci 

OECD (Development Assistance Committee - 

DAC), které mělo na programu přijetí ČR za 

plnoprávného člena tohoto výboru. Vedoucím 

delegace ČR byl I. náměstek ministra 

zahraničních věcí ČR pan Jiří Schneider. V rámci 

zasedání proběhla diskuse o českém systému 

zahraniční rozvojové spolupráce, po níž 

následovalo formální přijetí ČR do Výboru pro 

rozvojovou spolupráci jako 26. členské země 

(první ze zemí střední a východní Evropy – do 

konce roku 2013 přistoupilo také Slovensko, 

Polsko a Slovinsko). 

 Členství v DAC je významným uznáním 

úspěchů, kterých ČR dosáhla od roku 1995  

v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) 

a humanitární pomoci. ČR může partnerským zemím nabídnout své zkušenosti s demokratickou 

transformací i s budováním tržního hospodářství.  

Výbor pro rozvojovou spolupráci pracuje také na úrovni „podřízených orgánů“ (subsidiary 

bodies). V této oblasti byla pro ČR důležitá jednání skupiny WP-STAT (pracovní skupiny pro statistiku) za 

účasti zástupců ústředí MZV ČR v Praze, která se zabývala problematikou koncesionálních půjček, 

započitatelnosti ODA (Official Development Assistance), výkaznictví CRS ++ (Creditor Reporting System), 

transparentnosti či klimatického financování. Jednání skupiny EnviroNet se zaměřila na rozvojovou 

spolupráci a klimatické změny, debatu o rozvojových cílech po r. 2015 a také na zelený růst a rozvoj. 

V průběhu celého roku 2013 přinášeli delegáti Velké Británie v rámci zasedání DAC informace 

k připravovanému zasedání Globálního partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci na ministerské 

úrovni v Mexiku v dubnu 2014. Globální partnerství kromě členských zemí OECD sdružuje i desítky 

dalších poskytovatelů i příjemců rozvojové spolupráce (důležitá je zejm. participace "klíčových partnerů" 

OECD – Číny, Indie, Indonésie, a dalších zemí, které rozvojovou pomoc nejen přijímají, ale také 

poskytují). 

Velvyslanec P. Rozsypal a předseda DAC E. Solheim  

při vstupu ČR do DAC. 

http://www.oecd.org/dac/the-oecd-welcomes-the-czech-republic-to-the-development-assistance-committee.htm
http://www.oecd.org/dac/the-oecd-welcomes-the-czech-republic-to-the-development-assistance-committee.htm
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6.18.2. Rozvojové centrum 

Rozvojové centrum OECD se zabývalo projednáním „membership 

strategy“, již tradičně byly prezentovány ekonomické výhledy pro Afriku, Latinskou 

Ameriku, Asii, Jihovýchodní Asii, proběhlo několik „Multidimensional Country 

Reviews“, debata o překonání „rozvojové pasti“ („development trap“),  

o megatrendech v globální ekonomické transformaci či o globálních hodnotových 

řetězcích, o obchodu a transformaci  výroby, či o problematice migrace. V závěru 

roku 2013 odstoupil z funkce předsedy RC polský velvyslanec Pavel 

Wojcziechowski, v roce 2014 bude Rozvojovému centru předsedat německý velvyslanec Hans Jürgen 

Heimsoeth. 

7. NOVÉ NÁSTROJE PŘIJATÉ RADOU OECD V ROCE 2013 

 

  

Kód Název Gesce 

 
C/MIN(2013)5/FINAL 

 
Recommendation of the Council on 
Gender Equality in Education, Employment 
and Entrepreneurship 
 

 
MPSV v koordinaci s MŠMT  
a MPO 

 
C/MIN(2013)22/FINAL 

 
Declaration on Base Erosion and Profit 
Shifting 
 
 

 
MF 

 
C(2013)107 

 
Recommendation of the Council on the 
Safety Testing and Assessment of 
Manufactured Nanomaterials 
 

 
MŽP v koordinaci s MPO 

http://www.oecd.org/mcm/C-MIN(2013)5-ENG.pdf
http://www.oecd.org/mcm/C-MIN(2013)5-ENG.pdf
http://www.oecd.org/mcm/C-MIN(2013)5-ENG.pdf
http://www.oecd.org/mcm/C-MIN(2013)22-FINAL-ENG.pdf
http://www.oecd.org/mcm/C-MIN(2013)22-FINAL-ENG.pdf
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=298&InstrumentPID=314&Lang=en&Book=False
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=298&InstrumentPID=314&Lang=en&Book=False
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=298&InstrumentPID=314&Lang=en&Book=False
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8. FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI OECD A PODÍL ČR 
 

Činnost OECD je financována třemi kanály 

Part I.  základní (povinný) příspěvek na činnost, kalkulovaný především v závislosti na výši 

národního HDP. ČR své příspěvky uhradila v plné výši a s předstihem.  

Part II.   příspěvkem na aktivity, kterých se členská země účastní na základě vlastního zájmu. 

Part III.   dobrovolné příspěvky poskytované v souladu se specifickými zájmy a preferencemi 

členských zemí.  

8.1. Rozpočet podle programů 

Název programu 

Příspěvky: 
Celková výše 

dle 
programu 
(v tis. EUR) 

Podíl ČR   
(v tis 
EUR) 

Podíl 
ČR 

(v %) 

Part I    

Základní výdaje  / General Expenditure 185 970 1 596 0,86 

Part II    

Mezinárodní energetická agentura / International Energy Agency (IEA) 21 305 110 0,52 

Rozvojové centrum / Development Centre 5 929 41 0,70 

Agentura pro jadernou energii / Nuclear Energy Agency (NEA) 10 951 53 0,49 

NEA / Data Bank 3 099 22 0,72 

Centrum pro výzkum a inovace /Centre for Educational Research and 
Innovation (CERI) 

3 359 16 0,50 

Společné centrum dopravního výzkumu / Joint OECD / ITF Transport 
Research Center (JTRC) 

933 5 0,50 

Mezinárodní dopravní fórum / International Transport Forum 
(ITF)/ECMT 

4 700 48 0,97 

Kontrola chemických látek / Control of Chemicals 1 826 9 0,50 

Ocel / Steel 658 3 0,50 

Řízení biologických zdrojů / Biological Resource Management 703 4 0,59 

Program pro podporu rozvoje místní ekonomiky a zaměstnanosti / 
Programme on Local Economic & Employment Development (LEED) 

1 257 30 2,35 

Program pro mezinárodní hodnocení dospělých / Programme for 
International Assesment of Adult Competencies (PIAAC) 

3 956 79 2,00 

Globální vědecké fórum / Global Science Forum 561 3 0,50 

Kódy a schémata – semena / Codes and Schemes – Seeds 433 4 0,43 

Kódy a schémata – traktory / Codes and Schemes – Tractors 307 4 0,57 

Globální fórum pro daňovou transparentnost / Global Forum on Tax 
Transparency 

3 338 21 0,35 

Program pro mezinárodní hodnocení žáků /  Programme for 
International Student Assessment  (PISA) 

5 003 67 1,34 
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Pozn.: Uvedená data odpovídají plánu ze září 2013. Konečná data budou známa v březnu 2014.  

8.2. Plánovaný rozpočet pro rok 2014 podle předlohy rozhodnutí Rozpočtové rady 

Plánovaný rozpočet pro rok 2014 V mil. EUR 

Hospodářský dohled / Economic Surveillance 19,9 

Politika průmyslu a odvětví / Industrial and Sectoral Policies 2,9 

Politika vědy a technologií / Science and Technology Policies 7,2 

Lidský a sociální kapitál / Human and Social Capital 3,7 

Politika zaměstnanosti a sociální soudržnosti / Employment Policies and Social Cohesion 5,8 

Udržitelnost životního prostředí / Environmental Sustainability 8,2 

Výkonnost systému zdravotní péče / Health System Performance 2,3 

Mezinárodní obchod / International Trade 5,1 

Zemědělství / Agriculture 7,3 

Daně / Taxation 6,0 

Obchodní prostředí / Business Climate 6,4 

Konkurence a Efektivita trhu / Competition and Market Efficiency 5,3 

Hospodaření veřejného sektoru / Public Sector Economics and Governance 6,9 

Rozvoj / Development 6,7 

Mezinárodní vztahy / Global relations 2,9 

Vedení podniků / Corporate Management 10,9 

Statistiky / Statistics 7,5 

Podnikové služby / Corporate Services 70,0 

Viditelnost podniků / Corporate Visibility 8,0 

Dosud nespecifikované úspory / Savings to be identified -0,2 

  

Celkem za Part II 68 318 521 0,76 

Příloha rozpočtu a penze / Annex Budget and Pensions    

Penzijní rozpočet a rezervní fond / Pension Budget and Reserve Fund 51 050 250 0,49 

Investiční výdaje /Investment Expenditures 1 891  0,49 

Příloha rozpočtu: Publikace / Annex Budget: Publications 1 443 7 0,49 

Celkem za přílohy rozpočtu a penze 54 384 272 0,5 

Předvstupní rozpočet / Pre-Accession Budget 4 685   

CELKEM 313 357 2 340 0,75 
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8.3. Celkový přehled o dobrovolných příspěvcích ČR 

Podporovaná činnost Částka 
(´000 EUR/CZK) 

Z 

rozpočtu 
Důvod příspěvku 

Měření nákladů implementace regulatorních předpisů v 

rámci Programu práce Výboru pro regulatorní politiku 

(Measuring of Compliance Cost; Program of Work of the 

Regulatory Policy Committee; Output Area 4.3.5.) 

10/270 MZV 

Příspěvek slouží k posílení 

uplatnění RIA již v rané fázi 

přípravy regulatorních předpisů 

jakožto vstup pro zefektivnění 

rozhodování vlády ČR 

Analýza vlivů a výsledků přechodu z IPv4 na IPv6 v oblasti 

internetu věcí (Analysis of Influence and Results of the 

Transition from IPv4 to IPv6 on the Development of 

Internet of Things; Output Area 2.1.) 

10/270 MZV 

Částka plyne na projekt s názvem 

Příprava internetové sítě ČR na 

rostoucí počet připojených 

přístrojů 

Relativní efektivnost dávek v oblasti rodinné politiky, 

vyplácených v hotovosti a ve věcné formě (The Relative 

Efficiency of Cash vs. In-Kind Benefits in OECD Countries; 

Output Area 2.2.3.) 

10/270 MZV 

Podpora slouží k porovnání 

efektů jako významného vstupu 

pro pokračující reformy sociální 

politiky a politiky zaměstnanosti 

ČR  

Projekt EURASIA (Programme EURASIA) 

35/935 MZV 

Příspěvek podporuje přípravu 

přehledů politik v oblasti 

středního a malého podníkání a 

účast expertů ČR na hodnotících 

misích 

Příspěvek pro financování expertních stáží na 

sekretariátu OECD (Support of Human Resources 

Development v anglické verzi) 

55/1485 MZV 

Podpora slouží k rozvoji prací na 

činnostech zaměřených na 

problematiku ČR 

Příspěvek pro IEA pro zpracování publikace Energy 

Technology Perspectives 2014 10/270 MZV 

Přínosem je přehled o 

předpokládaném vývoji 

energetických technologií 

Podpora aktivit Výboru pro rozvojovou spolupráci 

(Development Assistance Committee) 
37/1000 MZV 

Příspěvek souvisí s novým 

členstvím ČR ve Výboru 

Finanční podpora aktivity „Zhodnocení univerzitního 

systému jako hnací síly místní ekonomiky a sociálního 

rozvoje v Ostravě“ („Review of the University system as a 

driver for local economic and social development in 

Ostrava“) 
130/3250 

 

MZV 

 

Projekt byl zaměřen na 

komplexní zhodnocení vlivu 

vysokých škol v 

Moravskoslezském kraji, na 

sociální soudržnost, 

zaměstnanost a ekonomický 

rozvoj regionu 

Podpora Výboru pro turistiku (Tourism Committee) 

20/540 MMR 

Příspěvek je určen mimo jiné na 
financování publikací Measuring 
Competítiveness in Tourism a 
Tourism Trends and Policies 2014 
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Review of Policies to Improve the Effectiveness of 

Resources 

80/2160 MŠMT 

Projekt porovnává efektivitu 

financování primárního a 

sekundárního vzdělávání 

v zemích OECD a poukazuje na 

strategie, které pomáhají 

k lepšímu využití finančních 

prostředků 

INES Working Party 2013 
13/351 MŠMT 

Working Party i network NESLI a 

LSO se zabývají rozvojem 

indikátorů v oblasti vzdělávacích 

systémů jednotlivých zemí. 

Součástí jejich práce je i 

zpracování a vyhodnocení 

„ratingu“ jednotlivých indikátorů 

zveřejňovaných v publikaci 

„Education at Glance“. 

INES LSO Network 2013 
6/162 MŠMT 

INES NESLI Network 2013 

6/162 MŠMT 

Podpora výzkumu PISA 2015 (PISA 2015 Teacher 

Questionnaire option) 
26/702 MŠMT 

Podpora přispívá k administraci 

učitelského dotazníku v rámci 

výzkumu a projektů OECD PISA 

2015 a TIMSS 2015 

Dobrovolný příspěvek na podporu činnosti Výboru OECD 

pro otázky zdraví (Health Committee) 100/2700 MZd 

Příspěvek slouží k vypracování 

studie Review of Health Care 

Quality in The Czech Republic 

CELKEM 548/14527  
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9. OECD A ČESKÁ REPUBLIKA 
 

9.1. Hlavní události ve vztazích ČR a OECD 

Datum Událost 

17. 1. konference MŠMT o strategii vzdělávání pro rok 2020 za účasti Paula Santiaga (OECD) 

13. – 14. 2. konference AHELO (Assessment of Higher Education Learning Outcomes) za účasti  

1. náměstka ministra školství Jiřího Nantla 

13. – 14. 2. zasedání Výboru pro životní prostředí na vysoké úrovni za účasti 1. náměstka ministra životního 

prostředí Martina Frélicha 

28. 2.  Globální fórum o hospodářské soutěži za účasti předsedy ÚOHS Petra Rafaje 

6. 3.  vystoupení velvyslance Pavla Rozsypala v Hospodářském výboru PSP ČR 

12. – 15. 3. projednání přehledu ČR v pracovní skupině pro úplatkářství 

11. – 12. 4. seminář Globálního fóra o transparentnosti a výměně informací pro daňové účely v Praze 

24. 4.  přednáška ekonoma Tomáše Sedláčka pro experty OECD, Paříž 

14. – 17. 5. zasedání Mezinárodní sítě finančního vzdělávání INFE v Praze 

29. – 30. 5. zasedání Rady OECD na ministerské úrovni za účasti delegace ČR vedené NMZV Vladimírem 

Galuškou 

25. 6. seminář MZV k obchodu s přidanou hodnotou v Praze 

12. 7. seminář MZV „Rusko – zkušenosti WTO a OECD“, s vystoupením vv Rozsypala 

28. 8.  vystoupení hlavního ekonoma OECD Pier Carlo Padoana na poradě titulářů v Praze 

10. 9.  konference Depositum Bonum, za účasti Andrease Schleichera (OECD), Praha 

2. 10. neformální setkání ministrů školství, Istanbul 

2. – 3. 10. česko-slovenský seminář (ČNB a NBS) o transformaci bankovního sektoru a rozdělení měny, 

v Konferenčním centru OECD v Paříži 

23. 10.  seminář MZV k aktuálním a budoucím světovým trendům v energetice 

19. 11. – 

20. 11. 

ministerské zasedání Řídící rady IEA za účasti náměstka ministra průmyslu a obchodu Pavla Šolce 

27. 11. seminář MZV na téma "Budoucí globální megatrendy v sektoru dopravy" za účasti Jari Kauppily, 

experta Mezinárodního dopravního fóra 

28. 11. návštěva delegace tajemníků měst a obcí ČR v OECD 

6. 12. seminář MZV na téma "Přehled nejlepší praxe a doporučení OECD v oblasti zvyšování efektivity 

finančních prostředků vkládaných do vědy a výzkumu a komercionalizace jejich výsledků", za 

účasti Dominique Guelleca (OECD) 
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9.2. Doporučení OECD pro ČR 

Publikací specificky zaměřených na Českou republiku v roce 2013 nebylo mnoho, jmenovitě 

Education Policy Outlook – Czech Republic. Studie byla následně přeložena do českého jazyka a pod 

názvem Výhled vzdělávací politiky: Česká republika  a je dostupná na webové stránce České školní 

inspekce (ČŠI) v části věnované mezinárodní spolupráci a OECD.  

OECD se ve své zprávě k výhledu vzdělávací politiky ČR snaží reagovat na základní definovaná 

problémová témata - "ČR čelí výzvě celkově zlepšit výsledky žáků a snížit podíl podprůměrných výsledků. 

Téměř každý čtvrtý žák byl v PISA 2009 podprůměrný a nedosáhl úrovně, která je považována za nutnou 

pro účinné zapojení do společnosti. Nerovnostní praktiky na systémové úrovni, jako je časný výběr  

a zařazování žáků do speciálních škol, mohou stát v cestě rovnosti a kvalitě. Pokrok je také brzděn 

nedostatkem systémové podpory pro zajištění kapacit učitelů a ředitelů, nezbytných pro naplňování 

různých potřeb žáků a pro větší inkluzi ve vzdělávání, a nedostatečně jasným vedením škol." - sadou 

doporučení v členění na 6 základních okruhů: 

1) Propojení rovnosti s kvalitou - zvýšení nízké výkonnosti 

- odstranit politické strategie na systémové úrovni, které stojí v cestě rovnosti a kvalitě a nepodporovat 

výběr, časné vytipování žáků a jejich rozřazování do určitých druhů škol 

2) Příprava žáků na budoucnost - posílení úrovně odborného vzdělávání 

- zajistit v průběhu odborného vzdělávání či studia na středních a vysokých školách takové rozvíjení 

dovedností, které by naplňovaly potřeby studentů i pracovního trhu 

3) Zlepšování škol - kvalita učitelů jako základ 

- posílením kvality škol a pedagogického sboru přispět ke zvýšení úrovně výsledků žáků 

- zaměřit se na pedagogické vedení a přitažlivost učitelské profese, vč. vhodného nastavení kariérního 

řádu a finančního ohodnocení 

4) Evaluace a hodnocení pro zlepšení studijních výsledků 

- vytvořit srozumitelný a vnitřně soudržný všeobecný srovnávací rámec s jasnými cíli pro vzdělávací 

systém, žáky a učitele s cílem podpořit zlepšování škol a žáků 

5) Řízení - státní politika vs. autonomní rozhodování 

- zajistit soulad a využití schopností různých aktérů na regionální, místní i školské úrovni 

6) Financování - rozpočtové škrty omezují stabilní rozvoj škol 

- optimalizovat zdroje, zajistit financování škol podle potřeb žáků a minimalizovat dopady vládních 

rozpočtových škrtů na oblast vzdělávání 

 

Nová doporučení pro strukturální reformy obsahuje publikace Going for Growth 2013 

publikovaná v únoru 2013. Doporučení pro makroekonomické politiky lze nalézt v pololetních 

Hospodářských výhledech (Economic Outlooks). Následující tabulka shrnuje doporučení pro ČR v Going 

for Growth a Economic Outlooks.  

http://www.oecd.org/edu/EDUCATION%20POLICY%20OUTLOOK%20CZECH%20REPUBLIC_EN.pdf
http://www.csicr.cz/getattachment/01a4a6f7-b690-46f8-96b7-e98941adbba0
http://www.oecd.org/inclusive-growth/Economic%20Policy%20Reforms%202013%20Going%20for%20Growth.pdf
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Makroekonomické 
politiky 

Za současné situace pokračovat v neutrální fiskální politice a nechat působit 
automatické stabilizátory, s postupující konjunkturou pak obnovit 
konsolidační úsilí, aby se zastavil a zvrátil nárůst vládního dluhu. Pokračovat 
v devizových intervencích, dokud se inflace nevrátí do tolerančního pásma 
inflačního cíle a nezačnou opět fungovat konvenční nástroje měnové politiky. 

Vzdělávání Zrušit příliš časné elitářské větvení ve středním školství (osmiletá gymnázia). 
Zavést vysokoškolské poplatky spolu se systémem půjček. Posílit 
odpovědnost škol za výsledky. Motivovat kvalitní učitele a ředitele k práci ve 
školách s nízkým socioekonomickým statutem. 

Trh práce Posílit politiky k podpoře zapojení žen (zejména matek) do trhu práce: zvýšit 
veřejné výdaje na předškolní zařízení, podpořit dřívější návrat z rodičovské 
dovolené rozšířením možností flexibilních úvazků, zkrátit souhrn mateřské a 
rodičovské dovolené na dva roky. Posílit aktivní politiky trhu práce. 

Daně Snížit daňové zatížení práce (míněno včetně odvodů na zdravotní a sociální 
pojištění), zejména pro nižší příjmy. Posílit daňovou progresi. Zvýšit 
environmentální daně. Zvýšit daně z nemovitostí a navázat je na tržní 
hodnotu nemovitosti.  

Veřejné finance Zlepšit efektivitu veřejných zakázek, rozvíjet e-government. 

Podpora výzkumu a 
vývoje 

Zvýšit efektivitu veřejných výdajů na výzkum a vývoj: posílit spolupráci mezi 
veřejnými institucemi a soukromým sektorem a mezinárodní spolupráci 
v oblasti výzkumu a vývoje, pokračovat v přechodu z dotování institucí na 
financování konkrétních, v soutěži vybraných projektů, zlepšit vyhodnocování 
efektivity výdajů na výzkum a vývoj včetně daňových úlev (odpočet nákladů 
na VaV od základu daně). 
 

 

Zpráva z 3. fáze hodnocení plnění Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů 

v mezinárodních podnikatelských transakcích (Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery 

Convention in the Czech Republic) doporučuje: 

 Rozvíjet proaktivní přístup k vyšetřování mezinárodních korupčních případů 

 Aktivně odhalovat korupční případy zapojením orgánů zaměřených na potírání praní peněz, 

účetních, auditorů, daňových poradců a soukromých podniků 

 Posílit nezávislost státních zástupců 

 Zavést ochranu oznamovatelů 

 Vést statistiky formálně obdržených a odeslaných žádostí o vzájemnou právní pomoc 

 Zvýšit povědomí o trestném činu zahraničního podplácení mezi zástupci účetní profese a auditu, 

včetně poskytnutí školení k odhalování náznaků podezřelého jednání a vyjasnění ohlašovacích 

povinností českých auditorů 

 Zvýšit povědomí daňové správy a soukromého sektoru o zahraničním podplácení a zákazu 

odečitatelnosti úplatků 

 Poskytnout školení českým úředním osobám (zvláště z MZV, MPO a agentur pro podporu 

obchodu) o trestném činu zahraničního podplácení a jejich úloze při komunikaci s podnikateli 

 Zvýšit povědomí o trestném činu zahraničního podplácení mezi českými podnikateli působícími 

v zahraničí 

 

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/CzechRepublicphase3reportEN.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/CzechRepublicphase3reportEN.pdf
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9.3. Občané České republiky v OECD 

V sekretariátu OECD v r. 2013 pracovalo 14 českých občanů.  

Jméno Direktorát Funkce 

Václav Vojtěch TAD/PTA Analytik zemědělské politiky 

Pavel Vávra TAD/ATM Analytik zemědělské politiky 

Daniel Trnka GOV/REG Analytik regulatorních reforem 

Vladimír Kubeček IEA Vedoucí úseku energetických dat 

Martin Pospíšil DAF/PSD Analytik programu pro konkurenceschopnost 

Martin Jareš CTP/TPS Daňový ekonom 

Zuzana Šmídová ECO/SSD Ekonom 

Jan Stráský ECO/MPD Ekonom 

Marianna Kudelová-Rohart DAF Asistentka 

Barbara Cachová ENV/EEI Asistentka 

Kateřina Kodlová EXD/CSL/INT Asistentka 

Radomír Řeháček NEA Analytik 

 Jan Bartoš IEA Analytik 

Lucie Černá EDU Analytička 

 

 

Ve vedení pracovních orgánů OECD pracovalo v roce 2013 celkem osm českých občanů. 

Jméno Instituce Orgán OECD, funkce 

Helena Zavázalová 
Ministerstvo 

dopravy 

„Task Force 2014 on Transport for a Changing 

World“ 

Pavel Forint MŽP ČR 
Pracovní skupina pro chemické havárie, 

místopředseda 

Petr Musil MF ČR 
Pracovní skupina pro státní vlastnictví a 

privatizační praktiky, člen byra 

Tomáš Hudeček MS ČR 
Pracovní skupina o podplácení 

v mezinárodním obchodním styku, člen byra 

Iva Ritschelová předsedkyně ČSÚ Výbor pro statistiku, členka byra 

Martin Mana ČSÚ 
Pracovní skupina pro ukazatele informační 

společnosti (WPIIS), člen byra 

Pavel Rozsypal SM OECD Paříž 

Místopředseda Kulatého stolu; člen byra 

pracovní skupiny pro Governance; člen 

správní rady PBRF (Pension Budget Reserve 

Fund) 
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9.4. Stáže českých expertů 

Na základě Memoranda o porozumění podepsaného mezi SM a sekretariátem OECD v roce 

2011 SM zajišťovala přijetí a organizaci stáží českých expertů v sekretariátu OECD. Celkem se v průběhu 

roku 2013 uskutečnily čtyři stáže expertů z  Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví. 

 

Stáže českých expertů v Sekretariátu OECD 

Jméno (resort) Trvání stáže Direktorát OECD 

Jan Alexa (MZd) září 2013 – březen 2014 Directorate for Employment, 
Labour and Social Affairs 

Adam Krčál (MŠMT) září 2013 – březen 2014 Directorate for Education and 
Skills  

Marek Suchomel (MPSV) září 2012 – březen 2013 Directorate for Employment, 
Labour and Social Affairs 

Petr Maleček (MF) září 2013 – listopad 2013 Economic Department  

 

9.5. Účast zástupců ČR na zasedáních 

Delegáti rezortů a diplomaté Stálé mise se v roce 2013 zúčastnili více než 1200 zasedání orgánů 

OECD a odborných debat. 

10. OČEKÁVANÉ ČINNOSTI OECD A UDÁLOSTI V PRVNÍ POLOVINĚ 

 ROKU 2014 
 

Datum Událost 

5. – 7. 2. Parlamentní dny, Paříž  

13.2. Projednání Hospodářského přehledu ČR ve Výboru pro hospodářské přehledy 

27. – 28. 2. Zasedání „Global forum on Competition“, Paříž  

17. – 23. 3. Seminář „OECD Integrity Week“, Paříž 

2. – 4. 4. 
zasedání „Global forum on Public Governance - Women in Government and Public 

Policies: Fostering Diversity for Inclusive Growth“, Paříž 

5. – 6. 5. Forum OECD, Paříž 

6. – 7. 5. zasedání Rady OECD na úrovni ministrů, Paříž 

21. – 23. 5. Výroční zasedání „International Transport Forum Annual Summit 2014“, Lipsko 

26. – 27. 6. Druhé globální forum „2nd Global Forum on Responsible Business Conduct“, Paříž 
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11. MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI SM OECD 
 

11.1. Mezinárodní organizace pro víno a vinnou révu (OIV) 

OIV je mezivládní organizací vědeckého a technického charakteru, 

zaměřenou na problematiku vína, révy vinné, nápojů z vína, stolních hroznů, 

rozinek a dalších produktů z vína a hroznů. V současné době má 45 členských 

států převážně z Evropy, jižní Ameriky a severní Afriky, včetně účasti České 

republiky. Organizačně-administrativní zázemí OIV zajišťuje sekretariát se sídlem 

v Paříži, v jehož čele stojí generální ředitel, jímž byl v roce 2013 pan Federico Castellucci (Itálie). 

Vzhledem k ukončení jeho mandátu se závěrem roku byl na kongresu OIV v červnu 2013 zvolen nový 

generální ředitel, kterým je od 1. ledna 2014 pan Jean-Marie Aurand z Francie. 

Odbornou gesci v ČR zajišťuje Ministerstvo zemědělství (MZe) a gestorkou byla v uplynulém 

roce paní Simona Hrabětová. Práce odborných skupin se účastní také zástupci Státní zemědělské  

a potravinářské inspekce v Brně (stálý delegát pan Ondřej Mikeš). 

Spektrum činností OIV zahrnuje harmonizaci a standardizaci (včetně vzájemného uznávání)  

v oboru révy, vína a hroznů a produktů z nich, výzkum a vědecký monitoring v oblasti vinohradnictví, 

vinařství a oenologie, ochrana geografických indikací, ochrana kulturních a historických hodnot, 

informovanost a ochrana zdraví spotřebitelů, bezpečnost potravin, ekonomické aspekty výroby, prodeje 

i spotřeby, osvěta, výchova a vzdělávání. 

Nejvýznamnější loňskou událostí byl 36. Světový vinohradnický a vinařský kongres (World 

Congress of Vine and Wine), který proběhl v rumunské Bukurešti ve dnech 2. – 7. června 2013. Při této 

příležitosti se také konalo řádné 11. zasedání Valného shromáždění OIV. 

Mezinárodní organizace pro víno a vinnou révu (OIV), www.oiv.int 
 

11.2. Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE) 

OIE je mezivládní organizací, zaměřenou na širokou problematiku 

prevence a boje proti nákazám zvířat. Aktuálně má 178 členů. V čele 

sekretariátu stojí generální ředitel - pan Bernard Vallat z Francie. Gestorem 

aktivit ČR v OIE je Ministerstvo zemědělství (MZe) - jmenovitě ústřední ředitel 

Státní veterinární správy ČR pan Milan Malena. 

K hlavním úkolům OIE náleží monitorování výskytu zvířecích nákaz, sběr, analýza a šíření 

vědeckých veterinárních informací, koordinace postupu při potírání zvířecích nákaz, vypracovávání  

a publikování mezinárodních standardů pro zdraví a pohodu zvířat, podpora veterinárních služeb. 

Nejvýznamnější akcí v r. 2013 bylo výroční zasedání 81. Valného shromáždění OIE, které se konalo ve 

dnech 26. – 31. května 2013 v Paříži. 

Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE), www.oie.int  
  

http://www.oiv.int/
http://www.oie.int/
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11.3. Mezinárodní úřad pro výstavnictví (BIE) 

Nejdůležitější událostí roku 2013 bylo 154. Valné shromáždění BIE, které mj. 

rozhodlo o organizátorovi všeobecné světové výstavy EXPO 2020. Bude jím Dubaj 

(SAE). Ústředním motivem výstavy bude „Connecting Minds, Creating the Future“. 

Na základě předchozího usnesení vlády ČR (č. 964 z 20. prosince 2012) byla 

prostřednictvím ZÚ Řím a Velvyslanectví Italské republiky v Praze notifikována 

přihláška České republiky na EXPO 2015 a účastnická smlouva byla slavnostně 

podepsána dne 10. dubna 2013 v Miláně.  Kancelář Generálního Komisaře 

(KGK/MZV) se v dalším průběhu roku věnovala především výběrovým řízením na realizátora pavilonu, 

jednáním s organizátory, přípravě rozpočtu na období 2014 – 2015 atd.  

Mezinárodní úřad pro výstavnictví, www.bie-paris.org 

11.4. Mezinárodní ústav chladírenský (IIR) 

Hlavní událostí činnosti IIR v roce 2013 bylo zasedání výkonného výboru IIR, 

který se zabývá finančními a administrativními záležitostmi úřadu a který zvolil 

stávajícího ředitele IIR D. Coulomba z Francie do této funkce i na období dalších 4 

let.  Výkonný výbor rovněž schválil přijetí Libanonu jako nového členského státu IIR. 

 
Mezinárodní ústav chladírenský, www.iifiir.org 

11.5. Mezinárodní úřad pro míry a váhy (BIPM) 

Od 1. ledna 2013 nahradil ve funkci bývalého ředitele BIPM Martin Milton 

z Velké Británie, který byl do této funkce zvolen Mezinárodním výborem pro míry  

a váhy, řídícím orgánem BIPM. Výbor se rovněž zabýval přípravou  

25. zasedání Generální konference pro váhy a míry, nejvyššího orgánu BIPM, která se uskuteční 

v listopadu 2014 a která by měla mj. projednat revizi Mezinárodní soustavy jednotek SI či pracovní 

program BIPM na období 2016 – 2019. 

Mezinárodní úřad pro váhy a míry, www.bipm.org 

11.6. Mezinárodní organizace pro legální metrologii (OIML) 

V roce 2013 se ve Vietnamu uskutečnilo 48. zasedání Mezinárodního výboru pro legální 

metrologii, který je nejvyšším řídícím orgánem OIML. Jedním z výsledků zasedání 

bylo vytvoření ad-hoc pracovní skupiny, která se bude zabývat vyhodnocením 

systému dohod o vzájemném uznávání. Na zasedání bylo dále schváleno nové 

vydání Mezinárodního slovníku termínů v legální metrologii či místo konání 49. 

zasedání Mezinárodního výboru pro legální metrologii, kterým bude Auckland na 

Novém Zélandu. 

Mezinárodní organizace pro legální metrologii, www.oiml.org 

11.7. Eutelsat 

V rámci pravidelného dvouletého intervalu se v roce 2013 uskutečnilo 38. 

zasedání Shromáždění stran Eutelsat IGO, nejvyššího řídícího orgánu Eutelsat 

IGO. Jedním z hlavních bodů programu Shromáždění bylo jmenování výkonného 

http://www.bie-paris.org/
http://www.iifiir.org/
http://www.bipm.org/
http://www.oiml.org/
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tajemníka Eutelsat IGO, který je zodpovědný za všechny činnosti svěřené Sekretariátu organizace. Do 

této funkce byl již potřetí zvolen stávající výkonný tajemník Eutelsat IGO Christian Roisse z Francie. Na 

Shromáždění dále došlo ke jmenování členů Poradního výboru, který vykonává úlohu podpůrného 

orgánu. Z věcných otázek se Shromáždění zabývalo přednostními užívacími právy na radiové frekvence 

přidělené Eutelsat IGO na základě Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie, 

problémem úmyslného rušení satelitního přenosu a pirátství, budoucím využíváním pásma C pro pevné 

satelitní služby či posledním vývojem v regulatorním prostředí na národní, evropské i celosvětové 

úrovni. Příští zasedání Shromáždění je plánováno na duben 2015.   

Evropská telekomunikační družicová organizace, www.eutelsatigo.int 

12. PERSONÁLNÍ ZMĚNY 

  Nejvyšší vedení OECD v r. 2013 pracovalo v sestavě, která oproti r. 2012 

doznala drobných změn: Po skončení mandátu Richarda Bouchera (USA) byl na 

uvolněnou funkci náměstka generálního tajemníka Radou jmenován  

William C. Danvers (USA), který se ujal funkce 3. září 2013. Rada OECD na svém 

zasedání 15. října 2013 rozhodla o prodloužení mandátu náměstka generálního 

tajemníka Yvese Leterma na další dva roky, tj. do 7. prosince 2015.  

Na úrovni pracovních orgánů došlo ke střídání na postu předsedy Výboru 

pro rozvojovou spolupráci (DAC). Briana Atwooda (USA) nahradil Erik Solheim, 

bývalý norský ministr životního prostředí a ministr pro rozvojovou spolupráci. 

(Pozn., jeho mandát byl na sklonku r. 2013 prodloužen také na rok 2014). 

V personálním obsazení SM ČR při OECD došlo k obměně na dvou 

diplomatických místech – Helenu Čížkovou nahradil Aleš Ždimera a Petra 

Martínka nahradila Věra Zázvorková. Oba převzali agendy svých předchůdců 

s minimálními korekcemi. 

13. PŘÍLOHY 
 

13.1. Nejčastěji používané zkratky 

OECD – Rejstřík www.oecd.org/about/atozindexa-b-c.htm 

Seznam zkratek multilaterálních organizací: www.oecd.org/trade/aft/6510542.pdf 

Seznam mezinárodně uznávaných zkratek pro jednotlivé 

státy: 
www.worldatlas.com/aatlas/ctycodes.htm 

William C. Danvers 

Erik Solheim 

http://www.eutelsatigo.int/
http://www.oecd.org/about/atozindexa-b-c.htm
http://www.oecd.org/trade/aft/6510542.pdf
http://www.worldatlas.com/aatlas/ctycodes.htm


53 

13.2. Tým Stálé mise ČR při OECD 

 
 

Horní řada (zleva): Aleš Ždimera, Daniel Měsíc (stážista), Bohumil Dolejší, 

Prostřední řada (zleva): Zuzana Gamrotová, Daniel Husek (stážista), Petra Trnková, Ivona Matoušová 

Dolní řada (zleva): Petr Janoušek, Věra Zázvorková, velvyslanec Pavel Rozsypal 
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13.3.  Členové Pracovní skupiny pro OECD  

Resort Jméno a funkce e-mail  Telefon 

MZV Vlastimil Tesař 
ŘO mezinárodních ekonomických 
vztahů 

vlastimil_tesar@mzv.cz 
 

224 182 582 

MZV Zuzana Hlavičková 
ŘO rozvojové spolupráce 

zuzana_hlavickova@mzv.cz 
 

224 182 366 

MD Helena Zavázalová 
ŘO zahraničních vztahů a EU 

helena.zavazalova@mdcr.cz 
 

225 131 145 

MF   Zuzana Kudelová 
odbor mezinárodních organizací 

zuzana.kudelova@mfcr.cz  257 042 605 

MK   Petr Hnízdo 
ŘO mezinár. vztahů  

petr.hnizdo@mkcr.cz  257 085 306 

MMR   Aleš Hozdecký 
ŘO cestovního ruchu  
 
Josef Postránecký 
ŘO rozvoje a strategie regionální 
politiky (TDPC, LEED) 

ales.hozdecky@mmr.cz  
josef.postranecky@mmr.cz 
 

234 154 406 
234 154 488 

MPO   Anna Teličková 
ŘO obchodní politiky a 
mezinárodních ekonom. Organizací 

telickova@mpo.cz  224 852 717 

MPSV   Zuzana Zajarošová 
ŘO EU a mezinárodní spolupráce 

eva.nemeckova@mpsv.cz  221 923 108 
221 922 428 

MSp   Helena Lišuchová 
vedoucí samostatného oddělení 
mezinárodní spolupráce 

hlisuchova@msp.justice.cz 
 

221 997 942 
737 247 306 

MŠMT  Ladislav Bánovec 
ŘO mezinár. vztahů 

ladislav.banovec@msmt.cz 
 

234 811 471 

MV Ondřej Veselský 
náměstek ministra, sekce veřejné 
správy 

ondrej.veselsky@mvcr.cz 
 

974 816 610 

MZd  Blanka Ryboňová 
ŘO mezin. věcí a EU 

pavlina.brahova@mzcr.cz 
 

224 972 523 

MZe   Petr Ježek 
ŘO zahraničně obchodní spolupráce 

petr.jezek@mze.cz 
 

221 812 736 

MŽP Michal Pastvinský 
ŘO mezinárodních vztahů 

michal.pastvinsky@mzp.cz 
 

267 122 838 

ČEB  Kateřina Ševčíková 
ŘO mezinárodních vztahů a strategií 

katerina.sevcikova@ceb.cz 
 

224 033 530 
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ČNB Petr Procházka 
ŘO EU a mezinár. organizací 

petr.prochazka@cnb.cz 
 

224 412 042 

ČSÚ   Hana Šlégrová 
ŘO mezin. spolupráce 

zdenek.sacek@czso.cz 
 

274 054 225 

ČTÚ   Petr Zeman 
ŘO mez. vztahů 

zemanp@ctu.cz 
 

224 004 736 

EGAP  Vlastimil Nesrsta 
ŘO mezinár. vztahů 

nesrsta@egap.cz 
 

222 842 010 

ERÚ Jarmila Grígelová 
vedoucí odd. mezinár. vztahů 

jarmila.grigelova@eru.cz 
 

255 715 529 

SSHR Petra Schwarzová 
odd. ropné bezpečnosti a statistiky 

pschwarzova@sshr.cz 
 

222 806 288 

ÚOHS   Daniel Stankov 
ŘO mezinárodních a vnějších vztahů 

daniel.stankov@compet.cz 
 

542 167 258 

ÚOOÚ   Josef Prokeš 
ředitel odboru legislativy a 
zahraničních vztahů 

josef.prokes@uoou.cz 
 

234 665 330 

ČMKOS Jaroslav Šulc 
makroekonom a poradce ČMKOS 

sulc.jaroslav@cmkos.cz 
 

234 462 427 

SPaD ČR  Vladimíra Drbalová 
zástupkyně ředitelky sekce  mezin. 
vztahů  

vdrbalova@spcr.cz 
 

225 279 601 

CzechInvest Michal Vodrážka 
statutární náměstek GŘ CzechInvestu 

michal.vodrazka@czechinvest.org 
 

296 342 641 

RVVI Miroslava Kopicová 
1. místopředsedkyně Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace 

kopicova@nvf.cz 
 

224 500 500 

ÚV ČR Aleš Opatrný 
ŘO protokolu a zahr. vztahů 

opatrny.ales@vlada.cz 
 

224 002 626 

ÚV ČR Zuzana Kykalová 
VO pro koordinaci procesu hodnocení 
dopadů regulace (RIA) 

kykalova.zuzana@vlada.cz 
 

224 002 445 
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