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1.  Mezinárodní kontext činnosti OECD v roce 2003 
 
Od začátku roku 2003 se dostavilo v zemích OECD ekonomické oživení, které ještě zesílilo 
v druhé polovině roku. Hospodářský růst pro rok 2003  vyjádřený v HDP je odhadován na 2% 
souhrnně pro OECD. Hospodářský růst byl však dosti rozdílný mezi jednotlivými členskými 
zeměmi. Analytická práce OECD se proto zaměřila na identifikaci faktorů přispívajících 
k podpoře růstu a ke schopnosti ekonomik udržet si vysokou míru aktivity i přes nepříznivé 
vnější prostředí. Toto téma dominovalo ekonomické části květnového Ministerského zasedání 
OECD.  
 
I v roce 2003 pokračoval desinflační trend světové ekonomiky. Díky bezprecedentnímu 
snížení úrokových sazeb většiny centrálních bank se podařilo odvrátit riziko deflace, před 
kterým OECD varovala v předchozím roce. Naopak fiskální uvolnění, které zvrátilo předchozí 
trend konsolidace veřejných financí v mnoha členských zemích, vyvolalo obavy a volání po 
obezřetné fiskální politice na mnoha fórech OECD. Historická zkušenost potvrdila, že 
politická reprezentace většiny zemí nedokáže využít období ekonomického oživení na 
uhrazení dluhů veřejného sektoru vzniklých při hospodářském poklesu. Nastávající 
ekonomické oživení by proto mělo být podle OECD namířeno ke splnění tohoto nelehkého 
úkolu, který je v mnoha zemích ještě násoben fenoménem stárnutí populace a jeho negativním 
dopadem na veřejné finance.  
 
V roce 2003 pokračoval negativní vývoj na trzích práce, který reagoval s časovým zpožděním 
na předchozí ekonomickou recesi.  Za minulou dekádu se však podařilo zvýšit zaměstnanost 
v OECD, což by mělo napomoci v řešení fiskálních dopadů stárnutí populace. Politiky 
vedoucí ke snižování nezaměstnanosti a zvyšování zaměstnanosti především se zřetelem na 
ženy a starší pracovníky byly hlavním tématem zářijového setkání ministrů práce zemí 
OECD. Ti vyzvali OECD k dopracování existujících doporučení pro trhy práce  (OECD Job 
Strategy) tak, aby co nejlépe odpovídaly současným trendům. 
 
Rok 2003 byl ve znamení obratu na akciových a finančních trzích. Vzrůst cen akcií na 
hlavních světových burzách napomohl jak stabilizaci bank, pojišťoven a penzijních fondů, tak 
i částečné obnově důvěry individuálních investorů. Tu naopak narušovaly pokračující účetní 
skandály korporací, které se přesunuly z USA na evropský kontinent. Diskuse na půdě OECD 
k revizi  Principů pro správu podniků (OECD Principles of Corporate Governance) během 
roku 2003 reagovala na globální charakter těchto účetních skandálů. Revidované „Principy“, 
jejichž schválení se předpokládá na nadcházejícím ministerském zasedání, by měly 
demonstrovat schopnost OECD reagovat na aktuální ekonomicko-politické výzvy. 
 
USA byly v roce 2003 opětovným tahounem světové ekonomiky. Překvapivě dobře si vedlo i 
Japonsko, které bylo podporované objevujícím se růstem  v asijském regionu v čele s Čínou. 
Naopak hospodářský růst v Eurozóně se stal spíše zklamáním. Ve velkých ekonomikách 
OECD se dále prohloubily deficity veřejných financí. V případě USA je toto fiskální 
uvolnění, ve spojitosti s prohlubujícím se deficitem běžného účtu platební bilance, 
považováno za jednu z příčin poklesu hodnoty amerického dolaru. Téma kursové nestability a 
jejího vlivu na budoucí ekonomický vývoj bude bezesporu dominovat hospodářsko politické 
diskusi OECD v následujícím období.  
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Na mezinárodní scéně došlo k určitému uklidnění po ukončení války v Iráku, hrozba 
terorismu či růstu jiných rizikových faktorů však nadále trvá a to i v nových formách jako 
SARS apod. OECD na tento vývoj reagovala mj. pokračujícím důrazem na otázky 
financování terorismu (byl publikován výklad k 8 doporučením FATF) a prohloubením 
spolupráce s Protiteroristickým výborem RB OSN, Světovou bankou, MMF a dalšími 
institucemi. USA předložily návrh na uspořádání konference a zpracování případové studie o 
zkušenostech se zvládáním velkých katastrof. Tento projekt bude ještě třeba upřesnit, měl by 
se však zabývat nikoliv krátkodobými, ale hlubšími sociálně-ekonomickými dopady velkých 
katastrof. V oblasti řízení rizik již OECD publikovala studii "Emerging Risks in the 21st 
Century: An Agenda for Action". 
 
Velké naděje, které se v průběhu roku vkládaly do obchodních jednání v Cancúnu, se po této 
konferenci rozplynuly a vystřídala je určitá nedůvěra v další osud mezinárodního obchodního 
systému. OECD, která je propagátorem mnohostrannosti v obchodě i službách, by ráda 
sehrála významnou roli při podpoře pokračování těchto jednání a chce se stát  významnější v 
otázkách globalizace. OECD je stále více zahrnuta do spolupráce a dialogu s nečlenskými 
zeměmi, z toho důvodu je jedním z hlavních cílů probíhající reformy organizace.  
 
Současně s tím se OECD snaží reagovat na aktuální výzvy posilovat finanční stabilitu a 
důvěru, prosazovat zdravou fiskální a rozpočtovou politiku a najít odpovídající reakci na 
otázky stárnutí obyvatelstva, migrace, rostoucích nákladů na zdravotnictví a současně 
posilovat zaměstnanost. Proto potřebuje mnohem více než kdy v minulosti změnit sama sebe, 
stanovit nové cíle a priority, které by posílily její novou úlohu, její globální aspirace a 
současně nevedly ke zvýšení finančních nákladů. Zapomenout nelze na význam spolupráce 
OECD se skupinou G 8.              
 
Již tradiční diskusní platformou, s cílem vzájemného poznávání a seznamování se s pohledy 
na klíčové vývojové tendence ve světě, bývají tzv. Konzultace OECD s BIAC a TUAC. Tyto 
konzultace jsou průběžně organizovány na úrovni jednotlivých pracovních výborů a závěry 
z těchto diskusí se stávají podkladem a zpětnou vazbou pro upřesňování dílčích pracovních 
zadání. Konzultace OECD s BIAC a TUAC na nejvyšší úrovni probíhá každoročně v rámci 
ministerských zasedání OECD a tak tomu bylo i v roce 2003. 
 
 
 
2. Nejvýznamnější akce OECD v roce 2003 
 
 
* Ministerské zasedání Rady OECD (MCM) 29.-30. dubna 2003 v Paříži 
 
- Zasedání předsedal Nový Zéland. Delegaci ČR, složenou ze zástupců ministerstev průmyslu 
a obchodu, financí, zahraničních věcí, informatiky a SM při OECD, vedl náměstek ministra 
financí Z.Hrubý. Evropskou komisi zastupoval komisař pro ekonomické a měnové otázky  
P. Solbes a komisař pro obchod P. Lamy. Zasedání se zabývalo tématy: 
 
- Ekonomický výhled, perspektivy růstu v členských zemích 
Jednání ukázalo na značnou nejistotu pokud jde o další vývoj světové ekonomiky s vyhlídkou 
na pomalý růst, i když geopolitické vlivy (konflikt v Iráku) začaly ustupovat. Hlavní důvod 
pomalého růstu byl spatřován v makroekonomické nerovnováze, strukturálních problémech a  
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růstu fiskálních deficitů. Zlepšení důvěry a růstu vyžaduje odpovídající reformní kroky 
zvyšující flexibilitu a inovativnost ekonomiky, transparentnost finančních trhů a podporu  
hospodářské soutěže.  
 
- Politika udržení důvěry a zvyšování růstu 
Nutné je odstraňování překážek pro růst zaměstnanosti a produktivity, posilování finančních 
trhů a správná správa a řízení společností. Potvrzena byla silná vzájemná ekonomická 
závislost zemí OECD a potřeba koordinovaného postupu, stejně jako nezbytných reforem. 
K řešení těchto problémů by měla přispět právě OECD, která by měla mimo jiné analyzovat 
překážky a nejlepší praxe. Poukázáno bylo na nepříznivý demografický vývoj, potřebu 
flexibility trhů práce  a zvyšování produktivity, kvalifikace, rozvoje prostředí podporujícího 
podnikání. 
 
- Sdílení výhod: podpora ekonomického růstu a investic v rozvojových zemích 
Otázka se projednávala za účasti pozvaných nečlenských zemí: Brazílie, Indie, Maroka, 
Ruska a Ugandy. Jednání vycházelo z Monterreyského konsensu o financování rozvoje, 
v němž přináleží primární odpovědnost za vytvoření vhodného prostředí rozvojovým zemím, 
zatímco vyspělé země a mezinárodní organizace mají tomuto procesu rozvoje napomáhat. 
Japonsko navrhlo vypracovat akční plán pro podporu FDI do rozvojových zemí, který se 
setkal s podporou. Zřetelná byla vazba mezi obchodem a investicemi. Africké země 
zdůrazňovaly nutnost otevření trhů jejich zemědělským produktům. Poukázáno bylo na 
potřebu regionální spolupráce samotných rozvojových zemí. V. Británie připomněla svůj 
návrh na vytvoření Mezinárodní finanční facility. OECD může podpořit synergii mezi 
investicemi, mezinárodním obchodem a rozvojovou pomocí. 
 
-  Obchodní otázky 
Jednání, které se zaměřilo na stav jednání na půdě WTO a přípravu ministerské konference 
v Cancúnu, se zúčastnila řada nečlenských zemí: Argentina, Brazílie, Chile, Egypt, Indie, 
Izrael, Maroko, Rumunsko, Rusko, Uganda. Jednání se snažilo poskytnout pozitivní signál 
k dalšímu kolu negociací WTO, kde všechny oblasti musí tvořit vyvážený balík, aby byl 
zabezpečen pozitivní přínos pro všechny účastníky. Projevila se značná blízkost názorů EU a 
USA pokud jde o hlavní oblasti, na které je nutné se soustředit. Příprava Cancúnu byla 
nicméně hodnocena kriticky s tím, že neslibuje odpovídající výsledky a bylo konstatováno, že 
OECD může negociacím napomoci zejména v oblasti analýz.      
 
- Reforma OECD 
Generální tajemník informoval o postupu jednání o reformě a dalším postupu, zmínil rovněž 
otázku rozšíření organizace. Členské země podpořily úsilí o reformu a očekávají zprávu na 
příštím MCM. 
 
 
* Ministerské zasedání IEA 28.-29. dubna 2003 v Paříži 
 
Zasedání předsedal ministr energetiky a průmyslu Velké Británie Brian Wilson. Delegaci ČR 
vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu M. Pecina a jejími členy byli též předseda SSHR 
D. Štrauch, zástupci zainteresovaných odborů MPO a SM při OECD. Klíčovým tématem 
zasedání byla problematika globálních rizik v energetickém sektoru a tvorba účinné strategie 
umožňující čelit těmto novým trendům v celosvětovém měřítku. Ministerské zasedání 
doprovázela rozsáhlá výstava o existující mezinárodní technologické spolupráci, propagující 
práci členských zemí IEA v rámci probíhajících implementačních dohod. 
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* Fórum OECD 2003 
 
Fórum OECD se konalo opět paralelně s ministerským zasedání Rady OECD na konci dubna 
2003. Tentokrát se v kongresovém centru Kléber sešlo na 1000 účastníků ze 68 zemí. Fóra se 
účastnili jak ministři a vysocí představitelé vlád, tak zástupci podnikatelské sféry, nevládního 
sektoru a novináři. V rámci podtitulu "Růst, rozvíjet se a prosperovat" diskutovali řadu 
aktuálních problémů světové ekonomiky, správu a řízení nadnárodních korporací, sociální 
dimenzi mezinárodního obchodu, reformu zemědělské politiky, roli nových technologií v 
rozvoji či měnící se vztah mezi vládou a občany atd. Všechna tato témata byla úzce spjatá s 
diskusí ministrů během zasedání Rady OECD a Fórum 2003 tak splnilo svůj hlavní účel - 
zviditelnit OECD v očích veřejnosti a zprostředkovat názor nevládních aktérů. Více informací 
lze nalézt na internetu www.oecd.org/forum2003. 
 
 
* Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci na ministerské úrovni  
 
Zasedání se konalo 29.-30.9.2003 za účasti ministrů práce a zaměstnanosti. Za ČR se účastnil 
ministr Z. Škromach a náměstek ministra M. Fuchs. Jednání vedené pod titulem „Více 
pracovních míst a lepší pracovní místa“ bylo věnováno otázkám zvýšení účasti na trhu práce 
a kvality pracovních míst. S velkým úspěchem se setkal nápad sekretariátu OECD 
zorganizovat před zahájením samotného ministeriálu tzv. fórum věnované tématu „Dobrá 
práce, špatná práce – mýtus nebo realita?“ Teoretické názory předního světového experta 
skutečně rozproudily mezi ministry, zodpovědnými za dopady aplikací vědeckých poznatků 
v praxi, velmi živou debatu a OECD hodlá tuto strukturu používat i při dalších ministerských 
setkáních. V závěrečném komuniké se ministři dohodli na potřebě komplexní strategie za více 
lepších pracovních míst a na mandátu OECD k přehodnocení doporučení současné Strategie 
zaměstnanosti OECD (Jobs Strategy) tak, aby  reagovala na aktuální výzvy strukturálních a 
demografických změn.  
 
 
* Zvláštní zasedání Výkonného výboru  (ECSS) 
 
- Jarní zasedání (12.-13.3.2003) se soustředilo především na obchodní otázky přípravy 
Cancúnu, kde se nedařilo dodržování dohodnutých termínů. Generální ředitel WTO Supachai 
upozornil na riziko ztráty podpory rozvojových zemí, pokud se nepodaří postoupit dopředu    
u rozvojové problematiky z Dohá. ECSS se zabývalo rovněž ekonomickou situací v zemích 
OECD, poukázáno bylo na prohlubování rozdílů v ekonomickém růstu mezi Japonskem, 
Evropou a USA, jakož i na značné rozdíly v postupu reforem v zemích EU. Podána byla 
poměrně široká informace o stavu jednání o reformě OECD v jednotlivých oblastech. 
Zdůrazňováno bylo, že reforma je jeden balík vzájemně svázaných částí. ECSS byl 
informován i o aktivitách v souvislosti s bojem proti terorismu. USA předložily návrh na 
uspořádání konference a zpracování studie o zkušenostech se zvládáním velkých katastrof. 
 
- Podzimní zasedání (13.-14.11.2003) se rovněž zabývalo přehledem ekonomické situace, 
která je charakterizována pokračováním růstu v USA a obnovením růstu v Japonsku. Naopak 
evropská ekonomika je stále na počátku oživení a je svazována strukturálními problémy. 
Diskutovalo se o tom, nakolik je fiskální politika zemí EU omezována Paktem stability, jakož 

http://www.oecd.org/forum2003
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i další otázky. Hlavní pozornost byla věnována reformě OECD včetně úlohy ECSS v tomto 
procesu. Generální tajemník upozornil na potřebu více se věnovat řízení globalizace, podpoře 
udržitelného rozvoje a vzájemného souladu politik a to i ve vztahu k nečlenům. Proto je nutné 
stanovit priority a převést prostředky na nové aktivity. Značná pozornost byla věnována 
otázce rozšíření, jakož i potřebě udržet efektivnost OECD. V otázce obchodu konstatoval 
generální tajemník, že by neměla být konference v Cancúnu hodnocena pouze jako neúspěch 
a zmínil dosažení dohody v oblasti léčiv. OECD by měla pomoci rozeběhnout znovu jednání a 
přispět k němu svými analýzami. Členské země zde rovněž mohou konzultovat na neutrální 
půdě a diskutovat s nečleny. 
 
 
 
3. Hlavní akce vzhledem ke spolupráci OECD s ČR 
 
* Návštěva presidenta ČR v OECD 
 
U příležitosti své pracovní návštěvy ve Francii navštívil prezident V. Klaus dne 16.7.2003 
také sídlo OECD. President se nejprve setkal s generálním tajemníkem OECD D. Johnstonem 
a poté se zúčastnil zasedání Rady OECD. Podepsal se rovněž do tzv. Zlaté knihy OECD. 
Hovořil o zkušenostech se spoluprací s OECD, liberalizací a transformací ekonomiky, 
blížícím se vstupu země do EU, přístupu ke společné měně apod. Jeho vystoupení vyvolalo 
značný zájem členů Rady a živou diskusi. Návštěva přispěla k zviditelnění OECD v našich 
médiích a současně ukázala na zájem nejvyšších představitelů o spolupráci s OECD. 
 
* Návštěva generálního tajemníka OECD v ČR   
 
Generální tajemník Donald J. Johnston navštívil pracovně Prahu ve dnech 25.-27.5.2003, kde 
se zajímal o vývoj české ekonomiky, ekonomickou politiku vlády a důsledky  vstupu země do 
EU. Setkal se s předsedou vlády ČR, s nímž se rozhovor soustředil na otázky reformy 
veřejných financí a penzijní reformu, otázku fiskální konsolidace projednával podrobněji i 
s ministrem financí. Při jednání s místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí  
C. Svobodou se zaměřil zejména na otázky reformy a rozšíření OECD. Setkal se dále 
s ministrem práce a sociálních věcí a náměstkem ministra pro životní prostředí, guvernérem 
ČNB a bývalým presidentem V. Havlem. Uskutečnil rovněž přednášku na fakultě sociálních 
věd UK o problematice růstu a zúčastnil se zvláštního zasedání Pracovní skupiny pro 
spolupráci s OECD na úrovni náměstků. 
 
* Návštěva delegace senátního výboru pro hospodářství, zemědělství a 
dopravu v OECD 
 
Dne 20.11.2003 se uskutečnilo jednání delegace senátního výboru (J. Fencl, E. Škrabiš,  
S. Paukrtová, I. Večeřová) s ředitelem Direktorátu pro potravinářství, zemědělství a rybolov 
S. Tangermannem.  Obsáhlá informace o zemědělské agendě v OECD se dotkla i analýz 
podpor farmářům, které jsou důležitým politickým nástrojem a bude zajímavé sledovat 
postavení nových členských zemí EU. S. Tangermann se poměrně často setkává 
s parlamentními zástupci členských zemí a  reagoval velmi pozitivně na předběžné a zatím 
nezávazné pozvání do ČR. 
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* Návštěva delegace hospodářského výboru Poslanecké sněmovny v OECD 
 
Ve dnech 3.-10.11.2003 uskutečnila oficiální návštěvu Francie delegace Hospodářského 
výboru PSP ČR. V jejím rámci SM zorganizovala pracovní setkání na půdě OECD. Diskuse 
prvního panelu, vedená hlavním analytikem Direktorátu ELSA, byla zaměřena na mobilitu 
pracovní síly - zejména vnitřní (domácí) a na její posílení,  na závislost regionů na celkovém 
stavu domácí ekonomiky a na možnosti implementace regionálních politik. Ve druhé části 
jednání byla delegace přijata ředitelem programu LEED. Kromě diskusí ohledně útlumových 
aktivit byly předmětem zájmu českých zákonodárců zkušenosti OECD z práce v krizových 
regionech. Česká delegace poslanců byla zevrubně informována o metodickém přístupu 
OECD a LEED k danému tématu, zmíněny byly rovněž otázky spojené s podporou malého a 
středního podnikání. Jednání s důrazem na regionální politiku pokračovalo i v posledním 
panelu, který otevřel  ředitel sekce regionální politiky OECD. Mimořádná pozornost byla 
věnována poslední studii regionální politiky ČR, následně prezentováné na půdě Výboru pro 
regionální politiku (viz jiná část zprávy). 
 
 
 
4. Nové nástroje přijaté Radou OECD  
 
* Směrnice OECD k ochraně spotřebitelů před podvodnými a nepoctivými 
obchodními praktikami  
Tento instrument reaguje na vzrůstající četnost podvodů vůči spotřebitelům využívajícím 
internet a navazuje na předchozí Směrnici OECD k ochraně spotřebitelů v kontextu 
elektronického obchodu. OECD se tak snaží reagovat na problematiku ochrany spotřebitele 
v globálním měřítku. Cílem je zajistit účinnější kroky vlád zemí OECD při prevenci 
přeshraničních problémů spotřebitelů. Směrnice upravuje jak obecná pravidla mezinárodní 
spolupráce agentur na ochranu spotřebitele v této oblasti, tak i specifické ustanovení týkající 
se notifikací, sdílení informací a spolupráce při vyšetřování. Český překlad směrnice je 
k dispozici na www.mpo.cz/CZ/ochrana_spotrebitele/informace_pro_spotrebitele/default.htm  
             
* Směrnice o zvládání konfliktu zájmů ve veřejné službě   
Příprava Směrnice vyšla z požadavku zajistit integritu a průhlednost  veřejného sektoru v 
době, kdy jsou jeho vztahy se soukromým sektorem mnohem intenzivnější. V úvodu 
Směrnice konstatuje, že konflikt zájmů sice ještě automaticky neznamená zárodek korupce, 
ale v posledních letech se tento problém stává stále aktuálnější. Směrnice dále definuje vlastní 
pojem "konflikt zájmů" a předkládá hlavní principy, které by měly pomoci minimalizovat 
jeho negativní dopady:  a) úředníci by měli sledovat veřejný zájem a měli by k tomu být 
vhodně motivováni; b) někdy je třeba změnit celkovou "organizační kulturu" veřejných 
organizací, což většinou musí začít seshora; c) významnou prevencí je zvyšování 
transparentnosti veřejného sektoru, k čemuž mohou napomoci i moderní technologie. Plný 
text Směrnice je k dispozici na www.oecd.org/gov/ethics.  
 
* Rozhodnutí Rady o zřízení Společného výzkumného dopravního centra 
OECD a ECMT   
Obecným cílem centra, které formálně zahájí svou činnost 1.1.2004, prozatímně na 3 roky, je 
lépe integrovat činnosti, které probíhaly v relevantních výborech obou organizací - 
OECD/RTD Steering Committee a ECMT/Economic Research Committee, a jejichž činnost 
byla k 31.12.2003 ukončena. Prostřednictvím spolupráce ve výzkumných dopravních 

http://www.mpo.cz/CZ/ochrana_spotrebitele/
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programech týkajících se všech způsobů pozemní dopravy a jejich  vzájemných vazeb 
v širších ekonomických, sociálních, ekologických a institucionálních souvislostech, má 
Centrum přispívat ke strukturálním zlepšením ekonomik OECD a ECMT. 
 
* Doporučení o společném přístupu v otázce životního prostředí a oficiálně 
podporovaných exportních úvěrů 
Dokument upravuje celou řadu environmentálních aspektů podmiňujících možnost 
financování státem podporovaných vývozních projektů a je považován za klíčový milník 
v práci skupiny pro vývozní úvěry. Po dlouhých koordinačních jednáních zemí EU s EK byl 
dohodnut text prohlášení, který učinila při přijetí EK a předsednická země za země EU a 
přistupující státy.   
 
 
 
5. Hlavní oblasti práce OECD s důrazem na aktivity spojené s ČR  
 
 
* Ekonomická politika 
 
Výbor pro ekonomickou politiku (EPC) diskutoval na svých zasedáních zejména 
udržitelnost ekonomického oživení USA, politiku nutnou pro stabilizaci japonského 
hospodářství a nezbytné strukturální reformy v zemích EU. Pozornost byla věnována i vlivu 
geopolitických nejistot na oživení světového hospodářství, problematice zhoršující se fiskální 
pozice některých zemí OECD a  přípravě analytického projektu na téma strukturálních 
reforem. Dále EPC souhrnně analyzoval dosavadní práci OECD v oblasti zdrojů růstu a 
strukturálních politik podporujících ekonomický růst. Výsledkem byl materiál „Agenda for 
Growth“ postoupený na Ministerské zasedání OECD.  
 
Výbor pro ekonomické přehledy (EDRC)  projednal 20 ekonomických zpráv připravených 
sekretariátem OECD, které  byly následně publikovány v edici „OECD Economic Survey“.  
Doporučení EDRC směřovaly k vytvoření optimálních struktur pro fungování měnové a 
rozpočtové politiky, zvyšování flexibility trhů práce a produktů, k efektivnímu nastavení 
politik na podporu udržitelného rozvoje. Speciální kapitoly ekonomických přehledů se v roce 
2003 zaměřily především na problematiku hospodářské soutěže, migrace a veřejných výdajů. 
Na základě mandátu MCM z r. 2001 jsou přehledy od konce roku 2002 doplněny o kapitolu 
„Indikátory udržitelného rozvoje“. Seznam indikátorů je předmětem průběžných diskusí a 
úprav, současný konsensuální seznam je seřazen do 7 oblastí: skleníkové plyny, znečištění 
ovzduší, znečištění vod, řízení přírodních zdrojů, nakládání s odpady, udržitelné důchodové 
příjmy a životní úroveň rozvojových zemí. Výběr 3 oblastí do příslušné kapitoly navrhuje 
sekretariát a schvaluje EDRC.  
 
Dne 27. ledna 2003 byl na EDRC projednán ekonomický přehled ČR. Českou delegaci vedl 
náměstek MF Z. Hrubý a zúčastnili se jí dále zástupci MF, MPO, MPSV, MZdr, MZV, ČNB, 
Všeobecné zdravotní pojišťovny a České konsolidační agentury. Speciální kapitola, která 
doplnila makroekonomickou a strukturální analýzu přehledu, byla věnována ekonomickým 
aspektům zdravotnictví. Hlavní doporučení OECD směřovala k nutnosti fiskální konsolidace, 
ke strukturálním reformám nezbytným pro překonání duality v ekonomice a ke krokům 
vedoucím k finanční stabilizaci zdravotnictví. Díky pražské tiskové konferenci za účasti 
ministra financí B. Sobotky a expertů OECD došlo k široké medializaci doporučení OECD. 
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Analýza českého hospodářství z dílny OECD se stala i impulsem pro diskusi politické 
reprezentace a odborné veřejnosti na toto téma. 
  
* Otázky finanční, fiskální a činnost podniků 
 
Velké účetní skandály amerických a později evropských podniků byly motorem diskuse 
Řídící skupiny pro správu podniků. Celoroční intenzivní práce řídící skupiny byla 
zaměřena na aktualizaci existujících Principů OECD pro správu podniků tak, aby jejich nová 
verze reagovala na nedávné finanční skandály a snížila možnost jejich opakování do 
budoucna. Návrh upravených Principů byl v lednu 2004 poskytnut veřejnosti a po 
zapracování eventuelních připomínek se očekává jejich schválení na ministerském zasedání 
v květnu 2004. Problematika podplácení patřila i v roce 2003 k prioritním oblastem práce 
OECD a spolupráce s nečlenskými zeměmi OECD, které jsou dalšími signatáři Úmluvy 
OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních 
podnikatelských transakcích. Pracovní skupina OECD proti podplácení projednala 
examinaci Maďarska, Bulharska, Brazílie, Kanady, Francie, Chile a Norska (viz také 
examinátorská úloha ČR). Na konci roku 2003 byla ukončena též jednání k institucionálním, 
strukturálním a finančním otázkám fungování této Pracovní skupiny OECD. To by mělo 
otevřít cestu k jejímu budoucímu rozšíření.  
 
Výbor pro investice a nadnárodní podniky (CIME)  se zabýval  roce 2003  rozšířením 
záběru Deklarace OECD pro nadnárodní podniky,  efektivním fungováním Národních 
kontaktních míst (NCP) a k dalšími tématy jako ochrana investic, investice a obchod, atd. 
Vzhledem k existenci vyřešených sporů sociálních partnerů prostřednictvím NCP (ČR je 
v OECD spíše výjimkou) byla česká delegace požádána, aby na prosincovém zasedání 
prezentovala své praktické zkušenosti z této oblasti. Ve Výboru pro kapitálové pohyby 
(CMIT) byly téměř dokončeny examinace nejnovějších členů OECD ve vztahu ke „Kodexům 
liberalizace“. CMIT, CIME a další orgány OECD se zabývaly možností sloučení výše 
zmíněných dvou výborů v nový  Investiční výbor. Konečné rozhodnutí o jejich spojení učiní 
Rada až v roce 2004. 
 
V roce 2003 ve své činnosti reagoval Výbor pro fiskální záležitosti na globální výzvu větší 
transparentnosti a výměny informací. Práce se soustředily na problematiku přístupu 
k bankovním informacím, boji proti daňovým rájům a odstraňování škodlivých daňových 
režimů. Výbor pro finanční trhy diskutoval nezbytné kroky dozorových i samosprávných 
orgánů k obnovení důvěry ve finanční trhy. V rámci setkání Výboru proběhla i diskuse 
s účastníky trhu (zástupci bank, pojišťoven a investičních společností), která napomohla 
k identifikaci hlavních regulatorních nedostatků a možných forem jejich řešení. Práce 
Pojišťovacího výboru reagovala v roce 2003 na aktuální otázky projednávané v OECD. V 
diskusi ke správě podniků (Corporate Governance) výbor zohlednil specifické postavení 
pojišťovacích společností, do Projektu zdraví přispěl analýzou existujících systémů 
zdravotního pojištění. Do jeho analýz se promítlo i téma terorismu.  
 
 
* Obchod 
 
Rok 2003 byl v podmínkách práce Obchodního výboru výrazně ovlivněn přípravou a 
průběhem 5. ministerské konference WTO. Trvale se prohlubující propojenost agendy 
Obchodního výboru OECD s úkoly stojícími před WTO znásobila jeho spoluodpovědnost  za 
úspěšné dovršení ženevských mnohostranných rozhovorů a tato skutečnost se promítla 
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při hodnocení výsledků konference WTO a z toho vyplývajících důsledků pro definování role 
OECD. Zvlášť významné bylo z tohoto pohledu 137. zasedání Obchodního výboru (říjen 
2003), které ve svých závěrech definovalo roli OECD při naplňování rozvojové agendy 
z Dohá jako nezastupitelnou. OECD si u všech zúčastněných stran uchovává statut prestižního 
nadnárodního pracoviště s mimořádně silným analytickým potenciálem. Povzbudivě vyzněl i 
jednotný zájem členských zemí nadále pokračovat v multilaterálních jednáních. Tím bylo – 
alespoň na půdě Obchodního výboru - překonáno zklamání z cancúnskeho nezdaru a byla 
jasně deklarována chuť odpovědněji přistoupit k jednacímu stolu. Z probíhajících diskusí 
vyplynulo, že ani nutnost reorganizace WTO, kterou většina členských zemí vnímá jako 
nezbytnou pro další akceleraci multilaterálních rozhovorů, nebyla spatřována jako důvod pro 
zpomalení negociačního procesu. 
 
* Ocel 
 
Po hluboké reorganizaci EHK OSN v Ženevě v minulých letech se Výbor OECD pro ocel 
stal jediným mezinárodním fórem pro projednávání problematiky výroby, spotřeby, 
mezinárodního obchodu a zaměstnanosti v ocelářském odvětví. V posledním období se však 
činnost výboru omezila pouze na statistická hlášení vzhledem k zahájení tzv. Zvláštního 
zasedání OECD na vysoké úrovni k problematice oceli. Podnětem této iniciativy OECD se 
stala nestabilita světového trhu ocelářskými výrobky, přičemž jako hlavní příčina tohoto stavu 
byly označeny nadbytečné neefektivní ocelářské výrobní kapacity a subvence deformující trh 
ocelí. Návrh multilaterální dohody o omezení, resp. eliminaci subvencí deformujících trh 
ocelí, který je od roku 2002 na pravidelných zasedáních intenzivně projednáván, byl roce 
2003 precizován zejména v oblastech formulování hlavních smluvních systémových opatření 
a základních článků připravované multilaterální dohody. Její původní termín nebyl naplněn a 
je otázkou, zda je ve svém současném pojetí, zacházejícím za rámec současné Dohody WTO 
o subvencích a vyrovnávacích opatřeních (ASCM), v krátkodobém časovém horizontu 
několika měsíců vůbec dosažitelná. I přes tuto skutečnost však obecně převládá názor, že bylo 
v loňských jednáních dosaženo historicky významného pokroku a přetrvává vůle dále v nich  
intenzivně pokračovat. Jednání budou pokračovat i roce 2004 a do poloviny roku by se mělo 
vyjasnit, zda je vůbec možné dohody dosáhnout. Poté by měl Výbor pro ocel, pokud nedojde 
k organizační změně v rámci OECD, obnovit svoji činnost v původním rozsahu.  
 
* ECG a skupina Participantů 
 

ČR se i v roce 2003 aktivně podílela (EGAP, ČEB, MF, MPaO) na všech probíhajících 
iniciativách Skupiny pro vývozní úvěry OECD. Důležité bylo schválení Doporučení o 
společných přístupech k životnímu prostředí u oficiální podpory vývozních úvěrů 
(Recommendation on Common Approaches on Environment and Officially Supported Export 
Credits) jako závazného dokumentu pro nadcházející období (viz třetí část této zprávy). 
Pokračovala rovněž výměna zkušeností v aktivitách zabraňujících podplácení zahraničních 
úředníků a činitelů při poskytování oficiální podpory u vývozních úvěrů. Úspěšně se podařilo 
završit důležitá jednání ohledně novelizace textu tzv. Konsensu OECD. Česká delegace, m.j. 
díky plnému členství ČR ve skupině Participantů již od prosince 2001, podporovala při 
novelizaci dokumentu celou řadu dílčích strukturovaných výkladů resp. formulací 
odpovídajících národním zájmům ČR. 
 
* Hospodářská soutěž 
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Pravidelných zasedání Výboru pro hospodářskou soutěž  v roce 2003 se zúčastnil předseda 
Úřadu na ochranu hospodářské soutěže J. Bednář. Výbor během roku projednal několik 
přehledů soutěžní politiky členských zemí OECD a věnoval se i diskusi regulatorních reforem 
členů OECD, kde hospodářská soutěž tvoří významnou část. Mezi sektorální témata na 
jednání výboru v roce 2003 patřila problematika určování vstupních cen pro veřejná síťová 
odvětví, fůze v oblasti médií, hospodářská soutěž na trzích produktů, atd. Výbor pro 
hospodářskou soutěž se zúčastnil několika společných aktivit, které demonstrují široký vliv 
soutěžní politiky.  V květnu 2003 proběhlo Společné globální fórum k obchodu a hospodářské 
soutěži, v říjnu 2003 se konalo společné zasedání s Výborem pro ochranu spotřebitele.  
 
 
* Věda a technologie 
 
- Výbor pro vědeckotechnologickou politiku (CSTP) zasedal v roce 2003 mimořádně 
třikrát, protože se zabýval zejména přípravou ministerského zasedání CSTP, které je 
plánováno na leden 2004.  K významným tématům CSTP a jeho pracovních skupin patřila mj. 
diskuse o výdajových cílech v oblasti vědy a výzkumu (viz. lisabonské cíle EU), prezentace 
vědeckotechnologické politiky Španělska, zahájení přehledů public-private partnerships 
(prvními zeměmi budou Francie a Nizozemsko) či důkladné zhodnocení činnosti Globálního 
fóra pro vědu (GSF) a prodloužení jeho mandátu do roku 2009. Výbor zatím bezvýsledně 
jednal o přijetí nových pozorovatelů (Estonsko, Brazílie, Chile) a rovněž se zabýval možným 
dopadem reformy OECD na strukturu výborů.  Nejvýznamnější publikací v roce 2003 byl 
tradiční STI Scoreboard, který obsahuje nejčerstvější indikátory a statistiky. 
 
- Výbor pro informační technologie (ICCP) významně přispěl k přípravě na Světový summit 
o informační společnosti (WSIS), který se uskutečnil v prosinci 2003 v Ženevě. OECD zde 
nabídla zejména své dlouhodobé zkušenosti s informačními technologiemi jakožto 
katalyzátorem ekonomického růstu, s posilováním bezpečnosti a důvěry v informační sítě (viz 
revidovaná  "Pravidla OECD pro bezpečnost informačních systémů: Směřování ke kultuře 
bezpečnosti"), jakož i integrací ICT do strategií a projektů rozvojové spolupráce. Při tomto 
procesu OECD úzce spolupracovala i s dalšími zeměmi, o čemž svědčí mj. Společné fórum 
OECD-APEC organizované v lednu 2003 na Honolulu (za ČR se účastnil náměstek ministra 
informatiky K. Frankl). K dalším důležitým oblastem patří dokončení politického dokumentu 
o broadbandu, tj. vysokorychlostním připojení na internet, a nastartování několika nových 
projektů, mj. v oblasti bezpečnosti (boj proti nevyžádané poště - SPAM, využití IT v boji 
proti terorismu a bezpečnosti letecké dopravy atd.).  
 
 
* Řízení veřejné správy, regulatorní reforma 
 
- Rok 2003 přinesl nejen změnu názvu výboru PUMA na Public Governance Committee, 
ale rovněž mnoho výsledků v celé řadě oblastí. Byla dokončena a Radou OECD schválena 
Směrnice pro zvládání konfliktu zájmů ve veřejné službě (blíže viz část 3). ČR je v této oblasti 
aktivní a v listopadu 2003 v Praze uspořádala fórum na vysoké úrovni o konfliktu zájmů, mj. 
za účasti náměstka J. Postráneckého, MV. Pravidelného neformálního zasedání vysokých 
představitelů centrálních úřadů na téma "modernizace veřejného sektoru" (listopad 2003 v 
Madridu) se za ČR zúčastnil M. Turek, zástupce vedoucí Úřadu vlády. V oblasti tvorby 
rozpočtu se tentokrát výroční zasedání vyšších úředníků zodpovědných za přípravu rozpočtu 
(SBO) konalo v červnu 2003 v Římě. Hlavním tématem byly rozpočtové realokace a tvorba 
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rozpočtu založeného na výsledcích. ČR se aktivně zapojila i do dalších aktivit v oblasti 
veřejné správy, např. projektu OECD na podporu e-government (gestor: MI). 
 
- Samostatnou pozornost si vyžaduje regulatorní reforma, protože jde o horizontální aktivitu 
OECD. Za tímto účelem byla jako vrcholný průřezový orgán vytvořena tzv. Zvláštní skupina 
pro regulatorní reformu (SGRP). Během roku 2003 SGRP dokončila přehledy regulatorní 
reformy čtyř zemí (Norsko, Finsko, Francie a Německo), čímž počet zkoumaných zemí 
dosáhl 20 (ČR v letech  2000-2001). To je již dostatečné množství, aby bylo možné 
rekapitulovat a aktualizovat jednotlivá doporučení a rovněž přistoupit k tzv. ex-post 
hodnocením (byť zde zatím nepanuje shoda všech zemí). Pokud jde o spolupráci s 
nečlenskými zeměmi, v oblasti regulatorní reformy se tato spolupráce zaměřuje na tři regiony: 
Ruskou federaci, APEC a jihovýchodní Evropu (blíže viz část 5).   
 
* Teritoriální rozvoj a podpora místního hospodářství 
 
- Klíčovou událostí roku bylo pro ČR hodnocení studie OECD Regionální přehled České 
republiky, které proběhlo v listopadu 2003 na půdě řádného zasedání Výboru pro regionální 
politiku OECD (TDPC). Jednání se zúčastnila meziresortní delegace z ústředí (MMR, MZV), 
vedená náměstkem ministra pro místní rozvoj P. Formanem. Na závěrečném neformálním 
rozhovoru  byl přítomen i generální tajemník OECD D. Johnston. Analytická studie byla 
vypracována experty Direktorátu pro veřejnou správu a teritoriální rozvoj  ve spolupráci 
s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a dalšími institucemi ČR. Tento regionální 
přehled ČR byl vyvrcholením dvouleté práce  mezinárodního týmu expertů z OECD a  celé 
řady českých zainteresovaných orgánů státní správy, jakož i dalších vládních institucí, včetně 
prezentovaných regionů. Zveřejnění regionálního přehledu ČR několik málo měsíců před 
vstupem ČR do EU a přibližně rok po úspěšné prezentaci regionální studie Moravská 
Třebová-Jevíčko,  poskytlo členským zemím OECD i ostatním  zainteresovaným institucím 
aktualizovanou informaci o  vývoji hospodářské a sociální politiky v ČR. Důraz byl kladen na 
jednotlivé regiony, jejich specifika a na komparativní výhody resp. rezervy doposud tlumící 
jejich výraznější sociální a ekonomický růst. Silnou stránkou studie byla skutečnost, že se 
neomezovala pouze na analytickou část charakterizující současnou situaci českých regiónů, 
ale že se zaměřila na formulování celé škály konkrétních dílčích i systémových doporučení 
jednotlivým subjektům státní správy i samosprávy participujícím na tvorbě a implementaci 
regionální politiky ČR. 

 
- ČR se aktivně podílela na práci Programu pro rozvoj místního hospodářství a 
zaměstnanosti (LEED) především v oblasti využívání databází a metodických postupů, 
získaných resp. formulovaných z dosavadních projektů a iniciativ. Poznatky získané 
prostřednictvím našeho členství byly využívány při modifikaci státních programů 
regionálního rozvoje a zejména při přípravě Národního rozvojového plánu a operačních 
programů, spojených s účastí ČR na politice soudržnosti ES. 

 
- Průlomovou událostí loňského roku, i z pohledu zájmů ČR, bylo zřízení Regionálního 
centra OECD se sídlem v Trentu, Itálie. Jeho vytvoření bylo schváleno Řídícím výborem 
LEED v prosinci r. 2002 a Radou OECD v červnu 2003. Tato iniciativa vycházela ze závěrů 
studie expertní skupiny LEED, jejímž členem byl i zástupce ČR (P.Tatarko z SM OECD). 
Posláním centra je vytvoření společné znalostní a informační databáze vycházející 
z empirických studií programu LEED a jejím prostřednictvím působení na zvyšování kapacit 
místního rozvoje jak členských, tak i nečlenských zemí střední a východní Evropy. Centrum 
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zahájí svou činnost v lednu 2004 a o práci v něm projevilo zájem i několik uchazečů z ČR. 
(viz též část 6.)   

 
 
* Zemědělství 
 
- Hlavním cílem zemědělské agendy OECD bylo přispět k pozitivní reformě, tj. k lepší 
budoucí zemědělské politice. Práce probíhají v rámci tří hlavních bloků - reforma zemědělské 
politiky, zemědělství v zahraničním obchodu a udržitelný rozvoj  zemědělství a rybolovu. 
Postupně se také zvyšuje spolupráce s nečlenskými zeměmi - s ekonomikami v transformaci a 
rozvojovými zeměmi. Ke zmírnění finančních problémů při podpoře nečlenů bylo v roce 2003 
vytvořeno konsorcium OECD se Světovou bankou FAO, IMF a IFPRI (Mezinárodní institut 
potravinové politiky). Zcela zásadní pozornost se dlouhodobě věnuje citlivému tématu 
podpory farmářů. Vývoj Společné zemědělské politiky EU vnímá OECD jako správný trend a 
oddělení přímých plateb od konkrétních zemědělských činností doporučuje jako 
nejefektivnější formu podpory i těm zemím, které k tomu nezavazují výsledky Společné 
zemědělské politiky z června 2003 v Lucemburku. Analýzy OECD, týkající se 
nejchoulostivějších témat zemědělské politiky, jsou vysoce oceňovány a využívány při 
negociacích WTO.  
 
- Práce OECD spadající do zodpovědnosti Výboru pro zemědělství a zajišťované 
prostřednictvím pracovní skupiny pro zemědělskou politiku a trhy, dvěmi komoditními 
podskupinami a dvěmi společnými pracovními skupinami (s obchodem a ŽP), byly v roce 
2003 hodnoceny velmi kladně i ve zprávě poradce GT P. Nicholsona, zabývající se reformou 
organizace. Prosincové zasedání výboru rozhodlo, že doporučí (ve spolupráci s Výborem pro 
politiku ŽP) prodloužit mandát Společné pracovní skupiny pro zemědělství a životní 
prostředí, který jí vyprší v lednu 2004. 
 
- Vzhledem k tomu, že důležitost rybolovu jako globálního přírodního bohatství a vlastnictví 
vysoce převažuje nad jeho čistě ekonomickým významem, má Rybářský  výbor výsadní 
postavení i v rozpočtové struktuře OECD.  Rybolov je také jednou z mála oblastí kde 
pravděpodobně hrozí konflikty mezi členy OECD, zvláštní pozornost mu věnovala i deklarace 
z Doha. Problematika Rybářského výboru v sobě zahrnuje všechny 3 dimenze  - 
ekonomickou, environmentální a sociální a pro OECD se tak stává „laboratorním příkladem“ 
udržitelného rozvoje. V roce 2003 pokračovaly práce na environmentálních a ekonomických 
aspektech dotací, studie k sociálním aspektům je v počátečním stadiu. Další práce, prováděné 
v úzké součinnosti s FAO se týkaly nelegálního, nehlášeného a neregulovaného rybolovu na 
širých mořích.  
 
* Životní prostředí   
 
- Hlavní pozornost věnoval Výbor pro politiku životního prostředí (EPOC) v roce 2003 
vyhodnocení zkušeností z implementace Environmentální strategie OECD pro 1. dekádu 21. 
století  jako přípravě zasedání EPOC na ministerské úrovni (duben 2004), se zvláštním 
důrazem na  environmentálně škodlivé dotace, environmentální dopady v dopravním sektoru, 
indikátory a environmentální výhled do roku 2030. Z horizontálních témat pak procesu 
negociace Doporučení společného přístupu k ŽP a oficiálně podporovaným exportním úvěrům 
a spolupráci s dočasnou skupinou OECD pro udržitelný rozvoj. Listopadové zasedání výboru 
konstatovalo, že relativně „noví“ členové OECD - ČR, Korea, Maďarsko, Polsko a 
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Slovensko, uspěli v implementaci dokumentů Rady OECD v oblasti ŽP (s výjimkou odpadů a 
chemikálií) natolik, že byli zproštěni povinnosti podávat výboru pravidelné zprávy na toto 
téma. 
 
* Udržitelný rozvoj  
 
- V roce 2003 vrcholily práce na tříletém horizontálním projektu udržitelného rozvoje, jehož 
závěrečná zpráva bude předložena MCM v květnu 2004. Obě zasedání dočasné pracovní 
skupiny pro udržitelný rozvoj se proto věnovala jak postupu prací na tématech zadaných 
ministry v roce 2001, tak i diskusím o budoucí podobě této horizontální aktivity v OECD. 
Silná je zejména podpora pokračování prací na indikátorech, přehledech environmentálních 
politik (peer reviews analysis), environmentálně škodlivých dotacích a daních souvisejících 
s ochranou ŽP, které již v této fázi poskytují velmi kvalitní výstupy. Práce na dalších zadáních 
mandátu - sociální dimenzi, politické soudržnosti a integraci - pokračují pomaleji, což je 
částečně dáno jejich komplexností, ale též nedostatkem finančních zdrojů. Květnové (2004) 
zasedání MCM by mělo také rozhodnout o budoucnosti diskutabilních kapitol věnovaných 
vybraným indikátorům udržitelného rozvoje, které tvoří součást ekonomických přehledů 
zpracovávaných Výborem pro ekonomické přehledy.  
 
 
* Školství  
 
Rok 2003 byl prvním rokem fungování Výboru pro vzdělávání (EDU) v samostatném 
Direktorátu pro vzdělávání. Spolu s Centrem pro výzkum a inovace ve vzdělávání (CERI) se 
soustředil na zhodnocení a další nasměrování tří hlavních vzdělávacích  programů: Program 
pro mezinárodní hodnocení studentů (PISA), Program školské výstavby (PEB) a Program 
institucionálního řízení ve vysokém školství (IMHE). Opíral se přitom o tzv. iniciativu 
dublinských setkání. Únorové setkání náměstků ministrů školství v Dublinu zahájilo 
pravidelná setkávání vysokých úředníků ministerstev, jejich cílem je integrovaný pohled na 
danou problematiku a formulace nejdůležitějších námětů pro politická rozhodnutí nejbližších 
let. Z pěti dohodnutých témat je dokončeno téma zefektivnění práce učitelů, které bude 
předloženo na březnovém zasedání Výboru. O velkém zájmu o práce OECD, týkající se 
vzdělávání, svědčí jak vysoké dobrovolné příspěvky, tak skutečnost, že vydávané publikace 
OECD z této oblasti se umisťují mezi nejprodávanějšími.  
 
* Zaměstnanost, práce a sociální věci, zdravotnictví 
 
- Výbor pro zaměstnanost, práci a sociální věci (ELSA) se věnoval především přípravě 
zářijového zasedání ministrů práce a zaměstnanosti, vrcholícímu tříletému projektu Zdraví a 
přípravě zasedání ministrů zdravotnictví (květen 2004). Koordinace aktivit jeho širokého 
mandátu - zaměstnanost, sociální věci, migrace, statistika zaměstnanosti a nezaměstnanosti, 
lidské zdroje a zdraví, byla přesto úspěšná. Publikace OECD Health Data Skupiny pro 
sociální politiku byla v roce 2002 čtvrtou nejlépe prodávanou publikací. Neustále roste 
význam problematiky Skupiny pro migraci.  Na základě národních zpráv korespondentů 
SOPEMI (Système d´observation permanent des migrations internationales) aktualizuje každý 
rok jednu ze základních publikací OECD – Trends in International Migration.  
 
- Rok 2003 byl též posledním rokem tříletého horizontálního projektu Zdraví, jehož 
závěrečná zpráva bude předložena na zasedání ministrů zdravotnictví v květnu 2004. 
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Prosincové zasedání dočasné pracovní skupiny pro projekt Zdraví se shodlo na tom, že 
projekt odvedl důležitou a užitečnou práci a že by měl pokračovat. Současný stav rozpočtu 
OECD to ovšem neumožňuje. Stejně, jako v případě projektu udržitelného rozvoje, podporuje 
většina delegací předložení návrhu na obnovení mandátu dočasné pracovní skupiny 
ministrům. Výstupy z tříletého projektu představují velké množství poznatků a zkušeností, 
které bude užitečné vyhodnotit z hlediska možných informací pro reformu zdravotnického 
systému ČR. Pro potřeby širší diskuse na různých řídících úrovních zodpovědných za systémy 
zdravotní péče (ministerstva, kraje, nemocnice apod.) je třeba zajistit překlad vybraných 
materiálů do češtiny.  
 
 
* Doprava 
 
- Pracovní skupina OECD pro dopravu  (zastřešuje EPOC) doplňuje svoje pravidelná 
zasedání vždy Společným zasedáním s Pracovní skupinou ECMT (Evropská konference 
ministrů dopravy) pro dopravu a životní prostředí. V roce 2003 pokračovaly práce PS na 
klíčovém projektu, který je součástí implementace environmentální strategie OECD - 
oddělení negativních dopadů dopravy od ekonomického růstu. 
 
- Výbor pro námořní dopravu se na svých zasedáních zabýval především otázkou 
bezpečnosti námořní dopravy a spolu s přípravou negociačních dokumentů pro WTO, zůstává 
toto téma prioritou i pro nadcházející období. 
 
- Po několikaletých přípravách se OECD a ECMT dohodly na zřízení Společného 
výzkumného dopravního centra (Joint OECD/ECMT Transport Research Centre), které 
formálně zahájí svou činnost 1.1.2004. Cílem centra je lépe integrovat činnosti, které 
probíhaly v relevantních výborech obou organizací - OECD/RTR Steering Committee a 
ECMT Economic Research Committee, a jejichž činnost byla k 31.12.2003 ukončena. 
Centrum bude řízeno novým společným Výborem dopravního výzkumu (Joint OECD/ECMT 
Transport Research Committee), jehož vedení bude zvoleno na prvním zasedání v únoru 
2004. Výbor bude podávat zprávy o činnosti rozšířenému Výboru zástupců ECMT, ministrům  
dopravy zemí OECD a ECMT, výročnímu ministerskému zasedání ECMT a Radě OECD 
(rozpočet a program práce). 
 

 
* Mezinárodní energetická agentura – IEA  
 
Naše členství v IEA bylo i v roce 2003 důležitou součástí zapojení ČR do mezinárodní 
spolupráce v oblasti energetiky a energetické politiky. Důraz byl kladen na oblasti 
bezpečného zásobování ropou, vytváření rezerv ropy a pohonných hmot, energetické 
statistiky, resp. na dialog mezi jednotlivými zeměmi a mezi výrobci a spotřebiteli ropy. 
Kromě těchto základních oblastí byl rok 2003 specificky zaměřen na další zkvalitňování 
prognóz světového vývoje nabídky a spotřeby energie s ohledem na existenci nových 
globálních rizikových faktorů (WEO) a na významné události zejména v členských zemích 
agentury (výpadky energie), jakož i dialog mezi vládami a uskupeními včetně odpovídajících 
dvoustranných resp.mnohostranných ujednání (např. IEA-OPEC). Pravidelná účast zástupců 
ČR na zasedáních Řídící rady a klíčových výborů IEA přispěly k vytváření příznivého 
obrazu ČR jako státu s  dlouhodobou tradicí a erudicí v energetické oblasti. ČR se mj. 
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účastnila vybraných mezinárodních projektů, jako např. na Implementační dohodě IEA 
zaměřené na ventilační techniku a solární energie v bytové výstavbě. 
 
* Mezinárodní agentura pro nukleární energii – NEA 
 
Práce NEA probíhala v roce 2003 na základě dvouletého Pracovního programu (POW) na léta 
2003–2004, který vychází z dlouhodobého Strategického plánu NEA na léta 1999–2004 
a z jeho priorit. Koordinace a tvorba obecné politiky NEA byla v  roce 2003 zajišťována vedle 
Řídícího výboru i tzv. politickými debatami o nejzávažnějších tématech jaderného oboru. 
V roce 2003 byly odborné diskuse zaměřeny zejména na hospodaření a radioaktivní odpady 
a na formulování tzv. Strategického plánu NEA pro období let 2005 až 2009. Z hlediska ČR 
měly i v roce 2003 největší význam aktivity v oblastech jaderné bezpečnosti (standardy, 
bezpečnostní opatření, účast v 6 experimentálních programech) a radioaktivních odpadů, a to 
zejména problematika trvalých úložišť a problematika separace a transmutace aktinidů, 
v pracích souvisejících s vývojem nových pokročilých reaktorů (vlastní aktivity NEA 
a spolupráce GIF, tj. mezinárodního fóra pro vývoj IV. generace reaktorů), v oblasti jaderného 
práva (dokončení revize Pařížské a Bruselské úmluvy o odpovědnosti za jaderné škody v roce 
2003 a další právní záležitosti), v oblasti radiační ochrany a také v pracích týkajících se 
problematiky ekonomiky jaderných zařízení a jejich vyřazování. Výsledky jednotlivých 
aktivit NEA jsou v ČR využívány zejména při tvorbě nové energetické politiky a novelizaci 
předmětné legislativy.  Jak v Řídícím výboru, tak i ostatních výborech NEA působí delegáti 
z hlavních pracovišť z ČR. Do úzké poradní skupiny generálního ředitele NEA pro přípravu 
Strategického plánu bude patřit i zástupce ČR (generální ředitel ÚJV Řež – F. Pazdera). 
 
 
 
6. Spolupráce s nečlenskými zeměmi a rozvoj 
 
 
* Spolupráce s nečlenskými zeměmi v CCN 
 
- Diskuse v Radě potvrdila efektivnost spolupráce OECD se zeměmi, které se staly 
v uplynulém desetiletí jejími členy i užitečnost využití získaných zkušeností spolu se 
znalostmi OEDC pro transformaci i v dalších zemích. Je však současně nutné chápat plně 
odlišnosti podmínek a záměrů těchto zemí. Obecná ochota k této spolupráci by měla být 
využita spíše k jejímu lepšímu směrování než rozšíření, protože je nadále z velké části závislá 
na dobrovolných příspěvcích. Program spolupráce byl podobně jako v minulosti členěn 
v rámci  aktivit Centra pro spolupráci s nečlenskými zeměmi do globálních fór k řadě 
specifických otázek, dále se rozvíjely regionální programy a programy pro některé země 
(Rusko, Čína, Brazílie) a v počátcích je určitá spolupráce s NEPAD a MENA. Některé 
nečlenské země se účastní práce ve výborech a skupinách OECD jako pozorovatelé.   
 
- Rozhodnutím Rady OECD zřídit Regionální centrum v Trentu a v jeho rámci  přijmout 
k širší spolupráci nečlenské země střední a východní Evropy a jejich instituce jako 
rovnoprávné partnery, zahájila OECD nový přístup v otázkách spolupráce s nečlenskými 
zeměmi. Regionální centra jsou vnímána jako organizovaná platforma podporující společné 
působení členů a nečlenů v rámci jednotlivých regionů a uspokojující požadavek nečlenů  o 
společné sdílení empirického potenciálu OECD. První regionální centrum s působením na 
země střední a východní Evropy oficiálně zahájilo svoji činnost v prosinci 2003, otázka 
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vytvoření obdobného regionálního centra se sídlem v Mexiku s působností na země Střední a 
Latinské Ameriky je t.č. předmětem zkoumání na půdě Programu LEED. 
  
- OECD nadále pokračovala ve své účasti v Paktu stability pro jihovýchodní Evropu zejména 
v oblasti Investment Compact, který představuje reálný přínos pro vytváření vhodného 
prostředí pro podnikání a zahraniční investice. V loňském roce se úspěšně rozvíjela 
spolupráce s maďarskými investičními agenturami a uskutečnilo se zasedání věnované 
částečně výcviku a částečně setkání s podnikateli. Podobný druh spolupráce navrhl 
programový ředitel D. Murphy i ČR pro rok 2004, neboť máme zkušenosti z transformace 
podobné těmto zemím. Setkání podnikatelů, které takovou akci doprovází, navíc podporuje 
možnosti další ekonomické spolupráce. Návrh byl zaslán ústředí a v případě schválení našeho 
dobrovolného příspěvku by se na něm mělo podílet zejména MPO a CzechInvest, ale i další 
instituce (MMR, Svaz průmyslu a dopravy, CzechTrade). OECD pokračovala i v práci 
v oblasti antikorupční iniciativy. 
 
- K oblastem spolupráce s nečlenskými zeměmi, kterou výrazně podporuje i ČR, patří tradičně 
regulatorní reforma. Jedná se zejména o tzv. Regulatory Governance Initiative (RGI) v 
rámci Paktu stability, jejímž cílem je napomáhat zemím JV Evropy při zlepšování regulačního 
prostředí pro příliv investic. Pod hlavičkou RGI se v červnu 2003 v Praze uskutečnil úspěšný 
seminář o problematice tzv. nezávislých sektorálních regulátorů. ČR je rovněž aktivně 
zapojena do hloubkového hodnocení regulatorních mechanismů v Rusku a patří do užší 
skupiny tzv. referenčních zemí se zájmem o tento projekt.   
 
- Výbor EDRC v září 2003 projednal ekonomický přehled Chile, který zpracoval 
ekonomický direktorát ve spolupráce s CCNM. U příležitosti jeho zveřejnění v listopadu 2003 
byl v Santiagu de Chile uspořádán ekonomický seminář za účasti chilského prezidenta, kde 
Chile opětovně prezentovalo svůj zájem o členství v OECD.  
  
- Pokračuje diskuse o spolupráci OECD s NEPAD (zeměmi Afriky). Uvažuje se zejména o 
metodické pomoci při přípravě jejich ekonomických přehledů (tzv. africký mechanismus peer 
reviews) a dále o vzájemném hodnocení efektivnosti rozvojové pomoci. Na straně OECD se 
bude hodnotit objem pomoci, její efektivnost a koherence politik, na straně afrických partnerů 
pak politická a ekonomická kritéria a budování kapacit.  
  
- OECD se začala, zatím na předběžné bázi, zabývat možnou spoluprácí se zeměmi Středního 
východu a Severní Afriky (MENA) v oblasti řízení (governance) a investic. Do spolupráce 
by měly být zahrnuty i další mezinárodní instituce jako UNDP, WB či UNCTAD.      
 
 
* Rozvojová spolupráce (DAC) 
 
- V roce 2002 vzrostla oficiální rozvojová pomoc (ODA) na 58,3 mld. USD, což potvrzuje, že 
závazky přijaté na konferencích v Monterrey a Johannesburgu se začínají naplňovat. Do roku 
2006 by celosvětová oficiální rozvojová pomoc (ODA) mohla narůst až o dalších 20 mld. 
USD. Současně panuje starost, aby se tyto prostředky dařilo vynakládat efektivně. Výbor pro 
rozvojovou spolupráci (DAC) v tomto směru zpracoval tzv. Good Practice Papers o 
harmonizaci donorských procedur a výrazně přispěl k Římské deklaraci o harmonizaci přijaté 
v únoru 2003. Významným monterreyským tématem byla i vazba mezi soukromými 
investicemi a rozvojovou pomocí - Japonsko na ministerském zasedání OECD navrhlo nový 
projekt na podporu synergie mezi FDI a ODA. Během roku 2003 rovněž pokročila spolupráce 
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OECD s Novým partnerstvím pro africký rozvoj (NEPAD), když byl dohodnut rámec pro 
vzájemné rozvojové přehledy. 
 
- Ke Světovému summitu o informační společnosti přispěl DAC zahrnutím informačních a 
komunikačních technologií do rozvojových programů (ICT for Development). DAC se rovněž 
nevyhnul aktuálním mezinárodně-politickým tématům a v květnu 2003 uspořádal expertní 
schůzku o rekonstrukci Iráku, která se stala důležitým vstupem pro pozdější dárcovskou 
konferenci v Madridu. Vazby mezi bezpečností a rozvojem byly rovněž jedním z hlavních 
témat prosincového zasedání DAC na vyšší úrovni (SLM). Z pohledu vnitřního řízení získal 
DAC v roce 2003 nového předsedu (viz část 6), konsolidoval strukturu svých pracovních 
orgánů a diskutoval priority činnosti na období 2005/06, jakož i nově navrženou strategii 
"rozvojového clusteru" OECD.   
 
- Česká republika pokračovala v rozvíjení vztahů s DAC, i když zatím pouze jako 
pozorovatel. Ministerského Zasedání DAC na vysoké úrovni (HLM) v dubnu 2004  se 
zúčastnila delegace ČR pod vedení J. Přívratského, vrchního ředitele MZV a čeští experti se 
také příležitostně zapojili do práce některých pracovních skupin. Dále se zkvalitnilo 
statistické výkaznictví (česká ODA za rok 2002 dosáhla asi 45 mil. USD, čili 0,07% HNP). 
Říjnová návštěva H. Ševčíkové, ředitelky odboru rozvojové spolupráce MZV, v sekretariátu 
OECD byla věnována výhledu vztahů ČR s DAC. Spolupráce DAC s ostatními dárci se 
obecně stává jednou z budoucích priorit, což může být pro ČR zajímavé i vzhledem k 
blížícímu se vstupu do EU. 
 
 
* Rozvojové centrum OECD 
 
Nová ředitelka Rozvojového centra (DC) předložila poměrně ambiciózní návrh na fungování 
DC v budoucnu. Na jeho základě byly pozvány k účasti na zasedání Řídící rady ostatní země 
OECD, které nejsou členy DC, jako pozorovatelé, jakož i zástupci dalších orgánů OECD. 
V programu se uvádí, že je potřeba zásadně změnit činnost centra, posílit dialog s ostatními 
orgány v rámci clustru, ale i dalšími direktoráty, s členskými zeměmi a jejich národními 
výzkumnými ústavy. Ředitelka hodlá přitáhnout pozornost dalších rozvojových zemí a 
vyspělých zemí, které z DC vystoupily. Podstatně by se měl změnit program aktivit, což se 
však zatím podařilo jen částečně. ČR podporovala zvýšení efektivnosti práce DC a větší 
využitelnost výsledků jeho činnosti, rozvíjení spolupráce se všemi skupinami nečlenských 
zemí včetně zemí v transformaci. Zavedeny by měly být rovněž nové fixní příspěvky od 
nečlenských zemí ve výši 5 tis. a 25 tis. Euro podle výše  jejich národního důchodu. Ředitelka 
navštěvuje postupně členské země, aby s nimi projednala otázky týkající se spolupráce s DC a 
lze předpokládat, že projeví zájem v blízké době navštívit i Prahu.     
 
 
 
7. Vnitřní otázky OECD  
 
 
* Reforma OECD  
 
- I v roce 2003 pokračovala jednání o reformě OECD, která byla v mnoha směrech ještě 
intenzivnější než v minulosti. Na začátku roku byla představena tzv. Nicholsonova zpráva, 
v jejíchž závěrech byly doporučeny změny ve struktuře orgánů OECD. Na jejím podkladě se 
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diskutovalo o množství potřebných výborů, jejich omezení, o účasti vyšších vládních 
úředníků na zasedání apod.  
 
- Podobných otázek se týkala zpráva pracovní skupiny Rady zabývající se strukturou 
orgánů OECD, která ukončila déle než roční činnost v polovině roku. Doporučila zejména 
tzv. streamlining výborů a pracovních skupin, vytvoření jasných a časově omezených 
mandátů pro jejich činnost a pravidelné hodnocení.   
    
-  Aktivně pracovala také Pracovní skupina Rady pro rozšíření. Pro hodnocení nečlenských 
zemí se začalo používat kritérium like-minded (tj. v zásadě země s podobnými 
demokratickými a tržními systémy), které získalo širokou podporu. Začalo se rovněž hovořit 
o hráčích nejen v globálním (major player), ale i regionálním rozsahu, v diskusi se objevil 
návrh na zavedení fázového přístupu a asociovaných členů.    
    
 
* Rozpočtové otázky OECD 
 
- Ve druhé části vrcholily debaty o úpravy příspěvkové škály. Bylo dohodnuto, že se 
příspěvky budou zvyšovat až  na léta 2005 a 2006 a toto rozhodnutí bylo dáno do souvislosti 
s přijetím celkové reformy OECD na květnovém zasedání MCM. 
 
- Rozpočet OECD je dvouletý, nicméně otázka již schváleného plánu činnosti a rozpočtu 
(PWB) na rok 2004 musela být znovu otevřena vzhledem k úpravě mezd zaměstnanců. 
Předběžný rozpočet totiž počítal s nižším nárůstem mezd než jak nakonec doporučil CCR 
(3,2%). Návrh doplněného rozpočtu 2004 byl Radou OECD schválen s dodatkem, že 
sekretariát má předem oznámit, v jakých částech programu hodlá hledat strukturální úspory.  
 
- Hodnocení programu práce (PIR) za rok 2003 je důležitou součástí nového systému 
přípravy rozpočtu, který by měl být "result-oriented". V rámci PIR se bude na základě 
standardizovaných šablon a numerických kritérií hodnotit jak kvalita, tak dopad jednotlivých 
aktivit OECD. Vlastní hodnocení proběhne ve výborech v první polovině r. 2004 a poté bude 
předloženo Radě OECD, aby mohly být jeho výsledky odraženy do přípravy PWB 2005/06.  
 
 
* Dobrovolné příspěvky ČR 
 
V době napjatého rozpočtu OECD jsou dobrovolné příspěvky možností jak realizovat některé 
specifické aktivity. Také ČR poskytuje dobrovolné příspěvky do OECD v souladu se svými 
zahraničně-politickými zájmy a prioritami spolupráce s OECD. V roce 2003 to bylo 11 
projektů v celkové hodnotě přes 300 tisíc EUR, což představuje více než 50% nárůst oproti 
předcházejícímu roku. Většina příspěvků ČR směřovala na spolupráci OECD s nečlenskými 
zeměmi, zejména pokud jde o oblast jihovýchodní a východní Evropy. Jednotlivé příspěvky 
jsou v následující tabulce. 
 
direktorát Aktivita Plátce částka EUR
EDU Politiky celoživotního vzdělávání Nár. institut 

vzdělávání 
5.922,-

CCNM/GOV Seminář RGI o sektorových regulátorech MZV 35.000,-
CCNM/GOV Přehled regulatorní reformy Ruska MZV 70.000,-
GOV Regionální studie ČR MMR 65.000,-
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ECH Cross-Regional Studies (program AIE) MPO 5.000,-
CCNM/DSTI Projekt o nevyžádané el. poště (SPAM) MZV 27.000,-
CCNM/ENV Environmentální akční plán pro SVE MZV 27.000,-
SGE/GENDER Projekt na rovnoprávnost žen a mužů MZV 6.000,-
CCNM/ECH Obchod se službami v JVE MZV 30.000,-
CCNM/ELSA Přehled pracovního trhu Srbska-ČH MZV 10.000,-
CCNM/DAFFE Hospodářská soutěž - spolupráce JVE  MZV 22.000,-
celkem EUR   302.922,-
 
 
* Vztahy OECD s veřejností 
 
OECD je sice vysoce ceněna v odborných kruzích pro své nezávislé analýzy, ale poněkud 
zaostávala v přenášení těchto poznatků mezi širokou veřejnost. I nezdar obchodních jednání v 
Cancúnu byl z části připisován právě nedostatkům v komunikaci. OECD na tento vývoj 
reagovala zpracováním Akčního plánu na zlepšení komunikace OECD. Většina návrhů se 
setkala s pozitivní odezvou (zejména potřeba zabudovat komunikační aspekty do práce 
různých výborů) s cílem tuto strategii předložit počátkem roku 2004 k posouzení Radě 
OECD. Neméně důležitá je také komunikace s politiky, proto i během roku 2003 pokračovaly 
tradiční vztahy OECD s parlamentním shromážděním NATO a Radou Evropy. OECD rovněž 
přišla s novým vzhledem a strukturou svých internetových stránek http://www.oecd.org. 
Pokud jde o publikační činnost, cílem OECD je co možná nejvíce přejít na elektronickou 
formu. Tato snaha měla v roce 2003 dopad na snížení počtu tištěných publikací, které jsou 
distribuovány zdarma, na což musela reagovat i Stálá mise ČR. 
 
 
 
8. Činnost ČR v jiných mezinárodních organizacích, které jsou  
v kompetenci SM 
 
* Mezinárodní úřad pro výstavnictví - BIE 
 
133. a 134. Valné shromáždění BIE se konala 3.6. a 12.12.2003 v Paříži. Na prosincovém 
zasedání se uskutečnily volby do jednotlivých výborů a ČR byla znovu zvolena na další dva 
roky členem Výboru pro administrativu a rozpočet (účast zajišťuje P.Bambas z SM). Novým 
předsedou BIE byl zvolen WU Jianmin z Číny. Pokračuje příprava EXPO 2005  Aichi a 
EXPO 2010 Šanghaj. Kandidáty na malou výstavu v r.2008 jsou Thessaloniki (Řecko), Terst 
(Itálie) a Zaragoza (Španělsko).  
 
* Mezinárodní ústav chladírenský - IIF 
 
V srpnu 2003 se ve Washingtonu uskutečnil 21. Mezinárodní kongres chlazení, jehož součástí 
byla i Generální konference Mezinárodního chladírenského ústavu. ČR na zasedání 
zastupovala delegace vedená J. Pařízkem, českým delegátem ve Výkonném výboru IIF. 
Konference se zaměřila jak na řadu věcných otázek (program činnosti IIF na období 2004-
2007), tak volbu do řídících orgánů. Český zástupce V. Chrz byl zvolen předsedou 
vědeckotechnické komise A2.  
 
* Mezinárodní úřad pro váhy a  míry - BIPM 
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V říjnu 2003 se v Paříži konala Generální konference pro míry a váhy, jakožto nejvyšší orgán 
Mezinárodního úřadu pro váhy a míry.  Delegaci ČR vedl A. Šafařík-Pštrozs, předseda Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Konference mj. projednala 
zprávy předsedů všech poradních výborů či zprávu o realizaci Ujednání o vzájemném 
uznávání státních etalonů a certifikátů kalibrace (CIPM MRA) a zabývala se programem 
práce BIPM na období 2005-2008. Rovněž byla zvolena polovina členů Mezinárodního 
výboru pro míry a váhy.   
 
* Mezinárodní úřad pro vinnou révu a víno - OIV 
 
Důležité změny se v roce 2003 odehrály v Mezinárodním úřadu pro vinnou révu a víno. 
Uložením 31 ratifikační listiny (Francie, 23.12.) vstoupila v platnost Dohoda o zřízení 
Mezinárodní organizace pro révu a nová organizace vznikne k plánovanému datu 1.1.2004. 
Od stejného data bude ve funkci generálního ředitele působit Ital F. Castelluci, do čestné 
funkce prezidenta byl již v červnu zvolen německý zástupce R. Wittkovski. 
 
* EUTELSAT 
 
Upravená Konvence o Evropské telekomunikační družicové organizaci (EUTELSAT) 
vstoupila v platnost dne 28. listopadu 2002 a je tak právně závazná. Pokud jde o EUTELSAT 
S.A. (tj. soukromou společnost), pokračovaly v roce 2003 diskuse o změně akcionářské 
struktury a jejím vlivu na činnost společnosti.   
 
* ECMT 
 
87. zasedání Rady ministrů Evropské konference ministrů dopravy (ECMT, CEMT) se 
uskutečnilo ve dnech 23.-24. dubna 2003 v Bruselu. Neslo se ve znamení oslav 50 let, které 
uplynuly v roce 2003 od podpisu protokolu (17.10.1953), kterým byla založena. Všechna 
jednání se proto věnovala jak hodnocení dosavadní činnosti, tak zamyšlení nad budoucností. 
Byly podepsány protokoly o bližší spolupráci s EK a EHK OSN. K významnému posunu 
došlo i v případě OECD, s níž ECMT svazuje nejen dlouhodobá spolupráce, ale i 
administrativní umístění sekretariátu. V roce 2003 se začaly řešit i způsoby provázání 
rozhodnutí, která se v obou organizacích - ECMT a OECD přijímají a navrhují na různých 
politických úrovních. 
 
 
 
9. Hlavní akce OECD na rok 2004 
 
*  Ministerské zasedání Výboru pro vědeckotechnickou politiku  ve dnech 29.-30. ledna 
se bude zabývat aktuálními otázkami jako je nedostatek lidských zdrojů ve vědě a jejich 
migrace, mezinárodní spolupráce ve vědě pro udržitelný rozvoj a role technologií v boji proti 
terorismu. Delegaci ČR povede paní Petra Buzková, ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy.  
 
* Dne 9. března 2004 projedná Výbor pro ekonomické přehledy (EDRC) analýzu tří 
indikátorů udržitelného rozvoje ČR, která se následně stane nedílnou součástí 
ekonomického přehledu ČR.  
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* Mimořádné zasedání ministrů zodpovědných za vzdělávání ve dnech 18.-19. března  
Hlavním tématem zasedání je zvyšování úrovně vzdělanosti pro všechny. 
 
* Ministerské zasedání Výboru pro rozvojovou pomoc ve dnech 15.-16. dubna 
Zasedání bude především zaměřeno na plnění závazků, které dárci přijali na nedávných 
světových konferencích (zejména závazek zvýšit objem rozvojové pomoci a zlepšit její 
efektivnost včetně harmonizace donorských praktik). Zvláštním tématem letošního HLM 
bude komplexní vztah mezi bezpečností a rozvojem. 
 
* Ministerské zasedání Výboru politiky životního prostředí ve dnech 20.-21. dubna 
Hlavním tématem bude implementace environmentální strategie OECD pro 1. dekádu 
21.století. 
 
* Fórum OECD 2004 ve dnech 12.-14. května bude za účasti ministrů, vedoucích 
pracovníků podnikatelské sféry, odborů, občanské společnosti a médií projednávat otázky 
světové ekonomiky, mezinárodního obchodu a investic, udržitelného rozvoje a zdravotnické 
politiky. Hlavním tématem je Zdraví národů. 
 
* Ministerské zasedání Rady OECD ve dnech 13.-14. května  
Zasedání má projednávat otázky: ekonomický přehled (Economic Overview), ekonomické 
strukturální otázky,  obchod, reforma OECD. Očekává se účast ministrů financí, hospodářství 
či obchodu.  Je plánována společná večeře s ministry zdravotnictví, kteří budou zasedat ve  
stejné době v OECD, na téma jak kontrolovat a řídit vzrůstající výdaje na zdravotnickou péči.   
 
* Zasedání ministrů zodpovědných za zdravotnictví ve dnech 13.-14. května 
Cílem zasedání je projednat závěrečnou zprávu o výsledcích tříletého horizontálního projektu 
OECD Zdraví. 
 
* Ministerská konference o malých a středních podnicích  ve dnech 2.-3. června 
Cílem je formulování konkrétních doporučení pro odpovídající tvorbu národních politik 
zaměřených na problematiku růstu malých a středních podniků, jejich financování, budování a 
podporu partnerství a průmyslových seskupení, resp. clustrů. Celý průběh této mezinárodní 
akce na vysoké úrovni bude doprovázet informační prezentace pod názvem „Globální trh“ (od 
3.června do 6.června 2004) umožňující zainteresovaným subjektům přímou prezentaci jejich 
produktů a aktivit. 
 
* Zasedání vedoucích statistických úřadů zemí OECD ve dnech 6.-7. června 
Tradiční setkání zaměřené na posílení mezinárodní spolupráce statistických úřadů. 
 
* Dne 11. října 2004 bude projednán ve Výboru pro ekonomické přehledy (EDRC) 
ekonomický přehled ČR. Tento přehled se bude kromě tradičních makroekonomických a 
strukturálních témat věnovat problematice migrace. V rámci přípravy zavítají experti 
sekretariátu OECD v únoru a červnu 2004 do ČR, kde povedou dialog se zástupci státní 
správy, akademické sféry a dalších subjektů. 
 
* Ve 4.Q se uskuteční desetidenní mise OECD do ČR k hodnocení politiky životního 
prostředí  ČR - EPR (v květnu  proběhnou dvoudenní přípravná jednání).  
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* Přehled významných akcí v roce 2004 
 
Datum Akce Místo konání 

29.-30.1. Zasedání ministrů pro vědeckotechnickou politiku Paříž 

22.3. účast gen. taj. OECD na Evropském bankovním a 
finančním foru 

Praha 

18.-19.3 Zasedání ministrů školství  Dublin 

15.-16.4. Zasedání ministrů pro rozvojovou pomoc Paříž 

20.-21.4. Zasedání ministrů životního prostředí Paříž 

12.-14.5. OECD Forum 2004  Paříž 

13.-14.5. Ministerské zasedání Rady OECD Paříž 

13.-14.5. Zasedání ministrů zdravotnictví Paříž 

23.-28.5. 72. Všeobecné zasedání Mezinárodního výboru OIE Paříž 

26.-27.5. Rada ministrů dopravy (CEMT)  Lublaň 

2.-3.6. Ministerská konference o malých a středních podnicích Istanbul 

3.-4.6. Společná pracovní skupina pro obchod a životní prostředí Paříž 

6.-7.6. Zasedání vedoucích statistických úřadů zemí OECD Paříž 

7.-9.6. Společná pracovní skupina pro zemědělství a životního 
prostředí 

Paříž 

4.-9.7. 28. Kongres OIV, 84 Valné shromáždění OIV Vídeň 

prosinec Zasedání DAC na nejvyšší úrovni Paříž 

1.-3.12. Společná pracovní skupina pro obchod a životní prostředí Paříž 

6.-8.12. Společná pracovní skupina pro zemědělství a životní 
prostředí 

Paříž 

Termín bude upřesněn Zasedání vyšších úředníků z center vlády Istanbul 
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