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1. OECD 2007 
 
OECD pod vedením nového generálního tajemníka Angela Gurríi 
intenzivně posilovala své centrální postavení mezi mezinárodními 
institucemi při zkoumání efektů globalizace. Mandát OECD k této pozici 
z MCM 2007 byl dále posílen prohloubenou spoluprací a konkrétními 
zakázkami G8, WTO a OSN. Klíčové výstupy programu činnosti 
organizace mají – ve smyslu zakládající Konvence OECD – za cíl 
podporovat zdravý růst, reformní kurs a rozvojové aktivity ve světě.  
 
Členské státy rozhodly vzhledem k prohlubování globalizace o rozšíření 
OECD a o nabídce posílené spolupráce vybraným partnerským zemím. 
Země s nadějí na vstup do OECD i partneři posílené spolupráce náleží 
mezi vyspělé, kvalitně vedené ekonomiky a k zemím s významnou vahou 
a odpovědností ve světovém hospodářství. 
 
Česká republika podpořila v roce 2007 činnost OECD sadou dobrovolných 
finančních příspěvků, podporujících modernizaci vlastních vybraných 
politik, fungování administrativy, vzdělávání i zájmy ČR k nečlenským 
zemím OECD. ČR rovněž zahájila přípravu na nadcházející zveřejnění 
svého ekonomického přehledu. 
 
Po pětiletém období v postavení Stálého zástupce ČR v OECD a zhruba 
ročním působení v postavení doyena diplomatického sboru ukončil své 
působení na SM OECD velvyslanec Jiří Maceška. V říjnu roku 2007 
zahájil své působení ve funkci vedoucího SM OECD velvyslanec Karel 
Dyba. 
 
 
ČR a OECD v číslech: 
 
počet českých občanů v sekretariátu OECD ke konci roku 2007 3 
počet zodpovězených dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. 29 
počet nových přihlášek na OLISnet za rok 2007 37 
počet zasedání OECD s účastí zástupců SM v roce 2007 166 
počet oficiálních telegramů SM do ústředí za rok 2007  289 
počet zasedání OECD s účastí zástupců ČR v roce 2007 654 
počet návštěvníků webu SM za rok 2007  16 198 
počet shlédnutých stránek webu SM za rok 2007  62 216 
dobrovolné příspěvky ČR do OECD za rok 2007 (EUR) 213 291 
statutární příspěvky ČR do OECD za rok 2007 (EUR)  1 380 695 
celkový rozpočet OECD za rok 2007 (EUR)  341 800 000 
 

OECD :  globalizace, 
růst a rozvoj... 

...při rozšíření jejího 
vlivu... 

...s aktivním zapojením 
ČR. 
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2. EKONOMICKÁ SITUACE 
 
Ekonomiky členských zemí OECD1 byly v roce 2007 vystaveny několika 
souběžným šokům: problémům na trhu s nemovitostmi v USA, neklidu 
na finančních trzích, prudkému nárůstu cen energetických a dalších  
surovin. Tyto šoky však přišly v období charakterizovaném rostoucí 
zaměstnaností, vysokými zisky podniků a expanzivním zahraničním 
obchodem taženým vysokým růstem v rozvíjejících se zemích. 
 
Při zvládání neklidu na finančních trzích těžily centrální banky z trvajícího 
obecného očekávání nízké inflace. To jim bylo zároveň velkou oporou 
v boji s důsledky strmého nárůstu cen energií a surovin. Pokračující 
očekávání nízké inflace však pro budoucnost nelze považovat za zaručené. 
Pokud by mělo pominout, mohou být centrální banky nuceny zasáhnout 
i za cenu dočasného zpomalení hospodářského růstu. 
 
Hospodářský růst se v zemích OECD na rozdíl od rozvíjejících se 
ekonomik na konci roku 2007 výrazně zpomalil. Celkově za OECD se tak 
hospodářský růst v roce 2007 pohyboval zhruba na úrovni 2,7%2, ale 
za poslední čtvrtletí 2007 na úrovni 2%. Růst okolo 2% je očekáván 
i v prvním pololetí 2008. Ve všech třech hlavních hospodářských centrech 
OECD – v USA, eurozóně i v Japonsku, je ale očekáván růst nižší.  
 
Spojené státy, ležící v těžišti ekonomických šoků, dosáhly přesto  
v roce 2007 růstu 2,2% HDP; v posledním čtvrtletí roku 2007 ale už jenom 
1,3%. Hlavním rizikem pro opětovné nastartování růstu je nebezpečí 
prohloubení krize ve stavebnictví a pokračování neklidu na finančních 
trzích. 
 
Oblast eurozóny zůstává do určité míry od tohoto vývoje v USA odpojená. 
Růst (2,6% za rok 2007) by se měl po poklesu na konci roku 2007 
a v první části roku 2008 vrátit na potenciál. Přes silné a po celý rok 2007 
dále posilující euro se stále velmi pozitivně vyvíjí export, stejně jako 
investice. Slabým místem zůstává spotřebitelská důvěra a poptávka 
domácností v hlavních ekonomikách eurozóny. 
 
Pro vývoj v OECD má význam sledovat vývoj hospodářství rozvíjejících 
se ekonomik, i když přímý vliv jejich růstu na růst ekonomik OECD 
zůstává – s výjimkou Japonska a možná Koreje – zanedbatelný. Zároveň 
však jejich poptávka byla (vedle geopolitických problémů) v roce 2007 
hlavním činitelem působícím na zvyšování cen energií a surovin. 
 
V České republice byla i v roce 2007 rozhodujícím faktorem růstu domácí 
poptávka. Vysoký hospodářský růst (řádově víc než dvojnásobný oproti 
růstu zemí eurozóny) byl provázen poklesem nezaměstnanosti na úroveň 
nejnižší za posledních deset let. Posilování koruny nejenom 
proti slábnoucímu dolaru, ale i sílícímu euru bezpochyby přispělo 

                                                
1 Seznam použitých zkratek – Příloha č. 1 
2 Tady i dále v tomto oddíle vycházíme z údajů dostupných k 7.1.2008. 

Ekonomiky zemí OECD 
se v roce 2007 
vyrovnávaly s šoky... 
 

... stále v prostředí 
nízkých inflačních 
očekávání. 
 

Zpomalení růstu ve 
Spojených státech... 

Vliv rozvíjejících se 
ekonomik na ceny. 

... se pouze zčásti promítlo 
do zpomalení růstu 
v eurozóně. 
 

Solidní růst v České 
republice. 

Vývoj světové ekonomiky 
a jeho možná rizika 
v centru zájmu OECD. 
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k udržení nízkoinflačního prostředí. V roce 2008 ovšem bude čelit 
obdobným rizikům jako ostatní členské země OECD. 
 
 

3. PRIORITY PRÁCE  
 
V linii Konvence OECD, mandátu MCM a kontinuity svého Programu 
práce a rozpočtu pokračovala OECD v roce 2007 v prohlubování své 
pozice klíčové odborné mezinárodní organizace pro ekonomické vlivy 
globalizace. V tomto smyslu rovněž pokračovaly práce na projektech 
„Inovační strategie“, „Politická ekonomie reforem“, „Měření pokroku 
společnosti“  nebo zkoumání aspektů kvality výuky a vzdělávacích 
schopností. Pozornost OECD je upřena rovněž k ekonomii klimatických 
změn a energetické bezpečnosti, k odborné spolupráci s G8 při podpoře 
Heiligendammského procesu, k součinnosti s WTO při prosazování 
mnohostranného obchodního systému a projektu Aid for Trade. 
V rozvojové oblasti byly klíčovými přípravy na spolupráci s OSN 
při prověrce Rozvojových cílů tisíciletí (MDG). K rozšíření OECD, 
posílené spolupráci a finančních nárocích tohoto manévru viz podrobněji 
kapitoly 3.1 a 3.2. 
 
Po zavedení nových prvků v řízení a struktuře OECD v r. 2006 
pokračovala vnitřní reforma OECD zejména v oblasti řízení lidských 
zdrojů, systému auditu a zpřesňováním plánování finančních zdrojů 
a rozpočtu. OECD pokračovala v systematickém, hloubkovém hodnocení 
opodstatněnosti, efektivnosti a účinnosti práce svých substantivních 
výborů. 

3.1. Rozšíření OECD 
 
Strategické úvahy o posílení globálního významu OECD vyvrcholily 
na MCM 2007 v podobě rozhodnutí o nabídce otevření přístupových 
rozhovorů Estonsku, Chile, Izraeli, Ruské federaci a Slovinsku3. V závěru 
druhé části roku byly schváleny tzv. „cestovní mapy“, které povedou 
kandidátské země přístupovými procedurami až k eventuálnímu naplnění 
všech požadavků na nové členy organizace. Zájem o rozšíření působnosti 
standardů OECD i na oblasti a země s prudce vzrůstajícím významem 
ve světovém hospodářství a obchodu vedl OECD k nabídce tzv. posílené 
spolupráce (Enhanced Engagement) Brazílii, Číně, Indii, Indonésii, JAR 
a rovněž regionu Jihovýchodní Asie. Prostřednictvím programů posílené 
spolupráce bude OECD usilovat o těsnější zapojení těchto zemí a oblastí 
do tvorby společných postupů a politik, odpovídajících aktuálnímu stupni 
poznání a schopnostem těchto partnerů převzít podíl odpovědnosti 
za klíčové oblasti, vymezené Konvencí OECD. 
 
Vedle uvedených konkrétních nabídek možnosti členství nebo těsnější 
spolupráce bude OECD individuálně sledovat a hodnotit i další země, 
které v minulosti vyjádřily oficiální zájem o členství. Vzhledem 
k nedávnému absolvování náročného vstupního procesu se zde 
                                                
3 Council Resolution on Enlargement and Enhanced Engagement C/MIN(2007)4/FINAL 

Přijato strategické 
rozhodnutí o rozšíření 
OECD... 
 
 
...a o navázání 
posílené spolupráce 
s vybranými partnery.

OECD – centrum 
výzkumu globalizace 
 

Pokračování vnitřních 
reforem OECD 
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mezi ostatními nalézají ve výhodnější pozici nové členské státy EU, které 
nejsou členy OECD.  
 
Jednání o vstupu nových členů a o obsahové náplni programů posílené 
spolupráce jsou teprve na počátku. Vzhledem k většímu rozsahu OECD 
acquis, k hlubšímu zapojení substantivních výborů do přístupového 
procesu i k omezeným kapacitním možnostem lze uvažovat o skutečném 
rozšíření OECD a efektivním spuštění programů posílené spolupráce 
teprve ve střednědobém časovém horizontu.   
 
ČR se v diskusi o rozšíření organizace silně zasazovala o vytvoření 
nepolitických, nediskriminačních kritérií výběru potenciálních kandidátů 
vstupu, vytvoření rovnocenných startovací podmínek po otevření 
vstupních rozhovorů a o sestavení jednotných procesních pravidel 
pro sbližování s organizací. Vystupovala rovněž proti vzrůstající, 
neopodstatněné politizaci rozhovorů o rozšíření a posílené spolupráci 
před MCM 2007 a při tvorbě a schvalování cestovních map kandidátů 
členství. 
 

3.2. Reforma financování OECD 
 
Souběžně s přípravami rozhodnutí o rozšíření organizace a posílené 
spolupráce vyvstala opětovně do popředí otázka dodatečných nákladů 
na realizaci těchto rozhodnutí a zdrojů jejich financování. Organizace je 
nyní financována podle modelu z roku 2004, vycházejícího při stanovení 
úrovně statutárních příspěvků zejména z ekonomické síly přispěvatele. Již 
při konstrukci a schvalování rozpočtu OECD pro léta 2007-2008 dala 
skupina zemí – velkých přispěvatelů – jasně najevo svou nespokojenost 
s nedávno schváleným modelem a usilovala o jeho změnu.                                                   
 
Dodatečná finanční zátěž měla být přesunuta na středně velké a menší 
přispěvatele. Pro ČR by tyto úpravy znamenaly skokové, několikanásobné 
zvýšení statutárního příspěvku. Příležitostným uskupením obdobně 
smýšlejících zemí, tzv. Skupiny 114, však byly návrhy velkých zemí 
zablokovány.  
 
Problém financování rozšíření a posílené spolupráce však reálně existuje 
a je nutno jej komplexně řešit. MCM 2007 proto přijala rozhodnutí 
o reformě financování OECD, která má zahrnovat i způsob stanovení 
statutárních příspěvků pro budoucí nové členy organizace. Nová finanční 
základna OECD se má opírat o dva hlavní pilíře: specifické náklady 
na činnost OECD, hrazené jednotlivými členskými zeměmi a podíl 
přispěvatele na financování ostatních potřeb OECD podle dohodnutého 
klíče. Vyjednávací platformou je Výkonný výbor OECD, výsledný návrh 
má být předložen ke schválení MCM 2008. 
 
 

                                                
4 Rakousko, Maďarsko, Řecko, Irsko, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Turecko a 
ČR 

OECD jedná o novém 
modelu silné finanční 
základny 
 

...ve střednědobém 
časovém výhledu 
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4. VNĚJŠÍ VZTAHY OECD 
 
V souladu se svým mandátem OECD udržuje a rozvíjí mnohočetné vazby 
s přibližně sedmdesáti nečlenskými zeměmi, regiony/oblastmi a s jinými 
mezinárodními institucemi. Nečlenské země se zapojují do činnosti 
struktur OECD, jsou partnery specificky zaměřených programů 
spolupráce, odborně-presentačních akcí (tzv. Globální fóra) apod. Tyto 
relace jsou usměrňovány Radou nebo Výborem pro vnější vztahy (ERC) 
s cílem prohlubovat globální vliv standardů a kodexů OECD.  
 

4.1. Spolupráce s nečlenskými zeměmi 
 
V uplynulém roce se Rada i ERC intenzívně zabývaly problematikou 
rozšíření a programy posílené spolupráce OECD (viz kapitola 3.1). V této 
souvislosti ERC provedl inventuru zapojení nečlenských zemí 
do oficiálních zasedání OECD5, prověřil výši a strukturu poplatků nečlenů 
a systém obnovování tohoto členství. Souhrnně ERC prověřil partnerství 
s jinými mezinárodními institucemi a systém financování vnějších vztahů 
v rámci rozpočtu OECD. ERC rovněž vyhodnotil účinnost existujících 
programů s Afrikou, zeměmi MENA a programu SIGMA. Rada schválila 
rozvinutí programu „Black Sea and Central Asia“ a komplexní prověrku 
účinnosti Globálních fór OECD. 
 
Stávající architektura vnějších vztahů je tvořena množstvím regionálních 
přístupů6, třemi country programmes7 (Brazílie, Čína, Rusko), desítkou 
Globálních fór a zapojením nečlenů do struktur OECD. Rozhodnutí 
MCM 2007 doplní tuto strukturu o pět přístupových programů 
kandidátských zemí a programy posílené spolupráce s pěti zeměmi 
a jedním regionem8. 
  
OECD v současnosti zajišťuje činnost deseti Globálních fór. Jsou 
zaměřena na prioritní odborná témata členských zemí, která jsou 
diskutována za široké účasti nečlenských zemí v globálním rozměru. 
V současnosti pokrývají Globální fóra následující individuální 
problematiky: zemědělství, konkurence, rozvoj, vzdělání, governance, 
mezinárodní investování, znalostní ekonomiku, udržitelný rozvoj, daně 
a obchod.  
 

OECD – spolupráce s nečleny, www.oecd.org/ccnm 
 
 

                                                
5  CES(2007)6 
6  Afrika, Asie, Střední a Východní Evropa, Zakavkazská a Střední Asie, Latinská   

Amerika, Střední Východ a Severní Afrika, Jihovýchodní Evropa 
7  Brazílie, Čína, Rusko 
8  Jihovýchodní Asie. 

Rozšiřování 
působnosti principů 
OECD 
prostřednictvím vnější 
spolupráce  
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4.2. Spolupráce s mezinárodními organizacemi a 
institucemi 

 
Naplňování poslání a cílů OECD (udržitelný růst, globalizace, rozvoj, 
kvalita řízení ekonomiky, mezinárodní analytická srovnávání, atp.) 
vyžaduje těsnou spolupráci s partnerskými mezinárodními organizacemi 
a institucemi (MO) s podobnou misí. V roce 2007 pokračovala ve Výboru 
pro vnější vztahy podrobná analýza užitečnosti existujících vazeb. 
Direktoráty OECD využívají ke koordinaci a optimalizaci vztahů 
s ostatními MO centrální databázi, poskytující standardizované informace 
o uzavřených partnerských dohodách a aktuálních společných aktivitách. 
Vhodnost a prospěšnost angažmá OECD v konkrétní oblasti spolupráce je 
přitom testována sadou kritérií v zájmu dosažení vytčeného cíle s optimem 
nákladů při potlačení nezdravého soupeření. V uplynulém roce OECD 
registrovala zapojení sedmdesáti tří MO jako pozorovatelů ve svých 
strukturách.  
 
Spolupráce se Světovou bankou (SB) a Mezinárodním měnovým fondem 
(MMF) směřuje k mnohostrannému sdílení znalostí a údajů o partnerských 
zemích a regionech, k synergii v řešení tématických zadání 
a ve zpřesňování spolupráce a uplatňovaných politik vůči nečlenským 
zemím. SB je mezi ostatními MO nejpřirozenějším partnerem OECD 
vzhledem k angažmá obou institucí v obdobných oblastech. Partnerská 
smlouva mezi OECD a SB byla aktualizována a zajišťuje možnost plynulé 
spolupráce. SB se v r. 2007 podílela v postavení pozorovatele na činností 
třiceti sedmi organizačních jednotek OECD.  
 
Spolupráce OECD a MMF9 má spíše ad hoc charakter. V roce 2007 
spolupráce nevybočovala z tradičních témat, soustředila se především 
na regulaci finančních trhů a mezinárodní daňové otázky.  
 
OECD spolupracuje podle potřeby s množstvím dalších MO, zapojených 
do tvorby a realizace rozvojové politiky, jako UNCTAD, UNESCO, 
UNDP, WTO, ILO a WHO. Okrajové a příležitostné vztahy udržuje 
OECD s Radou Evropy, APEC, ASEAN a IBSA10. 
 
Silným impulsem pro těsnější sepětí činnosti OECD a G8 se staly závěry 
summitu tohoto vrcholného politického klubu v Heiligendammu. OECD 
byla požádána o rozvinutí odborné, analyticko-poradenské spolupráce 
ve čtyřech klíčových oblastech, významných v období nástupu 
rozvíjejících se ekonomik a technologického pokroku: podpora a ochrana 
inovací, posílení svobody investování prostřednictvím otevřeného 
investičního prostředí, vč. odpovědného podnikatelského chování, 
posilování spolupráce a koordinace v oblasti rozvoje se zvláštním 
zaměřením na Afriku a sdílení znalostí pro zlepšování energetické 
efektivnosti a podpora technologické spolupráce s cílem snížení emisí CO2  
(s IEA jako klíčovou institucí v této oblasti).  
 
                                                
9  Třicet šest pozorovatelských statutů v r. 2007 
10  Trojstranná rozvojová iniciativa Indie, Brazílie a Jižní Afriky k podpoře spolupráce a 

obchodu na ose Jih-Jih. 

Vysoká četnost a 
synergie vztahů OECD 
s ostatními MO 

Světová banka – 
nejbližší partner 

OECD jako odborná 
platforma pro G 8 
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OECD zahájila v r. 2007 stavbu organizační platformy pro zajištění 
relativně rozsáhlé agendy. Její výstupy zpracuje Steering Committee – 
těleso s široce rozkročenou členskou základnou pro politický dialog 
k závěrům z Heiligendammu. Odborně-technická podpora činnosti G8 je 
ze strany OECD prozatím předvídána do r. 2009, kdy G8 projedná 
shrnující zprávu k výše uvedeným oblastem spolupráce.  
 
Další projevy vnější spolupráce OECD jsou podrobněji popsány 
v ostatních částech této zprávy. 
 

4.3. Vztahy OECD s veřejností 
 
Tuto oblast pokrývá Výbor OECD pro vztahy s veřejností a komunikaci 
(CPAC), resp. Direktorát pro vztahy s veřejností a komunikaci (PAC). 
Jejich hlavním cílem a posláním je zlepšování obrazu OECD a propagace 
její činnosti vůči odborné i laické veřejnosti a zejména vůči médiím. Velké 
publicity se dostalo novým publikacím, které byly rozšířeny o novou řadu 
určenou nejširší veřejnosti – OECD Insights. Její první publikací je kniha 
„Human Capital: How what you know shapes your life“. Ovšem 
pravděpodobně nejefektivnějším způsobem propagace OECD 
v jednotlivých zemích jsou oficiální návštěvy generálního tajemníka 
A. Gurríi. Jeho pravidelné prezentace v CPAC pak vnášejí nové impulsy 
do komunikační strategie OECD, která byla v roce 2007 výrazně 
revidována a je nyní zaměřena na čtyři základní cílové skupiny OECD: 
1. akademická sféra, 2. média, 3. vlády – národní administrativy 
a 4. parlament, BIAC, TUAC a občanská společnost. Neustále se zvyšuje 
počet publikací OECD rozšiřovaných elektronicky prostřednictvím on-line 
knihovny SourceOECD, v roce 2007 dosáhl objemu více než 
1,5 mil. ročně. 
 
Tradičním nástrojem komunikace je každoroční konference Fórum OECD 
(viz kapitola 5.2). Mezi hlavní priority CPAC v roce 2007 i v letech 
příštích pak patří zejména korporátní tématické informace (Policy Briefs, 
Observer magazine, ministerské brožury, výroční zprávy atd.), cílené 
komunikační akce (mediální příprava ministerských zasedání, Fórum 
OECD) a další zkvalitnění a zatraktivnění webové stránky OECD. 
Důležitým vnějším symbolem OECD je také nové, moderní konferenční 
centrum, které bude oficiálně otevřeno na jaře 2008 a budou se zde 
samozřejmě konat také MCM i Fórum OECD 2008. 
 

OECD – základní informace, www.oecd.org/about 
OECD – zprávy a statistiky se vztahem k ČR, www.oecd.org/czech 

OECD – zprávy a statistiky se vztahem k ČR, www.oecd.org/insights 
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5. HLAVNÍ UDÁLOSTI 
 

5.1. MCM 2007 
 
Zasedání Rady OECD v ministerském formátu (MCM) se uskutečnilo 
v Paříži ve dnech 15. – 16. května 2007. Paralelně k MCM 2007 proběhlo 
ve dnech 14. – 15. května zasedání Řídícího výboru IEA na ministerské 
úrovni. Českou republiku zastupovala delegace vedená ministrem 
průmyslu a obchodu M. Římanem v alternaci s náměstkem M. Tlapou. 
V delegaci byli dále zástupci ministerstev zahraničních věcí, průmyslu 
a obchodu, financí a Stálé mise České republiky při OECD.  
 
Ministerské zasedání Rady je nejvyšším orgánem OECD s roční frekvencí 
zasedání. Jejího zasedání se účastní ministři členských zemí OECD, 
odpovědní za projednávané oblasti spolupráce. Evropská komise je 
zastoupena na úrovni komisaře. Participují rovněž zástupci dalších 
mezinárodních organizací11 a delegáti z nečlenských zemí. Ministerské 
konferenci předcházely konzultace s Business and Industry Advisory 
Committee (BIAC) a s Trade Union Advisory Committee (TUAC).  
 
MCM 2007 se věnovala níže uvedeným programovým bodům pod nosným 
titulem „Innovation : Advancing the OECD Agenda for Growth 
and Equity“. Konferenci předsedalo Španělsko, zasedání řídil 
místopředseda vlády a ministr financí P. Solbes. Místopředsednickými 
zeměmi byly Japonsko a Polsko.  
 
5.1.1. Globalizace, růst a spravedlivé rozdělení výsledků  
 
Globalizace a její postup je spojen s přístupností trhů, svobodným 
pohybem kapitálu, investic i s narůstající migrací. Obecně tento fenomén 
napomáhá hospodářskému růstu a rozvoji. Materiály konference i diskuse 
zkoumaly spravedlivost sdílení přínosů globalizace se zřetelem na vývoj 
příjmové situace na trhu práce a rovněž možnosti předvídat projevy 
globalizace v uzpůsobení tuzemských politik zemí. Vedle dosavadního 
kvalitního datového podchycení projevů globalizace a jejich analýz zaměří 
OECD svou činnost v nadcházejícím období zejména na socio-
ekonomické dopady globalizace, úlohu mezinárodních korporací 
a na otázku mezinárodní migrace. Konference posvětila ambice OECD stát 
se klíčovou organizací pro zkoumání fenoménu globalizace. OECD rovněž 
vytvoří opěrnou odbornou platformu pro diskuse uskupení G8. 
 
5.1.2. Inovace a růst 
 
Diskutována byla zejména podpora inovací a růstu na pozadí rozličných 
výsledků produktivity v zemích OECD. Inovační činnost má 
pro hospodářství průřezový význam. Vedle účelnosti vynakládání 
prostředků na tuto činnost je nutné znát možnosti všestranného využití 
výstupů inovačního procesu a jejich ochrany (padělání, pirátství). 
                                                
11 BIS, ILO, MMF, WTO, SB 

MCM - vrcholná 
událost roku 2007. 
Paralelně zasedal 
vrcholný orgán IEA 

OECD zkoumá 
klíčové vlivy 
globalizace... 
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Konference ocenila studie OECD "Moving up the Value Chain" 
a "Innovation in the Business Services Sector" a zdůraznila význam 
informační a komunikační technologie. Zasedání potvrdilo angažmá 
OECD ve zpracování "OECD Innovation Strategy", komplementární k již 
existující "OECD Jobs Strategy" a vybídlo členské země k formulaci 
účinných inovačních politik a doporučení v nejdůležitějších 
hospodářských sektorech.  
 
5.1.3. Změna klimatu 
 
Ministři označili změnu klimatu za významnou celosvětovou výzvu, 
na kterou je nutno reagovat přiměřenými politikami. Dosavadní analýzy 
OECD naznačují možnosti nalezení těchto politik za nejnižších nákladů 
pro ekonomický vývoj země. Podmínkou je správný odhad změn klimatu. 
OECD připraví, společně s Mezinárodní energetickou agenturou (IEA), 
rámcový souhrn opatření v reakci na environmentální a hospodářské 
dopady změny klimatu. Tato rámcová opatření budou zahrnovat rovněž 
klíčové emitenty skleníkových plynů s tím, že opatření vůči soukromým 
investorům budou dostatečně předvídatelná a umožní účinnou 
ekonomickou rozvahu zejména při přechodu k tzv. low-carbon economy.  
 
5.1.4. Současná ekonomická situace 
 
Konference rovněž věnovala pozornost současné ekonomické situaci. 
Pozornost poutalo zejména zmírnění hospodářského růstu v USA 
a související informace o situaci na trhu nemovitostí a o významu cen 
energetických vstupů, úloze hedge fondů a oceňování aktiv pro další 
hospodářský vývoj v USA. Ministři přivítali dynamiku a příznivé projevy  
pokračujícího růstu v EU/eurozóně i v Asii. Podrobnější pozornost 
zasluhuje rovněž vývoj inflace a stavu veřejných financí v členských 
zemích OECD i v globálním rozměru.  
 
5.1.5. Politická ekonomie reforem 
 
Pracovní večeře konference byla věnována politické ekonomii reforem. 
Členské země OECD využijí svých zkušeností s obtížemi při prosazování 
nutných reformních kroků v daném politickém prostředí pro zpracování 
zásadního projektu k tomuto tématu. Projekt využije i schopností 
organizace vtisknout výstupu shrnující punc, podložený mezinárodním 
porovnáním, vyspělou datovou základnou a kvalitními analýzami. 
Hlavním cílem projektu je podpora vládám při jejich reformních krocích 
s důrazem na komunikaci o potřebě a zdůvodnění reforem s veřejností. 
 
5.1.6. Rozšíření a prohloubení spolupráce OECD s dalšími 

zeměmi 
 
Druhého dne se konference zabývala návrhem na rozšíření a prohloubení 
spolupráce OECD s dalšími zeměmi. Návrh reflektoval zadání loňské 
ministerské konference v reakci na globalizační trendy, zřetelný vzestup 
výkonnosti některých zemí a významných oblastí světové ekonomiky. 
OECD dospěla – na podkladě dlouhodobých, strategických úvah – 
k rozhodnutí otevřít vstupní rozhovory s Chile, Estonskem, Izraelem, 

...a ekonomický rozměr 
klimatických změn. 
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Ruskou federací a Slovinskem a významně posílit vztahy s Brazílií, Čínou, 
Indií, Indonésií a s JAR. Vstup nových členských zemí EU, které prozatím 
nejsou členy OECD, by měl v budoucnu následovat v závislosti na úrovni 
jejich připravenosti a kapacit organizace vést vstupní rozhovory. 
Konference dále potvrdila zájem zkoumat možnosti rozšířit spolupráci 
i s dalšími zeměmi a regiony na podkladě konceptu tzv. posílené 
spolupráce (podrobněji viz kapitola 4.1). Rozhodný nástup k rozšíření 
členské základny a nabídka programů posílené spolupráce dalším zemím 
vyústí rovněž v zásadnější přehodnocení systému financování organizace 
(podrobněji viz kapitola 3.2). 
 
5.1.7. Výzvy otevřenému světovému obchodnímu systému 
 
V závěrečném tématickém bloku konference diskutovali ministři budoucí 
výzvy otevřenému světovému obchodnímu systému. Konstatovali, 
že uzavření Rozvojové agendy z Dohá (DDA) je pro mnohostranný 
obchodní systém nezbytností. Stejně zásadně byl artikulován požadavek na 
kvalitu obsahu případné dohody o DDA. Generální tajemník WTO 
P. Lamy, členské země OECD i přizvané nečlenské země jasně vyjádřily 
zájem na dokončení kola jednání z Dohá; současně však žádají, aby 
výsledek jasně odrážel rozvojovou podstatu kola. Účast významných 
nečlenských zemí OECD na konferenci (Čína, Indie, Rusko, Brazílie, Jižní 
Afrika, Argentina, Hongkong-Čína, Chile aj.) a jejich otevřená vystoupení 
byla významným přínosem konference a impulsem pro postup v dalším 
řešení DDA. Dalším diskutovaným tématem byla obava ze stále 
se zvyšujícího počtu dvoustranných a vícestranných obchodních smluv, 
jejichž uzavírání může za situace postupující vlny protekcionismu 
podrývat fungování globálního mnohostranného obchodního systému.  
 
Ministři také diskutovali o hlavních tématech za horizontem dokončení 
DDA, na které se OECD zaměří v obchodní oblasti. Půjde zejména 
o analýzy a doporučení, týkající se přínosů a nákladů, spojených 
s liberalizací obchodu, formulování domácích politik k odstraňování 
nových překážek obchodu, zajištění komplementarity dvou-, vícestranných 
a preferenčních smluv s mnohostranným systémem a také návrhy 
efektivních způsobů liberalizace obchodu v oblasti služeb. V oblasti 
analýz, datové spolupráce a rozpracování tématiky Aid for Trade bude 
nadále OECD těsněji spolupracovat s WTO.  
 
 
Konference ministrů členských zemí OECD v Paříži proběhla za vysokého 
zájmu místních i světových médií, která referovala zejména 
k souvislostem mezi ambicemi OECD stát se klíčovým diskusním 
a vědeckým centrem pro oblast vlivů globalizace a přijatým rozhodnutím 
k rozšíření a posílení spolupráce organizace s dalšími zeměmi a regiony 
světa. 
 

Ministerské zasedání OECD 2007,  www.oecd.org/MCM 2007 
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5.2. Zasedání řídícího výboru IEA na úrovni ministrů 
 
Zasedání Řídícího výboru Mezinárodní energetické agentury (IEA) 
na úrovni ministrů se konalo ve dnech 14. – 15. května 2007 v Paříži 
a těsně předcházelo MCM 2007. 
 
Hlavními tématem jednání, které probíhalo pod společným záhlavím 
Bridging the Energy Gap, byla výměna názorů na bezpečný 
a environmentálně šetrný budoucí rozvoj energetiky, na energetickou 
bezpečnost z hlediska krátkodobých rizik i dlouhodobých úkolů, na vliv 
spekulací na ceny ropy (tzv. „surovinový nacionalismus“). Zvláštní část 
jednání se týkala významu zvyšování energetické účinnosti a zavádění 
nových technologií pro formování budoucí udržitelné energetiky. 
 
Ministři přijali komuniké, jehož hlavním poselstvím je nutnost orientovat 
energetiku směrem k udržitelnému rozvoji. Ministři zdůraznili, že 
energetická budoucnost dnes není jen v rukou států IEA, ale že je zásadně 
nezbytná spolupráce s nečleny. Světová energetika se od posledního 
ministerského zasedání neuklidnila, naopak nepříznivé jevy jsou stále 
výraznější – ceny energií rostou, geopolitická rizika také, investice 
výrazně zaostávají za potřebami a růst emisí skleníkových plynů se 
zvyšuje. Za tu dobu IEA svými opatřeními po hurikánech Katrina a Rita 
i dalším zdokonalováním společných mechanismů prokázala svou 
klíčovou úlohu v oblasti ropné bezpečnosti. Pro G8 připravila konkrétní 
doporučení k energetické účinnosti; je na vládách zemí, aby je dokázaly 
implementovat. Energetická bezpečnost a udržitelná energetika jsou 
neoddělitelné.  
  
Delegaci ČR na zasedání složenou ze zástupců MPaO a SSHR vedl ministr 
průmyslu a obchodu M. Říman. Zasedání na ministerské úrovni se koná 
jednou za dva roky. 
 

5.3. Fórum OECD 2007 
 
V pořadí osmé Fórum OECD se uskutečnilo v Paříži 14. a 15. května. Tato 
komplexní diskusní platforma slouží k diskusi zástupců vlád členských 
zemí s širší odbornou veřejností a představiteli nevládních organizací.  
Klíčové téma Innovation, Growth and Equity korespondovalo 
s tématickým zaměřením MCM 2007. V separátně organizovaných blocích 
proběhla diskuse mezi účastníky – zástupci odborné veřejnosti a panelisty, 
k jednotlivým tématům MCM 2007. Kvalitní témata, atmosféra 
i organizace fóra OECD 2007 přivábila 1 550 účastníků z množství zemí 
a institucí světa.  
 

Fórum OECD, www.oecd.org/forum2007 
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5.4. Zvláštní zasedání Výkonného výboru 
 
Pololetní zasedání jsou určena pro vyšší úředníky státní správy. Umožňují 
administrativám členských zemí vyjádřit názor na plnění strategických 
i operativních cílů OECD i na specifická témata. Za předsednictví státního 
tajemníka ministerstva hospodářství a technologií Německa 
B. Pfaffenbacha se jarní i podzimní Zvláštní zasedání Výkonného výboru  
věnovala přípravám programu MCM 2007 a MCM 2008, aktuálním 
ekonomickým otázkám, rozšíření a posílené spolupráci OECD, 
problematice obchodu, investování, fiskální konsolidace a vazeb OECD 
k uskupení G8.  
 

5.5. Druhé světové fórum „Statistika-znalosti-politika“ 
 
Ve dnech 27. – 30. června 2007 proběhlo v Istanbulu Druhé světové fórum 
„Statistika – znalosti – politika“ věnované měření a podpoře pokroku 
společností z širšího než tradičně ekonomického pohledu. Mezi řečníky 
tohoto fóra byla řada osobností z nejrůznějších oblastí – představitelé 
akademické sféry, mezinárodních organizací, národní administrativy, 
podnikatelské sféry i neziskových organizací. Z České republiky byl 
k přednesení příspěvku pozván prof. B. Moldan; jednání se účastnila 
široká delegace zástupců ČR v čele s předsedou ČSÚ J. Fischerem. Fórum 
bylo dalším krokem ve snaze o zdokonalení statistik podchycujících 
souběžně výsledky ekonomické a sociální politiky a politiky životního 
prostředí, tedy o zpracování horizontálních ukazatelů usnadňujících 
komplexní politická rozhodování. Posílení vazby mezi statistikou 
a politickým rozhodováním, širší využívání statistických dat a v tomto 
smyslu otevření statistiky je dlouhodobým záměrem OECD. Z hlediska 
jeho naplňování bylo Světové fórum nesporně velkým úspěchem. 
 

Druhé světové fórum „Statistika – znalosti – politika, 
http://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_2649_201185_36773956_1_1_1_1,00.html 

 

5.6. Zasedání DAC na vysoké úrovni 
 
Zasedání DAC na vysoké úrovni (HLM) se uskutečnilo ve dnech 3. – 
4. dubna 2007 v Paříži. Delegaci ČR vedla náměstkyně ministra 
zahraničních věcí H. Bambasová. Mezi hlavní témata patřily migrace, 
problematika governance a křehkých zemí či výzvy Pařížské deklarace. 
Z hlediska ČR proběhla důležitá debata o roli nastupujících dárců, během 
které byl mj. hodnocen zvláštní přehled české rozvojové spolupráce, neboť 
ČR byla prvním z nečlenů DAC, který tuto obdobu Peer Review 
absolvoval. Zájem o provedení podobného Peer Review a další 
prohloubení spolupráce s DAC projevily dále Brazílie, Indie a Rusko. 
 
Celosvětová oficiální rozvojová pomoc (ODA) po krátkém období růstu 
opět klesla o 5,1% na částku 104 mld. USD. Tento pokles byl očekáván 
a byl způsoben především poklesem vykázaného mimořádného oddlužení 
(Nigérie). Země DAC během HLM přijaly principy pro „dobré 
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v „křehkých“ 
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Pololetní zasedání 
ECSS ke strategickým 
cílům i aktuálním 
tématům roku 
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mezinárodní zapojení“ ve státech v „křehkých“ situacích a dokument 
k reformě bezpečnostního sektoru. Byl schválen také dokument – 
„casebook“, který obsahuje konkrétní příklady rozvojově-bezpečnostních 
aktivit a expertní vyjádření z hlediska definice ODA. Na vědomí byla 
vzata pravidelná zpráva o naplňování Doporučení DAC o nevázání 
pomoci.  
 
Zasedání HLM bylo organizačně i personálně značně provázané 
s 1. plenárním zasedáním Globálního rozvojového fóra, které se konalo 
3. dubna 2007 k tématu financování rozvojových aktivit. 
 

OECD a rozvojová pomoc, www.oecd.org/development 
Globální rozvojové fórum, www.oecd.org/development/globalforum 

 
 

6. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 
VE VZTAZÍCH ČR A OECD 

 
Ve dnech 26. – 27. dubna 2007 zorganizoval odbor rozvojové spolupráce 
a humanitární pomoci MZV ČR ve Velkém sále Černínského paláce 
kulatý stůl o zahraniční rozvojové spolupráci ČR. Hlavním cílem bylo 
diskutovat další směřování zahraniční rozvojové spolupráce ČR ve světle 
doporučení OECD v rámci projektu "Hodnocení OECD/DAC o zahraniční 
rozvojové spolupráci ČR" - Peer Review. Kulatého stolu se kromě mnoha 
dalších zúčastnili R. Manning, předseda DAC, K. Jorgensen, ředitelka 
odboru Review & Evaluation (OECD/DCD), examinátoři G. Carner 
(USA) a J. Füllenbach (SRN), další zahraniční hosté, představitelé PSP 
J. Hamáček a J. Schwippel, Š. Pánek (FORS), významní zástupci MZV 
a dalších resortů, UNDP a za SM J. Maceška (velvyslanec) a R. Holý 
(delegát ČR v DAC). Výsledkem byla velmi cenná a živá diskuse, která 
významným dílem přispěla k současné transformaci systému zahraniční 
rozvojové spolupráce ČR. 
 

MZV ČR a rozvojová spolupráce, www.mzv.cz/pomoc 
 
 
Ve dnech 31. května – 1. června 2007 se zástupce výkonného ředitele 
Mezinárodní energetické agentury (IEA) W. Ramsay zúčastnil konference 
„Bezpečnost dodávek v energetice“, která se konala na zámku v Mělníce. 
W. Ramsay vystoupil jako úvodní řečník na téma energetické bezpečnosti 
v EU. V kuloárech se krátce setkal s náměstkem ministra průmyslu 
a obchodu T. Hünerem. 
 
Konference „Bezpečnost dodávek v energetice“, www.euroenergy.cz/czech/konfer07.htm 

 
 
Ve dnech 12. – 13. června 2007 se předsedkyně SÚJB D. Drábová 
zúčastnila Regulačního fóra Jaderné energetické agentury (NEA), 
věnovaného zajištění jaderné bezpečnosti, kde jako vystoupila jako jeden 
z klíčových řečníků. 
 



 
 
 

strana 18

Ve dnech 11. – 12. září 2007 se Kulatého stolu k udržitelnému rozvoji 
věnovanému ekonomickému potenciálu biopaliv a environmentálním 
a sociálním dopadům jejich výroby a využívání zúčastnil první náměstek 
ministra zemědělství I. Hlaváč.  
 
Dne 16. října 2007 se konalo obchodní fórum věnované outsourcingu 
v oblasti informačních a komunikačních technologií. Jedním z podkladů 
byla i případová studie o ČR coby přijímající země. Za českou stranu 
studii komentoval M. Zálešák, výkonný ředitel Czech ICT Alliance. 
 
 

7. HLAVNÍ OBLASTI PRÁCE, 
VÝBORY OECD 

 
7.1. Ekonomická politika 
 
Jako každoročně se významným zdrojem informací a referenčním 
nástrojem pro české ekonomy staly Pravidelné pololetní Ekonomické 
výhledy OECD (Economic Outlook), analyzující předpokládaný vývoj 
světové ekonomiky v nadcházejících dvou letech globálně i ve vztahu 
ke každé členské zemi. Ekonomické výhledy byly i v roce 2007 
významným zdrojem informací a referenčním nástrojem pro české 
ekonomy veřejné i soukromé sféry. Vybrané priority strukturálních 
reforem a srovnání jednotlivých zemí z hlediska těchto výzev jsou 
obsahem stěžejní publikace OECD v oblasti ekonomické politiky – 
„Going for Growth 2007“. 
 
7.1.1. Výbor pro ekonomickou politiku (EPC) 
 
Práce Výboru pro ekonomickou politiku (EPC) se soustřeďuje na aktuální 
stav světové ekonomiky a výhled jejího vývoje a možných rizik 
na nejbližší období. V roce 2007 se proto jeho pozornost logicky 
soustředila na vývoj na americkém trhu s bydlením a jeho možné 
implikace a na podzim 2007 pak zejména na události na finančních trzích. 
Na svém pravidelném květnovém a listopadovém jednání se z pohledu 
těchto a dalších rizik tradičně zabýval aktuálním ekonomickým vývojem 
ve vedoucích světových ekonomikách. Trvalým předmětem zájmu výboru 
jsou strukturální otázky, mj. globalizace z hlediska příležitostí, které 
potenciálně přináší, a výzev, kterým je nutné čelit. Podzimního zasedání 
výboru se zúčastnil člen bankovní rady ČNB R. Holman. 
 
7.1.2. Výbor pro ekonomické přehledy (EDRC) 
 
V roce 2007 Výbor pro ekonomické přehledy (EDRC) projednal celkem 
osmnáct ekonomických přehledů připravených sekretariátem OECD; vedle 
těchto přehledů členských států byly diskutovány i ekonomické přehledy 
Indie, Ukrajiny a Chile. Mezi hlavními strukturálními otázkami, kterým 
se přehledy hlouběji věnují, se poprvé objevila globalizace a její vliv 
na ekonomiku země (UK, Rakousko). Česká republika (představovaná 
zástupci MF a ČNB) byla v září 2007 spolu s Francií examinátorem 

Ekonomické výhledy 
a výzvy: 
Economic Outlook 
a Going for Growth   
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v rozpravě o Hospodářském přehledu Švýcarska. V dubnu 2007 byl 
projednán Hospodářský přehled EU, který tak doplnil již zavedené 
Hospodářské přehledy eurozóny. Příští Hospodářský přehled EU je 
plánován na duben 2009, tedy na období českého předsednictví v EU. 
Sekretariát OECD zahájil na podzim 2007 přípravu Hospodářského 
přehledu České republiky, který má být na programu jednání výboru 
19. března 2008.  
 

Ekonomický odbor, www.oecd.org/eco 
Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz 

 
7.2. Otázky finanční, fiskální a činnost podniků 
 
7.2.1. Výbor pro fiskální záležitosti (CFA) 
 
Výbor se sešel na svých pravidelných půlročních jednáních v lednu 
a červenci. Do své rezignace v závěru roku byla členkou jeho Byra 
náměstkyně ministra financí D. Trezziová. Nosným tématem činnosti 
výboru byla v roce 2007 analýza dopadů daňových politik a vztahu daní 
a hospodářského růstu. Projekt týkající se vztahu daní a hospodářského 
růstu bude pokračovat v roce 2008 ve spolupráci s Výborem 
pro hospodářskou politiku. Výbor dále mezi jiným diskutoval o škodlivých 
daňových praktikách, o zlepšení přístupu daňových orgánů k bankovním 
informacím a o pokračování dialogu s tzv. daňovými ráji, a řídil činnost 
svých devíti hlavních pracovních skupin. Ty se věnují mj. trvale aktuálním 
otázkám jako je efektivní výměna informací mezi správci daně nebo znění 
a výklad Vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění a řešení 
případných sporů.  
 
7.2.2. Výbor pro investice (INV)  
 
Výbor se trvale profiluje v oblasti podpory mezinárodních investic 
ve třetích zemích prostřednictvím vzorových dokumentů, deklarací, 
rámcových smluv i metodických nástrojů zpracovávaných OECD 
a otevřených k podpisu třetím zemím. Tak v  červenci 2007 
se 40. signatářskou zemí Deklarace OECD o mezinárodních investicích 
a nadnárodních společnostech stal Egypt. Velkou pozornost výbor 
i v roce 2007 věnoval aktivitám OECD v regionálních programech jako je 
Investment Compact for Southeast Europe, MENA-OECD Investment 
Programme a OECD/NEPAD Africa Investment Initiative. 
 
7.2.3. Výbor pro finanční trhy (CMF) 
 
Nosným tématem činnosti výboru byla v roce 2007 stabilita finančních 
trhů, zejména aktuální neklid na finančních trzích. Nemenší pozornost 
však výbor věnoval i tématům, která mohou být rozhodující pro stabilitu 
trhů v budoucnu (státní majetkové a penzijní fondy aktivní v zahraničí, 
nové strukturované investiční nástroje). Květnový kulatý stůl 
s představiteli finančního sektoru byl věnován implikacím prudkého 
rozvoje private equity a hedge funds. V centru pozornosti výboru zůstávají 
i otázky přiměřenosti regulace a související problémy jako například 
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pojištění vkladů. V neposlední řadě v roce 2007 úspěšně proběhlo 
hloubkové hodnocení činnosti výboru. 
 
7.2.4. Výbor pro pojišťovnictví a soukromé penze (IPPC) 
 
Výbor se sešel na svých pravidelných půlročních jednáních v červenci 
a prosinci. Aktuálním tématem jeho diskusí byl především vliv neklidu 
na finančních trzích na trhy s pojištěním a zajištěním. Mezi speciální 
probírané otázky patřila příprava na katastrofy velkého rozsahu a dále 
problémy spojené s působností hedge funds na pojišťovacím trhu. Kulaté 
stoly se zástupci soukromého sektoru a spotřebitelských svazů se věnovaly 
jednak finančnímu vzdělávání v oblasti pojišťovnictví, jednak otázkám 
trhu s anuitami. V centru pozornosti výboru zůstávají i otázky přiměřenosti 
a efektivnosti regulace. 
 
7.2.5. Řídící skupina pro správu podniků 
 
V rámci Řídící skupiny pro správu podniků se ČR tradičně účastní 
zejména činnosti Pracovní skupiny pro privatizaci a správu aktiv 
vlastněných státem, jejímž těžištěm činnosti bylo i v tomto roce hledání 
cest ke zlepšení výkonu státních podniků a jejich příprava na privatizaci. 
 

Direktorát pro finance a podnikání, www.oecd.org/daf 
Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz 

 
7.3. Hospodářská soutěž 
 
V letošním roce proběhlo mj. jubilejní sté zasedání Výboru. Na tomto 
zasedání byla mj. za účasti předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž 
M. Peciny vzata na vědomí  výroční zpráva o hospodářské soutěži v České 
republice. Výbor v průběhu roku 2007 projednal nebo vzal na vědomí 
obdobné výroční zprávy ostatních členských zemí a devíti dalších zemí. 
Česká republika byla aktivní i na tzv. kulatých stolech pořádaných 
výborem; své podklady připravila mj. pro otázky energetické bezpečnosti 
a politiky hospodářské soutěže, hodnocení dynamické efektivnosti při 
analýze fúzí, odmítnutí obchodu a pro vyhodnocení činnosti a zdrojů 
orgánů pro dohled nad hospodářskou soutěží. Mezi dalšími tématy diskuse 
je třeba zmínit vztah mezi politikou hospodářské soutěže a hospodářským 
výkonem, diskutovaný na únorovém jednání Výboru. V roce 2007 rovněž 
úspěšně proběhlo hloubkové hodnocení činnosti výboru. 
 

OECD a hospodářská soutěž, www.oecd.org/competition 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, www.compet.cz 

 
7.4. Statistika 
 
4. zasedání Výboru pro statistiku proběhlo mj. za účasti předsedy ČSÚ 
J. Fischera v červnu 2007 v Ženevě. Hlavní událostí roku bylo Druhé 
světové fórum „Statistika – znalosti – politika“, konané 27. – 
30. června 2007 v Istanbulu. Mezi řečníky tohoto fóra, věnovaného měření 
a podpoře pokroku společnost z širšího než tradičně ekonomického 
pohledu, byl zařazen rovněž zástupce ČR. Fórum bylo dalším krokem 
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ve snaze o zdokonalení statistik podchycujících souběžně výsledky 
ekonomické a sociální politiky a politiky životního prostředí, tedy 
o zpracování horizontálních ukazatelů usnadňujících komplexní politická 
rozhodování. 
 

OECD a statistika, www.oecd.org/statistics 
Český statistický úřad, www.czso.cz 

 
7.5. Životní prostředí 
 
7.5.1. Výbor pro politiku životního prostředí (EPOC) 
 
V návaznosti na Strategickou vizi pro environmentální program OECD, 
který Výbor pro politiku životního prostředí (EPOC) schválil v roce 2006, 
pokračovala práce na stěžejních dokumentech, připravovaných 
pro zasedání EPOC na ministerské úrovni (proběhne 28. – 
29. dubna 2008), a na klíčových projektech podporujících řešení 
horizontálních programů OECD. Největší pozornost byla v roce 2008 
věnována finalizaci Výhledu životního prostředí do roku 2030 (OECD 
Environmental Outlook 2030). Tato mimořádně náročná studie, 
specifikující mj. environmentální problémy, jež vyžadují okamžité řešení 
na mezinárodní úrovni, uplatňuje řadu unikátních modelových simulačních 
nástrojů a využívá data i další vstupy poskytnuté dalšími direktoráty 
a výbory OECD, mezinárodními institucemi (např. UNEP, WHO, FAO, 
SB, IWMI) a národními agenturami. Dokument bude oficiálně zveřejněn 
dne 5. března 2008 v Oslo (Norsko) a očekává se, že díky svému 
průřezovému charakteru bude členskými zeměmi OECD využíván nejen 
v oblasti životního prostředí, ale i v dalších oborech. Koncept Výhledu 
potvrdil naléhavou potřebu specifikovat technologicky proveditelná 
a ekonomicky únosná opatření směřující hlavně k včasné adaptaci na 
dopady změny klimatu. K tomuto účelu bude mj. využita připravovaná 
„Inovační strategie OECD“ (OECD Innovation Strategy). K dalším 
významným vstupům pro ministerské zasedání EPOC, dokončeným v roce 
2007, náleží návrh Resoluce k implementaci Strategických přístupů 
k mezinárodnímu managementu chemických látek a přípravků (SAICM) 
a návrh doporučení Rady k produktivitě zdrojů. 
 
S rostoucím významem horizontální spolupráce uvnitř OECD i obecně, 
vzrůstá význam činnosti Společných pracovních skupin: pro obchod 
a životní prostředí (JWPTE), pro zemědělství a životní prostředí (JWPAE) 
a zasedání daňových a environmentálních expertů (JMTEE). K úspěchům 
patří publikace zprávy „Environmentální a regionální obchodní dohody“ 
a analýza překážek v obchodu s environmentálním zbožím a službami 
(JWPTE), dokončení sady agro-environmentálních indikátorů a příprava 
jejich rutinního používání, zpracování analýz k problematice biopaliv 
a efektivnosti agroenvironmentálních politik (JWPAE), analýza uplatnění 
environmentálních daní a obchodovatelných povolení v praxi (JMTEE). 
Slibně se rozvíjí spolupráce s Výborem pro vědecko-technickou politiku 
v oblasti nanotechnologií, započatá v roce 2006.  
 
Kromě nové etapy kontaktů se zeměmi usilujícími o vstup do OECD, 
resp. zařazenými do programu posílené spolupráce, získala novou 
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perspektivu environmentálně zaměřená kooperace OECD se zeměmi 
východní Evropy, Kavkazu a střední Asie (EECCA), která je organizována 
prostřednictvím Task Force pro implementaci Programu pro životní 
prostředí (EAP TF). 6. konference ministrů životního prostředí členských 
států EHK OSN a jejich partnerů „Životní prostředí pro Evropu“, která se 
konala ve dnech 10. – 12. října 2007 v Bělehradu (Srbsko), rozhodla 
mj. o provedení reformy EAP TF (funkce sekretariátu, které dosud 
vykonává OECD, budou počínaje rokem 2008 postupně převáděny 
na Regionální centra životního prostředí v zemích EECCA). Rozsáhlé 
patnáctileté zkušenosti, které OECD ve spolupráci se zeměmi EECCA 
získala, jsou úspěšně uplatňovány v implementaci závěrů Ministerského 
zasedání EPOC/DAC z r. 2006 (např. horizontální projekt OECD k vodě 
a sanitaci) i ve vlastní činnosti EPOC, resp. DAC. 
 

OECD a životní prostředí, www.oecd.org/environment 
Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz 

 
7.6. Udržitelný rozvoj 
 
Výsledky zasedání 4. výročního zasedání expertů pro udržitelný rozvoj 
(AMSDE, 8. – 9. října 2007) potvrdily oprávněnost současného trendu 
integrovat zásady udržitelného rozvoje do činnosti pracovních orgánů 
a direktorátů OECD (zejména při řešení horizontálních problémů). Jednání 
AMSDE – namísto rozpačité debaty k „samotnému“ tématu udržitelného 
rozvoje – je nutné orientovat na výměnu informací a zkušeností 
z konkrétních případů, resp. na formulaci „zadání“ pro aktivity OECD, jež 
by přispěly k překonání jasně definovaných překážek v uplatňování zásad 
udržitelného rozvoje na mezinárodní či národní úrovni. V tomto smyslu 
delegáti (včetně ČR) podpořili prodloužení mandátu AMSDE a v kontextu 
programu práce OECD na léta 2009 – 2010 zahájení horizontálních 
projektů OECD k ekonomickým aspektům přizpůsobení změnám klimatu, 
k udržitelným vzorcům výroby a spotřeby (s důrazem na úlohu 
soukromého sektoru), k reformě dotací a subvencí, jež jsou v rozporu se 
zásadami udržitelného rozvoje, a k integraci principů udržitelného rozvoje 
do investičních a obchodních dohod. Pokračovat by měla také dobře 
hodnocená práce v oblasti statistiky pro udržitelný rozvoj a peer reviews 
implementace národních strategií udržitelného rozvoje. 
 
Mimořádnou pozornost vzbudil Kulatý stůl k udržitelnému rozvoji na téma 
„Biopaliva: je léčba horší než nemoc“, který se konal na vysoké úrovni 
ve dnech 11. – 12. září 2007 a soustředil se na ekonomický potenciál 
biopaliv a na environmentální i sociální dopady jejich výroby a používání. 
Ukazuje se, že biopaliva nejsou "univerzálním receptem" ani na náhradu 
paliv z fosilních zdrojů, ani na snižování emisí skleníkových plynů – 
v tomto druhém směru je  daleko vhodnějším nástrojem např. uhlíková 
daň. Význam a efektivnost biopaliv výrazně závisí na místních 
podmínkách, které musejí být respektovány jak v politických 
rozhodnutích, tak v tvorbě a uplatňování ekonomických nástrojů 
(viz též kapitola 6). 
 

OECD a udržitelný rozvoj, www.oecd.org/sustainabledevelopment 
Rada Vlády pro udržitelný rozvoj, www.vlada.cz 
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Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz 
 
7.7. Zemědělství a rybářství 
 
7.7.1. Zemědělský výbor (COAG) 
 
Zemědělský výbor (COAG) v roce 2007 pracoval s podporou sloučených 
bývalých direktorátů OECD pro zemědělství, rybářství a potraviny, 
resp. pro obchod; organizační změna se projevila zatím v racionalizaci 
práce sekretariátu a lepší provázanosti řešených projektů. Pozornost 
se soustředila na citlivé téma bioenergetiky (zpráva, připravená 
ve spolupráci s IEA, bude předložena na zasedání MCM 2008), 
na problematiku Afriky (synergie rozvoje zemědělství se snižováním 
chudoby – téma projednávané i na Globálním fóru o zemědělství, 
uspořádaném v listopadu 2007) a rozšíření spolupráce s nečleny (zejména 
Chile, Indie). Delegáti schválili návrh na prodloužení mandátu COAG 
pro období 2009 – 2013 s tím, že priorita bude dána mj. ekonomické 
analýze vlivu změn klimatu na zemědělství, managementu racionálního 
využívání vodních zdrojů, analýze dopadu růstu cen zemědělských 
komodit včetně souvislostí s bioenergetikou, regionálním obchodním 
dohodám a studiu dlouhodobého vlivu liberalizace trhu se zemědělskými 
produkty. V tomto kontextu významně vzrostl význam aktivit  Pracovní 
skupiny k zemědělským politikám a trhům (WPAPM) a Společné pracovní 
skupiny pro zemědělství a obchod (JWPAT), o jejichž mandátech bude 
rozhodnuto v roce 2008. 
 

OECD a zemědělství a rybářství, www.oecd.org/agriculture 
Ministerstvo zemědělství ČR, www.mze.cz 

 
7.7.2. Rybářský výbor (COFI) 
 
Rybářský výbor (COFI) se v roce 2007 soustředil na práce v oblasti 
politické ekonomie reforem v mezinárodním rybolovu a rybářství: byly 
zpracovány koncepty zpráv o přidělování kvót v rámci mezinárodního 
rybolovu a o úpravách kapacity rybolovu, připraveny studie o dopadu 
globalizace v sektoru rybářství (s důrazem na rybářský průmysl a služby, 
resp. na přístup do přístavů) a pokračovaly analýzy implementace 
národních politik v této oblasti. Delegáti na 100. jubilejním zasedání 
vyjádřili nespokojenost se začleněním problematiky rybářství do kontextu 
zemědělství, nicméně podpořili prodloužení mandátu COFI; prioritními 
tématy budou obnova zásob ryb v souvislosti s dopadem změny klimatu 
a cenou politické pasivity (cost of policy inaction), ekosystémový přístup 
k řízení rybářství a rybolovu, standardizace, označování (včetně 
ekologického) a certifikace. Společným úsilím členských zemí EU 
a Evropské komise se podařilo do prioritních směrů prosadit také téma 
akvakultury, které má velký význam i pro ČR.  
 

OECD a zemědělství a rybářství, www.oecd.org/agriculture 
Ministerstvo zemědělství ČR, www.mze.cz 

 
7.8. Vzdělávání 
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7.8.1. Výbor pro politiku vzdělávání (EDCP) 
 
V roce 2007 zasedal výbor poprvé s novým názvem i mandátem. Byla 
přijata doporučení ke zlepšení koordinace problematiky vzdělávání 
v OECD, včetně posílení spolupráce EDPC s dalšími výbory (zejména 
ECO, EDRC a ELSA); bylo však zdůrazněno, že klíčovým faktorem 
úspěšné implementace je odpovídající model koordinace a spolupráce 
na národní úrovni, jakož i flexibilní doladění vzájemných vztahů 
pracovních orgánů v působnosti EDPC. Racionalizaci aktivit má napomoci 
také Střednědobá strategie pro práci OECD v oblasti vzdělávání, jejíž 
koncept byl dokončen v roce 2007; strategie je zaměřena na čtyři hlavní 
priority (zvýšení efektivnosti výuky a učení, překonání nedostatků 
v dovednostech, zvýšení kvality a relevance vyššího vzdělávání, podpora 
sociální mobility a odpovídajícího vzdělávání), včetně specifikace úlohy 
hlavních pracovních orgánů (řídicích skupin PISA, IMHE, PEB a CERI, 
resp. strategické řídicí skupiny INES).  
 
Kromě tradičně vydávaných přehledů vyvolalo mimořádnou pozornost 
zveřejnění výsledků projektu PISA 2000 – 2006 (v němž byla mimo jiné 
prokázána nadprůměrně vysoká úroveň znalostí patnáctiletých studentů 
z ČR v přírodních vědách, ale také jejich klesající připravenost uplatnit 
získané informace v praxi). Pro zahájení v lednu 2008 je připravena 
druhá etapa projektu PIAAC, propojující sledování dovedností a znalostí 
(kompetencí) dospělých s analýzou potřeb trhu práce; cílem je přispět jak 
ke zvýšení efektivnosti celoživotního vzdělávání, tak ke snižování 
nezaměstnanosti zejména u ohrožených skupin obyvatelstva. ČR potvrdila 
svou účast na tomuto významnému projektu; na řešení se podílí oba 
klíčové resorty (MŠMT a MPSV). 
 

OECD a vzdělávání, www.oecd.org/education 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz 

Ústav pro informace ve vzdělávání, www.uiv.cz 
 
7.9. Zaměstnanost, práce a sociální věci, migrace, 

zdravotnictví 
 
7.9.1. Výbor pro zaměstnanost, práci a sociální věci (ELSA)  
 
Výbor pro zaměstnanost, práci a sociální věci (ELSA) a jeho pracovní 
orgány se v roce 2007 ve zvýšené míře věnovaly vztahu migrace a trhu 
práce v podmínkách globalizace (jedné ze tří hlavních priorit celé OECD), 
hlavně opatřením k podpoře migrace pracovních sil napomáhající 
ekonomickému růstu a možnostem začlenění imigrantů a jejich dětí 
do trhu práce v členských zemích OECD. Společné zasedání Pracovní 
skupiny pro migraci (WPM) a Zdravotního výboru, uspořádané 
ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) 
16. listopadu 2007, bylo zaměřeno na rostoucí problém migrace 
pracovníků ve zdravotnictví. Středem pozornosti bylo i pracovní zařazení 
ohrožených skupin obyvatelstva (rozšiřování zaměstnanosti osob 
se sníženou nebo změněnou pracovní schopností, podpora pozdějších 
odchodů do důchodu, usnadnění přechodu absolventů škol do prvního 
zaměstnání).  
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Ve spolupráci s EDPC probíhala intenzivní spolupráce na zahájení 2. etapy 
projektu hodnocení dovedností a znalostí (kompetencí) dospělých – 
PIAAC (podrobněji viz kapitola 7.8). 
 

OECD a migrace, www.oecd.org/migration 
OECD a zaměstnanost, www.oecd.org/employment 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, www.mpsv.cz 
 
7.9.2. Zdravotní výbor (HC) 
 
V roce 2007 zahájil činnost Zdravotní výbor OECD (HC), ustavený 
transformací z dřívější Pracovní skupiny pro zdraví. K tradičně 
sledovaným otázkám náležela farmaceutická cenová politika (byl 
připraven koncept závěrečné zprávy projektu, který by měl být 
v roce 2008 projednáván fórem na vysoké úrovni), projekty zdravotnické 
statistiky (zejména souhrnné přehledy připravované ve spolupráci s WHO 
a EUROSTAT – „Health at a Glance 2007“, příprava „Health Data 
2008“), resp. analýzy provozu a řízení zdravotnických systémů (včetně 
hodnocení probíhajících národních reforem, dalšího rozvoje systému 
indikátorů pro sledování kvality zdravotnické péče apod.). Zvláštní 
pozornost vzbudily specifické projekty zaměřené na problematiku 
duševního zdraví, resp. zdraví ve vztahu k trhu práce: návrh a ověření 
aktualizované sady indikátorů monitorujících kvalitu duševního zdraví 
a zdravotnické péče v této oblasti, analýza vztahu duševního zdraví 
a pracovních podmínek, tématický přehled nemocnosti, pracovní 
neschopnosti a práce.  
 

OECD a zdraví, www.oecd.org/health 
Ministerstvo zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz 

 
 
7.10. Doprava 
 
7.10.1. Výbor pro námořní dopravu (MTC) 
 
Výbor pro námořní dopravu (MTC), který již od roku 2005 nezískal 
pro svou činnost finanční zdroje, nevyvíjel v roce 2007 žádnou aktivitu. 
Jeho mandát vyprší ke konci roku 2008 a lze předpokládat, že k tomuto 
datu výbor svou existenci ukončí. 
 
7.11. Informační a komunikační technologie 
 
7.11.1. Výbor pro informační technologie (ICCP) 
 
Hlavní náplní práce výboru byla příprava zasedání ICCP na ministerské 
úrovni, které se bude konat ve dnech 17. – 18. června 2008 v Soulu, 
Korejská republika. Téma zasedání je budoucnost internetové ekonomiky 
("The Future of the Internet Economy"). Diskuse zasedání by měly 
vycházet ze tří „C“ – Convergence, Creativity a Confidence neboli jak 
maximalizovat přínosy konvergence, jak podpořit kreativitu jako 
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prostředek inovací a růstu a jak zvýšit důvěru v internet jako solidní 
technologii a infrastrukturu. 
 
Pravidelná publikace "Výhled OECD pro odvětví komunikací 2007" 
(„OECD Communications Outlook 2007“) konstatovala růst pomocí 
transformace – mobilní služby nyní tvoří až 40% příjmů 
telekomunikačních společností všech zemích OECD. Zároveň roste podíl 
širokopásmového přístupu k internetu (broadband) i celková konkurence, 
která přispívá k zavádění nových služeb a zároveň k poklesu cen.  
 
Dalšími tématy, kterými se ICCP zabýval v roce 2007 jsou: „Rozvoj 
mobilních technologií 4. generace“; „Digitální obsah: technologie, výroba 
obsahu a služby obsahu“; „Nové služby internetu a softwarové služby 
a využívání RFID technologií“.  
 

OECD a věda a technologie, www.oecd.org/sti 
Ministerstvo vnitra ČR, www.mvcr.cz 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 
 
7.12. Věda a technologie 
 
7.12.1. Výbor pro vědeckotechnickou politiku (CSTP)  
 
Hlavním tématem Výboru bylo zahájení přípravy Inovační strategie 
OECD, jak o tom rozhodlo MCM 2007. Vznikl tak materiál, který definuje 
základní rozsah této strategie a přístup k její tvorbě tak, aby mohla být 
úspěšně prezentována ve finální podobě během MCM 2010. 
Z organizačního hlediska byla zásadní reakce na hloubkové hodnocení 
Výboru, která ovlivní agendu pro příští dekádu a zejména přípravu PWB 
2009 – 2010.  
 
Další důležitou událostí bylo schválení Doporučení Rady OECD týkající se 
zajištění jakosti molekulárních genetických testů (Council  Recommendation  
on OECD  Guidelines  for Quality Assurance of Molecular Genetic Tests) 
a zveřejnění „Best Practices for Biological Resource Centres“. Zahájena 
byla rovněž činnost Pracovní skupiny pro nanotechnologie. Byla vydána 
též pravidelná publikace (vždy v lichých letech) "Věda, technika a průmysl 
v OECD 2007“ („OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 
2007“), která ukazuje, že investice do vědy a výzkumu v zemích OECD 
sice stoupají, ale tento nárůst je pomalejší než na konci 90. let 20. století. 
USA, Evropa a Japonsko si zatím drží přední místo ve světové vědě, 
ale nové ekonomiky hrají stále důležitější roli. Např. Čína se stala 
v roce 2005 třetím největším investorem do vědy a výzkumu (vyjádřeno 
paritou kupní síly) po USA a Japonsku, s nárůstem o více než 18% ročně. 
 
Tento trend a rostoucí důležitost Číny v této oblasti potvrdil také 
prezentovaný přehled její inovační politiky. Dále byla realizována 
hodnocení inovační politiky Chile, JAR, Nového Zélandu, Řecka, Norska, 
Itálie, Mexika a Turecka. Důležitými tématy CSTP bylo také měření 
a kvantifikace vlivu vědy a výzkumu na ekonomiku a společnost, vliv 
terciárního vzdělávání, globalizace a nastavení daňových systémů 
za účelem efektivní podpory vědy a výzkumu v zemích OECD.  
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OECD a věda a technologie, www.oecd.org/sti 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz 
 
7.13. Řízení veřejné správy, regulatorní reforma 
 
7.13.1. Výbor pro veřejnou správu (PGC) 
 
Velká pozornost byla věnována tématu výkonnost ve veřejné správě 
a otevřená a inkluzívní politika, které zůstávají klíčovými výzvami 
členských zemí OECD. Zvláštní zasedání jarního PGC se zabývalo 
inovacemi ve vztazích mezi občany, státní správou a politiky. Mj. byly 
v diskusi doporučeny k využití model CAF (Common Assessment 
Framework), systém BSC (Balanced Scorecard) a Results-Based 
Management System, který funguje mj. v Sekretariátu OECD. 
 
Největší diskusi vzbudilo téma zajištění nestrannosti státní správy, 
resp. její apolitičnosti a zároveň zabezpečení dostatečné zodpovědnosti 
při řešení politických priorit, resp. zadání. Dalším tématem bylo řízení 
změn jako náročný proces a nové požadavky současnosti (např. přenášení 
zodpovědnosti, efektivita, flexibilita, leadership, atd.), které 
se proti tradičním požadavkům a uznávaným hodnotám velmi změnily. 
 
Z oblasti peer review pak největší pozornost získalo komplexní hodnocení 
irské veřejné správy, které bylo realizováno prostřednictvím nezávislých 
hodnocení, benchmarkingu s privátním sektorem a průzkumy 
spokojenosti. Byly také představeny výsledky peer review lidských zdrojů 
Belgie, jež se vyznačovalo potřebou spolupráce a komunikace se sedmi 
centrálními vládami. I přes některé obtíže (nedodržení původního 
časového harmonogramu a politická citlivost výsledků a dat) hodnotily 
belgická strana i OECD celý proces a jeho výsledky pozitivně.  
 
7.13.2. Zasedání představitelů z Center vlády (CoG) 
 
Pravidelné zasedání představitelů z Center vlády (CoG) se v říjnu 2007 
uskutečnilo v Bernu. Za ČR se ho účastní zástupce Úřadu vlády ČR. 
Zasedání CoG si zachovává svůj neformální charakter a zároveň vysokou 
úroveň účasti. Hlavním bodem letošního jednání bylo posílení důvěry 
veřejnosti lepší komunikací a naplňováním očekávání veřejnosti a také 
koordinace napříč různými ministerstvy a úrovněmi veřejné správy.  
 
7.13.3. Skupina pro regulatorní politiku (GRP) 
 
Regulatorní reforma je průřezovým projektem, který v OECD zastřešuje 
Skupina pro regulatorní politiku (GRP). V roce 2007 proběhla každoroční 
volba byra Pracovní skupiny pro reformu a řízení regulace, do kterého byl 
znovu zvolen D. Trnka (MV), který v rámci jednání informoval o přijetí 
strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“, 
implementaci RIA, snižování administrativní zátěže podnikatelů 
a pilotním ověřování metodiky pro zapojování veřejnosti do rozhodování.  
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Bylo diskutováno také hodnocení regulatorní reformy v Číně, na kterém se 
podílí ČR jak finančně, tak v osobě D. Trnky, který zpracoval zprávu 
o prvním jednání pracovní skupiny pro tento projekt, které se uskutečnilo 
v září 2007 v Pekingu. V oblasti vztahů s dalšími nečleny pokračovaly 
projekty spolupráce se zeměmi APEC a MENA, na kterém se aktivně 
podílí také ČR – za účasti A. Pecky (MV). Byly představeny také závěry 
dotazníkového šetření k indikátorům kvality regulace a představen návrh 
na jejich publikaci. V roce 2008 se chystá další šetření zaměřené 
na validaci původních výsledků a analýzu pokroku učiněného od roku 
2005. Zároveň budou provedeny srovnávací analýzy s daty Světové banky, 
Mezinárodního měnového fondu, Světového ekonomického fóra a dalších. 
Byly diskutovány také výsledky dotazníkového šetření o nakládání s riziky 
v rámci regulace, kterého se zúčastnila i ČR jako jeden ze třinácti 
členských států. 
 

OECD a veřejná správa, www.oecd.org/governance 
Úřad vlády ČR, www.vlada.cz 

 
7.14. Spotřebitelská politika 
 
7.14.1. Výbor pro spotřebitelskou politiku (CCP) 
 
Hlavním výstupem práce výboru bylo Doporučení Rady OECD o řešení 
sporů a nápravě škod, které Rada přijala v červenci. Doporučení je 
pokračováním dlouhodobé práce výboru, zaměřené na ochranu 
spotřebitelů za podmínek rychle se šířícího elektronického obchodování. 
Výbor se také věnoval přípravě podkladů pro ministerské zasedání ICCP, 
které se bude konat v červnu 2008 v Koreji – hlavními tématy jsou 
pro CCP internetové odcizení identity (online identity theft) a návrh 
směrnic pro obchodování prostřednictvím mobilních telefonů. Kromě toho 
se výbor věnoval best practices (přehledy spotřebitelských režimů zemí – 
v roce 2007 Austrálie a Indie, spotřebitelské smlouvy, regulace iniciovaná 
podniky,  udržitelná spotřeba, vztahem chování domácností a politik 
životního prostředí), ekonomikou spotřebitelské politiky a vzděláváním 
spotřebitelů. 
 

OECD a spotřebitelská politika, www.oecd.org/sti/consumer-policy 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 

 
 
 
7.15. Obchod 
 
7.15.1. Obchodní výbor (TC) 
 
Uplynulý rok byl v obchodním výboru ve znamení hledání dalšího 
zaměření tak, aby OECD bylo relevantní organizací propagující 
mnohostranný obchodní systém a současně aby analytický potenciál, který 
organizace nabízí, byl v nejvyšší možné míře využíván. Výbor dospěl 
k tomu, že jeho hlavním příspěvkem k dalšímu rozvoji svobodného trhu 
bude koncentrace na otázky, které přesahují horizont jednání DDA. Sem 
bude směřovat hlavní práci v oblasti studií a analýz. Současně s tím je 
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jasná potřeba aktivně vystupovat na obhajobu mnohostranného liberálního 
obchodu a ukazovat na výhody, které s sebou nese pro růst v drtivé většině 
zapojených zemí.  
 
Významným projektem na podporu jednání WTO je práce spojená s Aid 
for Trade (AfT). OECD zkoumá v této oblasti tři hlavní okruhy: jaké 
množství pomoci poskytují donoři v rámci DAC na podporu obchodu; jak 
účinné jsou tyto programy; jakým způsobem je třeba využívat takovou 
pomoc, aby rozvojové země, zejména LDCs, mohly získat maximální 
výhodu z liberalizace obchodu. Hlavním dosavadním výstupem byla první 
zpráva „Aid for Trade at a Glance“ představená v listopadu. 
 
Obchodní výbor uspořádal v roce 2007 několik fór věnovaných obchodní 
politice. V říjnu bylo takové fórum věnováno outsourcingu informačních 
a komunikačních služeb a služeb obsluhujících podnikání. Jedním 
z podkladů byla i studie, věnovaná ČR. Právě na příkladu ČR byl 
vysvětlován specifický typ outsourcingu, tzv. nearshoring. 
 
V rámci Pracovní skupiny obchodního výboru (WPTC) byla zpracována 
celá řada studií a pracovních dokumentů, pokrývající velmi široké 
spektrum otázek mnohostranného obchodu. 
 
Na podzim 2007 byla zahájena evaluace obchodního výboru, výsledky by 
měly být dokončeny do léta 2008. 
 

OECD a obchod, www.oecd.org/trade 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 

 
7.15.2. Vývozní úvěry 
 
Problematika exportních úvěrů se projednává v rámci OECD v Pracovní 
skupině pro vývozní úvěry a vývozní garance (Working Party on Export 
Credits and Guarantees – ECG). Kromě toho OECD poskytuje 
sekretariátní servis Ujednání o oficiálně podporovaných vývozních 
úvěrech („Ujednání“, „Dohoda“, „Konsensus OECD“, „Arrangement“). 
 
V roce 2007 se podařilo dokončit revizi „Doporučení Rady OECD 
o společných přístupech k životnímu prostředí a oficiálně podporovaným 
vývozním úvěrům“, která byla v červnu přijata Radou. Nová úprava 
ukládá členským státům, aby kontrolovaly environmentální dopady 
projektů, financovaných oficiálně podporovanými vývozními úvěry, podle 
mezinárodně uznávaných standardů a vyzývá ke zvyšování 
transparentnosti citlivých projektů. 
 
Podařilo se dokončit jednání o sektorové dohodě pro stavbu civilních 
letadel, která začala platit od 1. července 2007. Tato jednání dobře ukázala 
nezbytnost spolupráce s nečlenskými zeměmi – v jednáních sehrála 
významnou roli Brazílie. Na základě doporučení Pracovní skupiny Rady 
pro stavbu lodí (WP6) také byly schváleny úpravy v sektorové dohodě 
o vývozních úvěrech pro stavbu lodí (platné od 8. října 2008). V rámci 
sektorové dohody pro obnovitelné zdroje bylo prodlouženo zkušební 
období pro její ustanovení až do července 2009. Na konci roku byla 

Aid for Trade – 
nejviditelnější 
„obchodní“ projekt 
OECD 

Nové doporučení 
OECD vývozních 
úvěrech a životním 
prostředí 
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dokončena i jednání o „Principles and Guidelines to Promote Sustainable 
Lending Practices in the Provisions of Official Export Credits to Low 
Income Countries“. 
 
Dne 21. prosince 2007 byla publikována aktuální verze Ujednání 
o oficiálně podporovaných vývozních úvěrech, která platí 
od 1. ledna 2008. Obsahuje nová ustanovení, týkající se místních nákladů, 
a sektorových dohod o letadlech a stavbě lodí. 
 

OECD a obchod, www.oecd.org/trade 
Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz 
Česká exportní banka, www.ceb.cz 

Exportní garanční a pojišťovací společnost, www.egap.cz 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 

 
7.16. Teritoriální a místní rozvoj, cestovní ruch 
 
7.16.1. Výbor pro politiku územního rozvoje (TDPC)  
 
Hlavními tématy výboru byly v roce 2007 konkurenceschopnost regionů 
a studium dopadů různých regionálních politik (Mexiko, Lucembursko, 
Norsko). V rámci horizontálního zájmu OECD o inovace se výbor začal 
zabývat regionálními aspekty inovací. V květnu organizoval výbor spolu 
s italským ministerstvem ekonomického rozvoje symposium věnované 
standardům poskytování veřejných služeb na regionální úrovni. V září 
proběhlo setkání expertů na téma efektivity využívání indikátorů 
v regionální rozvojové politice. Nejdůležitějšími publikacemi v roce 2007 
byly „OECD Regions at a Glance, Competitive Regional Clusters: 
National Policy Approaches“ a „Globalisation and Regional Economies: 
Can OECD Regions Compete in Global Industries?“ Dokončen byl 
i regionální přehled Lucemburska. V rámci programu zaměřeného 
na podporu růstu regionů byla na zasedání v Římě uvedena i prezentace 
ČR. 
 
Výbor zastřešuje tři specializované pracovní skupiny, zaměřené 
na teritoriální politiky ve městech, ve venkovských oblastech 
a na využívání indikátorů v politice územního rozvoje. 
 

Direktorát pro veřejnou správu a územní rozvoje, www.oecd.org/gov 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz 

 
7.16.2. Místní rozvoj – program LEED 
 
Program pro rozvoj místní ekonomiky a zaměstnanosti (LEED) zahájil 
práci na studiu místních inovačních systémů, a to na příkladu regionu 
Cantabrie (Španělsko) a regionu Grenoble-Isere (Francie). Pokračoval 
projekt Integrace zaměstnanosti, dovedností a ekonomického rozvoje 
(IESED), zahájený v roce 2005, bude dokončen v roce 2008. LEED vydal 
několik zajímavých dokumentů, např. „Financing Local Development 
(Policy Brief)“, compendium doporučení OECD pro místní politiku 
směřovanou na rozvoj místního podnikání, přehled „Clusters 
and Enterpeneurship: International Comparisons“ a publikaci 
„From Immigration to Integration: Local Solutions to Global Challenge“. 
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Třetí OECD LEED Forum on Partnerships and Local Governance přijalo 
v březnu ve Vídni Action Statement, který obsahuje doporučení, jakým 
způsobem vlády mohou podpořit vertikální a mezisektorovou koordinaci 
v otázkách týkajících se místního rozvoje. Středisko LEEDu v Trentu 
i v minulém roce spolupracovalo s různými českými subjekty. Na konci 
roku 2007 ukončil své působení v čele tohoto středisko P. Tatarko. 
 

Centrum pro podnikání, malé a střední podniky a pro místní rozvoj www.oecd.org/cfe 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz 

 
7.16.3. Cestovní ruch 
 
Výbor pro cestovní ruch se věnoval svým pěti prioritám: přípravě 
a publikaci přehledu cestovního ruchu („OECD Tourism Outlook“); 
analýzám a praktickým doporučením pro využití statistické metodologie 
turistického satelitního účtu (TSA); analýze vztahů mezi cestovním 
ruchem a kulturou na jedné straně a konkurenceschopností, přitažlivostí 
a ekonomickým růstem konkrétních regionů na straně druhé. Dále 
se zabýval bezpečnostními aspekty cestovního ruchu s cílem hledat 
rovnováhu mezi bezpečností a svobodou cestování, a také studiem best 
practices v oblasti dlouhodobé strategie regulace v cestovním ruchu. ČR 
poskytla v roce 2007 na činnost výboru dobrovolný příspěvek, což plánuje 
i na rok 2008. 
 

Centrum pro podnikání, malé a střední podniky a pro místní rozvoj www.oecd.org/cfe 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz 

 
 
7.17. Průmysl 
 
7.17.1. Výbor pro průmysl, inovace a podnikání (CIIE) 
 
Výbor pro průmysl, inovace a podnikání (CIIE) v roce 2007 pokračoval 
ve zpracovávání svých stěžejních témat, kterými jsou inovace, globální 
hodnotové řetězce a duševní aktiva a vytváření hodnot. V oblasti inovací 
byla zahájena příprava participace na vytvoření „OECD Innovation 
Strategy“, kde CIIE úzce spolupracuje se sesterským Výborem 
pro vědeckotechnickou politiku. Strategie bude dokončena pro ministerské 
zasedání Rady v roce 2010, průběžné zprávy budou předkládány 
ministrům v letech 2008 a 2009. Výbor se věnoval i regionálnímu aspektu 
inovací, inovacím v oblasti programového vybavení a také eko-inovacím 
a otázkám udržitelné výroby v průmyslu. V oblasti duševních aktiv 
a vytváření hodnot výbor zahájil studium využití mikrodat pro ekonomické 
analýzy, měření duševních aktiv v systému národních účtů a otázek 
otevřenosti korporativních informací. Výbor vydal v roce 2007 několik 
publikací, za zmínku stojí zejména „Offshoring and Employment: Trends 
and Impacts“ a „Staying Competitive in the Global Economy: Moving Up 
the Value Chain“. 
 

Direktorát pro vědu, technologii a průmysl, www.oecd.org/sti 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 
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7.17.2. Projekt „Ekonomické dopady pirátství a padělatelství“ 
 
Projekt, který podpořila dobrovolným příspěvkem i ČR, dokončil 
v roce 2007 svou první fázi a zahájil přípravu na fázi druhou. V červnu 
bylo zveřejněno shrnutí komplexní analytické zprávy o dopadech pirátství 
v oblasti zboží. Plný text zprávy byl zveřejněn v říjnu 2007. Druhá fáze 
se zaměří na „digitální pirátství“, zejména v oblasti internetu a mobilních 
telefonů. Bude se také věnovat produktům chráněným autorským právem, 
jako např. hudební nahrávky, film, programové vybavení nebo knihy 
a časopisy. Druhá fáze by měla být dokončena v roce 2008. 

 
Projekt „Ekonomické dopady pirátství...“, www.oecd.org/sti/counterfeiting 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 
 
7.17.3. Stavba lodí (WP6) 
 
Hlavním posláním Pracovní skupiny Rady OECD pro stavbu lodí (WP6) 
je snaha o nastavení normálních konkurenčních podmínek ve světovém 
loďařství. Skupina se zabývá sledováním vývoje v odvětví. V roce 2007 
byly hlavními tématy dokončení doplnění Sektorové dohody o exportních 
úvěrech pro stavbu lodí, kterou skupina připravuje pro Participanty 
Úmluvy o poskytování vývozních úvěrů (Konsensus OECD), dále studium 
financování v odvětví a subvencí. Od 1. ledna 2007 platí nová verze 
systému compensated gross tons (CGT), který skupina připravila.  
 
7.17.4. Výbor pro ocel (SC) 
 
Výbor pro ocel (SC) pokračoval ve své tradiční činnosti – sledoval vývoj 
na světovém trhu oceli v podmínkách růstu, který trvá nepřetržitě již šestý 
rok. Na konci roku 2007 však odhadl zpomalení růstu v roce 2008, 
zejména kvůli očekávání obecného zpomalení světové ekonomiky. 
V květnu 2007 u příležitosti zasedání výboru proběhl kulatý stůl, 
věnovaný globální konsolidaci v odvětví. Na vlně rostoucího zájmu 
o environmentální otázky se výbor věnoval i souvislostem rozvoje 
ocelářství a stavu životního prostředí. Dalšími hlavními tématy byl 
výzkum v ocelářství a studium subvencí a dalších vládních opatření 
na podporu ocelářství. 
 

Direktorát pro vědu, technologii a průmysl, www.oecd.org/sti 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 

 
7.17.5. Pracovní skupina pro malé a střední podniky (WPSME) 
 
Pracovní skupina pro malé a střední podniky (WPSME) se zabývala pěti 
hlavními projekty: rychle rostoucími MSP a jejich vztahem k inovacím 
a duševnímu majetku; statistikou MSP, hodnocením vzdělávání vedoucích 
pracovníků MSP; financováním MSP; odstraňováním překážek 
pro pronikání MSP na mezinárodní trhy. Hlavním výstupem činnosti 
skupiny v roce 2007 bylo „Tokijské akční prohlášení OECD k posílení 
role MSP v globálních hodnotových řetězcích“, které přijala konference 
v Tokiu na přelomu května a června 2007. Prohlášení obsahuje doporučení 
pro různé adresáty (vlády, mezinárodní organizace, podniky), která by měl 



 
 
 

strana 33

vést ke zlepšení podnikatelského prostředí pro MSP. Hlavní cestu 
v posilování postavení MSP prohlášení vidí v jeho roli subdodavatelů 
nadnárodních společností. ČR působí, prostřednictvím svého zástupce, 
ve skupině výrazně: podílela se spolu s WIPO na přípravě doporučení 
tokijské konference a aktivně se zapojila do diskusí k materiálům 
předložených v rámci studia best practices Finskem a Izraelem. 
 

Centrum pro podnikání, malé a střední podniky a pro místní rozvoj www.oecd.org/cfe 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 

 
7.18. Mezinárodní energetická agentura (IEA) 
 
Hlavní událostí roku 2007 bylo zasedání Řídícího výboru IEA 
na ministerské úrovni, které se konalo. Ve dnech 14. a 15. května 2007 
Paříži. Zabývalo se především otázkami energetické bezpečnosti a diskusí 
o možnostech udržitelnosti energetického rozvoje. Ministři se shodli, že 
systém připravenosti na krátkodobé ropné výpadky je funkční. Řešení 
následků hurikánů Katrina a Rita a výpadku ropovodu Družba ukázaly 
možnosti zdokonalování, kterými se bude IEA zabývat. Agentura navrhne 
opatření ke zvýšení bezpečnosti v oblasti dodávek plynu, otázka vytváření 
zásob plynu bude nadále řešena. Zasedání dále potvrdilo mandát 
k intenzivní spolupráci agentury s Čínou, Indií a Ruskem. V oblasti 
udržitelnosti byl nejzajímavější návrh, aby vedle běžného a alternativního 
scénáře IEA zpracovávala i „skutečně udržitelný“ scénář rozvoje světové 
energetiky. Zvyšování energetické účinnosti je v současnosti 
nejdostupnější, nejlevnější a nejefektivnější způsob jak snižovat růst 
spotřeby energie. Českou delegaci vedl ministr průmyslu a obchodu 
M. Říman.  
 
Dne 30. listopadu 2007, se stalo dvacátým sedmým členem IEA 
Slovensko. Na podzim také pozvání k členství obdrželo Polsko. Členy IEA 
tak v nejbližší době budou všechny země OECD s výjimkou Islandu 
a Mexika. Agentura se naposledy rozšířila v roce 2002 o Koreu; ČR je 
členem od roku 2001. 
 
K 1. září 2007 se ujal funkce nový výkonný ředitel IEA N. Tanaka. 
Před tím řídil Direktorát pro vědu, technologii a průmysl OECD (DSTI) 
a zastával různé pozice na japonském ministerstvu hospodářství, obchodu 
a průmyslu (METI).  
 
Hlavní publikací IEA je „Světový energetický přehled“ („World Energy 
Outlook“ – WEO). WEO2007 se zaměřil na dvě rostoucí ekonomiky, 
které svou spotřebou zásadně ovlivňují globální energetiku – Čínu a Indii. 
Souvislosti jejich ekonomického růstu jsou znepokojující: podle 
referenčního scénáře bude světová spotřeba v roce 2030 o polovinu vyšší 
než v současnosti a podíl dvou zmíněných zemí na tomto růstu bude 45%. 
Základem světové energetiky zůstanou fosilní paliva. Země-spotřebitelé 
budou v rostoucí míře záviset na dovozech, zejména ze Středního 
Východu a Ruska. Takový vývoj bude mít negativní dopady na bezpečnost 
dodávek energií a ponese s sebou růst emisí skleníkových plynů. 
Ve srovnání s předcházejícími WEO je zřejmé, že vývoj světové 
energetiky v posledních letech nedosahuje, vzhledem k energetické 
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bezpečnosti a dopadům na životní prostředí, ani parametrů referenčního 
scénáře. Jinými slovy: rizika generovaná vývojem světové energetiky 
rostou. Další vývoj ovlivní to, co se bude odehrávat v nejbližších deseti 
letech – budování energetických kapacit musí být dostatečně rychlé, aby 
dokázalo uspokojit rostoucí poptávku; použité technologie ovlivní obraz 
globální energetiky na desítky let. Vývoj směřuje k tomu, že hlavním 
oblastí poptávky bude ropa a plyn. 
 
V rámci politiky těsnější spolupráce IEA se zásadními zeměmi-
spotřebiteli, tj. v první řadě Indií a Čínou, uspořádala agentura „týden 
výborů“, kdy během jednoho týdne zasedali výbory pro krizové situace 
(SEQ), ropné trhy (SOM), energetický výzkum a technologie (CERT), 
dlouhodobou spolupráci (SLT) a řídící výbor (GB). Zástupci Číny a Indie 
se všech zasedání účastnili jako pozorovatelé. 
 
IEA od roku 2005 úzce spolupracuje s G8, pro kterou připravuje 
doporučení v oblasti politiky zaměřené na zvyšování energetické 
účinnosti. Dosud agentura předložila schůzkám nejvyšších představitelů 
G8 šestnáct konkrétních doporučení. Z toho bylo dvanáct předloženo 
v roce 2007 na summitu v Heiligendamm. Kromě toho IEA připravuje pro 
G8 analýzy a scénáře v oblasti energetiky. 
 
V roce 2007 zahájila společnost ČEZ přístupová jednání k implementační 
dohodě o skleníkových plynech (Implementation Agreement 
on Greenhouse Gas Research and Development Programme – IA GHG) 
a měla by se stát průmyslovým partnerem této dohody během roku 2008. 
To, že se takto významný český subjekt zapojuje do programu IEA 
na podporu energetického výzkumu, je bezpochyby významným počinem, 
neboť aktivita českých subjektů je zde dosud omezená.  
 
Zástupce výkonného ředitele Mezinárodní energetické agentury (IEA) 
W. Ramsay navštívil ve dnech 31. května – 1. června 2007 ČR, aby se 
zúčastnil konference „Bezpečnost dodávek v energetice“, která se konala 
na zámku v Mělníce. Konference, orientované na informování a výměnu 
informací mezi vrcholnými představiteli české energetiky, se zúčastnili 
mj. místopředseda vlády A.Vondra, náměstek ministra průmyslu 
a obchodu T. Hüner, předseda Akademie věd ČR V. Pačes či předseda 
představenstva ČEPS V. Tošovský. W. Ramsay vystoupil jako úvodní 
řečník na téma energetické bezpečnosti v EU. 
 

Mezinárodní energetická agentura, www.iea.org 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 

Správa státních hmotných rezerv, www.sshr.cz 
 
7.19. Jaderná energetická agentura (NEA) 
 
NEA je jedinou mezivládní jadernou organizací, jejímiž účastníky je 
28 rozvinutých zemí Severní Ameriky, Evropy a Asijsko-Tichomořského 
regionu, která poskytuje nepolitické fórum s poměrně úzkým technickým 
zaměřením. Jejím hlavním úkolem je udržovat a rozvíjet na základě 
mezinárodní spolupráce vědecké, technologické a právní základy nezbytné 
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pro bezpečné, ekologicky šetrné a hospodárné užívání jaderné energie 
pro mírové účely. 
 
V březnu NEA 2007 podepsala společnou deklaraci o spolupráci 
s Ruskem. Spolupráce se bude soustředit na vědecký výzkum v oblasti 
jádra, hodnocení vývoje v oblasti inovací, zdokonalování národní 
i mezinárodní právní regulace a ekonomické analýzy využívání 
jaderné energie. Deklarace je pokračováním dlouhodobé spolupráce mezi 
NEA a Ruskem. Rusko se jako pozorovatel účastní práce technických 
výborů agentury i řady společných projektů. 
 
Další významnou zemí v programu spolupráce s nečleny je Čína, zde NEA 
volí pomalejší postup, jehož prvním krokem je posilování spolupráce 
v oblasti jaderné bezpečnosti. 
 
V listopadu 2007 vydal Řídící výbor agentury prohlášení, ve kterém 
upozornil na nutnost zajištění dostatečného množství odborníků v jaderné 
oblasti. Prohlášení odráží obavy z blížící se situace, kdy řada členských 
zemí se začne potýkat s nedostatkem odborníků pro jaderné provozy. 
Výzva je o to naléhavější, že světová energetika vstoupila do období 
„jaderné renesance“. Prohlášení bylo adresováno ministrům členských 
zemí NEA. 
 
Na rok 2008 připadne 50. výročí založení NEA. U té příležitosti dojde 
v říjnu 2008 k mimořádné události – setkání ministrů členských zemí 
zodpovědných za jadernou energetiku. NEA chystá vydání zvláštní 
publikace s pracovním názvem „World Nuclear Energy Outlook“; ČR tuto 
aktivitu podpoří dobrovolným příspěvkem. 
 

Jaderná energetická agentura, www.nea.org 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, www.sujb.cz 

Ústav jaderného výzkumu Řež, www.nri.cz 
 
7.20. Rozvojové aktivity 
 
7.20.1. Výbor pro rozvojovou pomoc (DAC) 
 
Podle statistik ODA (oficiální rozvojová pomoc), které DAC pravidelně 
publikuje, celosvětová ODA za rok 2006 po krátkém období růstu opět 
klesla o 5,1% na částku 104 mld. USD, což je v přepočtu k HND 0,30%. 
Tento pokles byl očekáván a byl způsoben především poklesem 
vykázaného mimořádného oddlužení (v roce 2005 zejména v Nigérii 
a Iráku). V současnosti je proto důležité téma DAC, jak lépe a dlouhodobě 
plánovat ODA, ale zejména jak ODA navýšit tak, aby se podařilo naplnit 
učiněné závazky. Dalším důležitým tématem pak je, jak tento stále velký 
objem rozvojové pomoci co nejefektivněji uřídit. Tato diskuse vychází 
zejména z „Pařížské deklarace o efektivnosti pomoci“, která byla přijata 
v březnu 2005. V letech 2006 (1. kolo) a 2008 (2. kolo) byl, resp. bude 
realizován detailní přehled a vyhodnocení jejího naplňování (jak ze strany 
dárců, tak příjemců rozvojové pomoci).  
 



 
 
 

strana 36

Přípravy na High Level Forum (HLF) 3 v Accře, které se bude konat 
ve dnech 2. – 4. září 2008, byly časově i prioritně určitě největším 
tématem, kterým se DAC, resp. Pracovní skupina pro efektivitu pomoci 
(WP EFF), v roce 2007 zabýval. Mj. bylo dohodnuto, že HLF bude mít 
„třívrstvou architekturu“ v podobě „marketplace“, kulatých stolů 
a ministerského zasedání, které by mělo na nejvyšší politické úrovni 
projednat aktuální stav implementace Pařížské deklarace o efektivitě 
pomoci a přijmout rozhodnutí o dalším postupu tzv. „Accra Agenda 
for Action“ (AAA), jejíž první obrysy již vznikly. 
 
Další důležitou aktivitou, do které se DAC v roce 2007 zapojil, pak bylo 
založení pracovní skupiny OSN MDG Africa Working Group, která by 
měla přispět k lepší implementaci MDG (Millenium Development Goals) 
v Africe a jejíhož prvního zasedání se osobně zúčastnil R. Manning, 
předseda DAC. Neméně důležitou událostí je také založení Partnership 
for Democratic Governance (PDG), které bude mít sekretariát v OECD 
a GT OECD a některé členské státy tomuto projektu přikládají velký 
význam, protože by měl prakticky přispět k rozvoji demokratických 
kapacit a „vládnutí“ zejména v „křehkých“ státech. Formální oznámení 
vzniku PDG proběhlo 1. října 2007 na půdě OSN v New Yorku a na jeho 
činnosti se kromě OECD podílejí významným příspěvkem také další 
mezinárodní organizace – UNDP, OAS a IADB.  
 
V roce 2007 bylo také provedeno hloubkové hodnocení DAC s obvyklým 
výsledkem, že Rada přijala rozsáhlou hodnotící zprávu, v rámci které 
se konstatuje, že práce, resp. výstupy DAC jsou velmi relevantní 
a „udržitelné“. Hodnocení zjistilo částečné rezervy DAC v jeho interní 
„efektivnosti“, zejména směrem ke svým podřízeným orgánům a k dalším 
stakeholderům a formulovalo několik doporučení v tomto smyslu. 
  
Členské země DAC se na celkové pomoci podílejí stále více než 90%, 
nicméně objem pomoci od „nastupujících dárců“, a to zejména Číny, 
Ruska, Indie a Brazílie, neustále roste. Proto i v roce 2007 DAC 
pokračoval ve spolupráci s nečleny, která sestává z cílených akcí (účast 
vybraných zemí na zasedání DAC na vyšší úrovni (SLM) a na zasedáních 
Globálního rozvojového fóra, expertní semináře) a rozšiřování zkušeností 
a dobré praxe DAC.  
 
Prominentní místo v seznamu spolupracujících zemí zaujímá osm zemí 
OECD, které ještě nejsou plnými členy DAC (včetně ČR). Další skupinou 
dárců jsou ostatní nové země EU (Pobaltí, Slovinsko, Bulharsko 
a Rumunsko) a poslední skupinou jsou již zmínění nastupující dárci mimo 
EU a OECD (zejména arabské země a velké rozvojové země jako Čína, 
Rusko, Indie a Brazílie). Z akcí DAC v této oblasti bylo nejdůležitější 
setkání v Soulu (5. – 6. září 2007), které bylo hodnoceno všemi stranami 
velmi kladně a jako velmi užitečné jak ve vztahu k nastupujícím dárcům, 
tak v bilaterálních vztazích DAC – Korea, která na nejvyšší úrovni 
potvrdila svůj záměr vstoupit do DAC v roce 2010.  
 
Konkrétním výrazem spolupráce s první skupinou je také pravidelné 
setkávání pozorovatelů DAC s předsedou DAC (za ČR se jej zúčastnila 
10. prosince 2007 ředitelka H. Ševčíková, MZV). ČR se na této spolupráci 
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podílí velmi aktivně a podpořila ji proto významným dobrovolným 
příspěvkem. Výjimečným krokem v této spolupráci pak byla realizace 
přehledu české rozvojové spolupráce, který je prvním realizovaným 
přehledem nečlena DAC (jednalo se o tzv. „speciální“ přehled – peer 
review, který vychází ze standardní metodologie DAC, ale má menší 
rozsah než u standardního procesu).  
 
Dne 6. – 9. listopadu 2006 se uskutečnila úvodní mise týmu OECD 
do Prahy, ve dnech 26. – 27. dubna 2007 se konal kulatý stůl o zahraniční 
rozvojové spolupráci ČR za účasti předsedy DAC (viz také kapitola 6)  
a poslední formální součástí tohoto přehledu byla prezentace jeho 
výsledků a závěrů během zasedání DAC dne 10. května 2007, kterou 
přednesl velvyslanec J. Maceška. 
 
Za rok 2006 se česká ODA v absolutní hodnotě opět navýšila o 10,5% 
a dosáhla 161 mil. USD (což je 0,12% HND). Zároveň začala v roce 2007 
rozsáhlá transformace systému zahraniční rozvojové spolupráce, včetně 
schválení věcného záměru nového zákona, který legislativně podpoří další 
posílení pozice ČR v oblasti rozvojové spolupráce, zřízení Rady 
pro zahraniční rozvojovou spolupráci a založení České rozvojové 
agentury. Všechny tyto změny se dějí ve smyslu doporučení DAC.  
 

OECD a rozvojová pomoc, www.oecd.org/development 
ČR a rozvojová pomoc, www.mzv.cz/pomoc 

 
7.20.2. Rozvojové centrum (DEV) 
 
Rozvojové centrum (Development Centre – DEV) zůstává hlavní 
platformou pro spolupráci, komparativní analýzy a neformální diskusi 
rozvojových otázek mezi členy OECD a ostatními zeměmi. Tato 
organizační jednotka OECD procházela v roce 2007 důležitými změnami. 
K tomu přispělo mj. hloubkové hodnocení DEV, které proběhlo 
v roce 2006 i výrazná snaha nového managementu pod vedením 
prof. L. Katseli a po jejím odchodu zástupce ředitele Javiera Santiso, 
pověřeného řízením DEV a některých členských zemí DEV. Do DEV 
se vrátila Velká Británie a novým členem se stala JAR. Zůstalo zachováno 
šest hlavních priorit zaměření činnosti DEV: „Koherence rozvojových 
politik a bezpečnosti“, „Business for Development“, „Finanční rozvoj“, 
„Latino-americký ekonomický přehled“, „Černomořský a středoasijský 
přehled“ a „Africký ekonomický přehled“, jehož produkce 
a spoluzodpovědnost se z velké části přesouvá do Africké rozvojové 
banky. 
 
ČR i nadále zůstává aktivním členem DEV a v roce 2007 s jejím 
příspěvkem vyšla aktualizovaná reedice knihy „Chinese Economic 
Performance in the Long Run“. Také je v jednání přijetí české stážistky 
na cca šestiměsíční projekt v rámci komunikačního oddělení DEV. 
 

OECD a rozvojová pomoc, www.oecd.org/development 
ČR a rozvojová pomoc, www.mzv.cz/pomoc 
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8. NOVÉ NÁSTROJE PŘIJATÉ 
RADOU OECD V ROCE 2007 

 
OECD je na základě Konvence zmocněna přijímat k plnění cílů rozhodnutí 
(decisions), činit doporučení (recommendations) a uzavírat smlouvy 
s členskými i nečlenskými státy a mezinárodními organizacemi. 
Rozhodnutí, doporučení, smlouvy, příp. jiné dokumenty OECD 
(deklarace, ujednání apod.) týkající se členských států jsou označovány 
za instrumenty OECD. 
 
Rozhodnutí jsou pro členské státy závazná (po splnění případných 
ústavních podmínek pro jejich vstup v platnost), pokud není stanoveno 
jinak. Doporučení jsou sice právně nezávazná, ale jsou předkládána 
členským zemím, aby posoudily, jak je budou v domácích podmínkách, 
pokud to uznají za vhodné, plnit či implementovat tak, aby jejich národní 
prostředí bylo mezinárodně (v rámci OECD) kompatibilní. 
 
O instrumentech OECD přijatých v uplynulém roce je každoročně 
informována vláda ČR spolu s přehledem o jejich významu a úrovni jejich 
využívání v zemi.  
 

Instrumenty OECD,  http://webdomino1.oecd.org/horizontal/oecdacts.nsf 
 

8.1. C(2007)8 - Doporučení Rady ke Směrnicím 
pro financování a zabezpečení výnosů 
ze zaměstnaneckých penzijních plánů 

 
Doporučení Rady formuluje regulatorní standardy týkající se regulace 
zaměstnaneckých penzijních plánů v oblastech jako je ocenění závazků 
fondů, pravidla jejich financování, záruky v případě jejich platební 
neschopnosti a v případě platební neschopnosti zakladatelského podniku. 
V České republice v současnosti právní řád zaměstnanecké penzijní fondy 
nemá a její právní řád tudíž jejich existenci neupravuje. 
 

8.2. C(2007)23 - Doporučení Rady k Zásadám pro 
účast soukromého sektoru v infrastrukturních 
projektech 

 
Doporučení Rady pomáhá vládám při spolupráci se soukromým sektorem 
při financování a realizaci projektů v oblastech jako je doprava, 
zásobování elektřinou a vodou a telekomunikace. Jde o přehled otázek, 
které musí být pro úspěšnou spolupráci vládního a soukromého sektoru 
vyřešeny. Hlavním adresátem Doporučení jsou vlády rozvojových zemí, 
které usilují o spolupráci se soukromými firmami mj. ze zemí OECD. 
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8.3. C(2007)48 - Doporučení Rady OECD týkající se 
zajištění jakosti molekulárních genetických testů  

 
Doporučení Rady vyzývá státy k prosazování kvality molekulárních 
genetických testů pomocí norem a šíření těchto norem jak mezi veřejné, 
tak soukromé instituce. 
 

8.4. C(2007)65 – Doporučení Rady OECD o společných 
přístupech k životnímu prostředí a oficiálně 
podporovaným vývozním úvěrům („Společné 
přístupy“) 

 
Doporučení Rady definuje principy, pravidla a postup pro hodnocení vlivu 
projektů, které jsou předmětem oficiálně podporovaných exportních úvěrů, 
na životní prostředí. Doporučení nahrazuje starší verzi z roku 2003. Nová 
úprava ukládá členským státům, aby kontrolovaly environmentální dopady 
projektů, financovaných oficiálně podporovanými vývozními úvěry, podle 
mezinárodně uznávaných standardů a vyzývá ke zvyšování 
transparentnosti citlivých projektů. 
 
8.5. C(2007)67 - Doporučení Rady OECD týkající se 

mezinárodní spolupráce a prosazení práva na 
zajištění soukromí  

 
Doporučení Rady navrhuje zlepšit právní rámce pro zajištění lepší 
spolupráci se zahraničními autoritami, zavedení efektivních mezinárodních 
mechanismů a poskytování vzájemné asistence při prosazování těchto 
práv. 
 
 
8.6. C(2007)68 - Doporučení Rady OECD týkající se 

elektronické autentizace  
 
Doporučení Rady navrhuje zajistit technologicky neutrální přístupy 
pro efektivní domácí i mezinárodní elektronickou autentizaci osob a entit. 
 

8.7. C(2007)69 – Rozhodnutí Rady OECD o ustavení 
Schématu OECD pro certifikaci lesního 
reprodukčního materiálu, pohybujícího se na 
mezinárodním trhu 

 
Rozhodnutí Rady nahrazuje dřívější Rozhodnutí Rady OECD 
C(74)29(Final). Upravuje kategorizaci lesnického reprodukčního 
materiálu, pravidla pro jeho označování a registraci, výrobu a sběr 
lesnického reprodukčního materiálu, jeho dopravu, zpracování a distribuci. 
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8.8. C(2007)74 – Doporučení Rady OECD o řešení 
sporů a nápravě škod 

 
Doporučení Rady poskytuje rámec, který pomáhá řešit spotřebitelské 
spory a urovnávat žaloby směřované k podnikům. Nutnost podobného 
doporučení je dána především prudkým růstem objemu elektronického 
obchodu, ale instrument je sestaven tak, aby byl použitelný v tradičních 
obchodních případech. Doporučení vychází z předcházejících „OECD 
Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic 
Commerce“ z roku 1999 a „OECD Guidelines for Protecting Consumers 
from Fraudulent and Deceptive Commercial Practices Across Borders“ 
z roku 2003. 
 

8.9. Aktualizace starších instrumentů z oblasti 
zemědělství 

 
Rada OECD v roce 2007 aktualizovala již dřívější instrumenty z oblasti 
zemědělství; přijala tři Rozhodnutí Rady OECD o doplnění kódů 
pro úřední zkoušení zemědělských lesnických traktorů – C(2007)2, 
C(2007)89 a C(2007)127 a dvě Rozhodnutí Rady OECD doplňující 
Schémata OECD pro odrůdovou certifikaci a kontrolu osiv pohybujících 
se na mezinárodním trhu – C(2007)12 a C(2007)128. 
 

8.10. Aktualizace starších instrumentů z oblasti 
životního prostředí 

 
Rada OECD v roce 2007 aktualizovala již dřívější instrumenty z oblasti 
životního prostředí; přijala dvě Rozhodnutí Rady OECD doplňující 
vzájemnou akceptaci dat při hodnocení chemikálií – C(2006)169 
a C(2007)107, a Rozhodnutí Rady OECD doplňující Doporučení Rady 
OECD o environmentálně správném managementu odpadů – C(2007)97. 
 
 

9. DALŠÍ MEZINÁRODNÍ 
ORGANIZACE  

 

9.1. Mezinárodní dopravní fórum - Evropská 
konference ministrů dopravy (ITF) 

 
Mezinárodní dopravní fórum (ITF), které vzniklo v roce 2006 transformací 
z Konference evropských ministrů (ECMT), se soustředilo zejména 
na přípravu setkání ministrů dopravy 44 členských států ITF a jejich 
partnerů, které proběhne 28. – 30. května 2008 v Lipsku (SRN), novém 
stálém sídle ITF. Ústředním tématem bude energetika a doprava ve vztahu 
ke změně klimatu. V průběhu konference bude uspořádána výstava 

ITF připravuje první 
ministerské zasedání, ale 
současně hledá svou 
právní identitu 
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k energetické efektivnosti a snižování emisí CO2; proběhne též slavnostní 
večer s udílením cen za významné, účinné a originální přínosy 
ke snižování emisí skleníkových plynů v resortu dopravy. Na zpracování 
odborných podkladů pro ministerské zasedání se podílí Společné 
výzkumné dopravní centrum OECD/ECMT (JTRC) – to podle očekávání 
čelí po transformaci ECMT v ITF závažným problémům ve financování.  
 
Při upřesňování institucionálních aspektů činnosti ITF se ukázala právní 
nedůslednost provedené transformace: zatímco ECMT byla ustavena 
na základě mezinárodního protokolu z roku 1953 coby mezivládní 
organizace, právní statut ITF není zcela jasný . Dořešení právních aspektů 
transformace je potřebné pro dokončení debaty o procesních pravidlech 
jednání ITF (General Rules), ale i pro další pokračování kontaktů ITF 
s nečleny.  
 

OECD a doprava, www.oecd.org/transport 
Mezinárodní dopravní fórum (Evropská konference ministrů dopravy), www.cemt.org 

Ministerstvo dopravy ČR, www.mdcr.cz 
 
9.2. Mezinárodní organizace pro víno a révu vinnou 

(OIV) 
 
Mezinárodní organizace pro víno a révu vinnou (OIV) uspořádala 
ve  dnech 10. – 16. června 2007 v Budapešti (Maďarsko) 30. Světový 
vinohradnický a vinařský kongres; při této příležitosti proběhlo také 
5. Valné shromáždění OIV. Mimořádné zasedání Valného shromáždění, 
které se konalo dne 16. října 2007 v Remeši (Francie), schválilo novely 
vnitřních předpisů organizace (včetně úpravy mandátu pracovních orgánů 
OIV, pravidel pro poskytování záštity OIV a pro pořádání světových 
vinohradnicko-vinařských kongresů, udělování statutu pozorovatelů 
mezinárodním nevládním organizacím a upřesnění pravidel pro jejich 
účast na jednáních OIV) a rozpočet na rok 2008 (došlo k navýšení 
členských příspěvků s ohledem na ekonomickou situaci a výkonnost 
resortu pěstování révy vinné, resp. zpracování révy vinné, vína a produktů 
z nich – pro ČR činí členský příspěvek pro rok 2008 celkem 19 600 EUR).  
 
V souvislosti s dovršením pětiletého funkčního období generálního 
ředitele OIV F. Castellucciho k 31. prosinci 2008 bylo na mimořádném 
Valném shromáždění oznámeno vypsání výběrového řízení na tuto pozici 
– uzávěrka přihlášek byla stanovena na 7. prosince 2007 s tím, že volba 
nového výkonného ředitele proběhne na 6. zasedání Valného shromáždění 
dne 20. června 2008 ve Veroně (Itálie). 
  
Spolu s růstem mezinárodní prestiže OIV vzrůstá zájem o členství 
(v roce 2007 byla přijata Černá Hora) i o získání statutu pozorovatele. 
Rozšiřuje se také spolupráce OIV s Evropskou komisí.  
 

Mezinárodní organizace pro víno a vinnou, www.oiv.int 
 
 
 

Rostoucí prestiž 
i význam OIV 
v resortu zemědělství, 
potravinářského 
průmyslu i obchodu 
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9.3. Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE) 
 
75. výroční zasedání Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE) 
se konalo v Paříži ve dnech 20. – 25. května 2007. Nosným tématem byla 
koordinace spolupráce OIE s dalšími mezinárodními organizacemi a úloha 
referenčních laboratoří, resp. spolupracujících center při naplňování 
mandátu a cílů OIE. Byla přijata řada rozhodnutí (resolutions) týkajících 
se včasné a efektivní diagnostiky zvířecích nákaz, bezpečnosti potravin 
a pohody hospodářských zvířat. Kromě odborných a procedurálních otázek 
byla předmětem jednání uzavřeného segmentu 75. výročního zasedání OIE 
také citlivá záležitost vztahu Číny a Tchaj-wanu, která se projevila  
při hlasování o Dvacáté rezoluci o obnově právních vztahů Čínské lidové 
republiky vůči OIV a byla vyřešena kompromisem uznávajícím ČLR jako 
suverénní členský stát, Tchaj-wan jako nesuverénního regionálního člena 
se zachováním samostatného hlasovacího práva. 
 
K významným počinům OIE náleží v roce 2007 kromě mnoha odborných 
konferencí, seminářů, workshopů a publikací aj. také vydání 
aktualizovaných kódů pro zdraví suchozemských i vodních zvířat. Novými 
členy OIE se v roce 2007 stalo Lichtenštejnské knížectví, Černá Hora 
a Maledivská republika.  
 

Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat, www.oie.int 
 
9.4. Mezinárodní úřad pro výstavnictví (BIE) 
 
Jako obvykle se konala v průběhu roku 2007 dvě Valná shromáždění 
Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE). Zasedání se zabývala 
chodem organizace, zprávami jednotlivých výborů, přípravou a zejména 
kandidaturami jednotlivých výstav - zemí. Pokračuje příprava na EXPO 
Zaragoza 2008 a EXPO Shanghai 2010. Na uspořádání výstavy v roce 
2012 byla vybrána Korea (město Yeosu), Maroko (Tangier) a Polsko 
(Wroclaw) neuspěly. V roce 2008 pak proběhne volba pořadatele EXPO 
2015 – kandidáty jsou Turecko (Izmir) a Itálie (Miláno). ČR aktivně 
působila ve Výboru pro informace a komunikaci, kam byl opět zvolen 
i pro příští funkční období R. Holý (SM). Významnou aktivitou BIE jsou 
projekt virtuální výstavy, který by měl napomoci rozšířit znalosti 
o výstavách přes internet, a projekty vypracování encyklopedie a putovní 
výstavy o EXPO, která bude zahájena v únoru 2008 v Miláně.  
 

Mezinárodní úřad pro výstavnictví, www.bie-paris.org 
 
9.5. Mezinárodní úřad pro chladírenství (IIF) 
 
Hlavní událostí v roce 2007 byl 22. Mezinárodní chladírenský kongres 
(ICR2007), který se uskutečnil v Pekingu 21.-26. srpna 2007. Zúčastnilo 
se jej celkem 1308 expertů z 55 zemí, kterým bylo prezentováno 
876 příspěvků. IIR se mj. také aktivně zapojil do konference OSN 
ke změnám klimatu, která se konala v prosinci 2007 na Bali. 
  

Další kroky k včasné 
a kvalitnější 
diagnostice zvířecích 
nákaz 
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Mezinárodní úřad pro chladírenství oslaví v roce 2008 100. výročí 
od svého vzniku. 
 
Z činnosti Mezinárodního úřadu pro chladírenství (IIF) bude z hlediska 
ČR nejzajímavější konference Cryogenics 2008, která se bude konat 22. – 
25. dubna 2008 v Praze. Praha bude rovněž hostitelským městem 
23. Mezinárodního chladírenského kongresu v roce 2011. 
 

Mezinárodní úřad pro chladírenství, www.iifiir.org 
 
9.6. Mezinárodní úřad pro míry váhy a Mezinárodní 

organizace pro legální metrologii (BIPM) 
 
Generální konference BIPM se uskutečnila 12.-16. listopadu 2007 v Paříži. 
Ve dnech 7. – 8. března 2007 proběhlo společná zasedání BIPM, OIML 
a ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation – 
Mezinárodní laboratoř pro akreditační spolupráci). 
 

Mezinárodní organizace pro legální metrologii, www.oiml.org 
Mezinárodní úřad pro míry váhy, www.bipm.fr 

 
9.7. EUTELSAT 
 
V rámci EUTELSAT pokračovalo oddělování mezinárodní organizace 
(EUTELSAT IGO) a akciové společnosti (EUTELSAT S.A.), jehož 
významným milníkem bylo uvedení Eutelsat Communications na burzu. 
Výkonným tajemníkem EUTELSAT IGO se stal C. Roisse.  
 

EUTELSAT, http://www.eutelsat.org/ 
 
 

10. VÝZNAMNÉ ORGANIZAČNÍ A 
PERSONÁLNÍ ZMĚNY 

 

10.1. Změny organizační struktury OECD 
 
K datu 1. ledna 2007 byl ustaven Zdravotní výbor (Health Committee), 
který vznikl transformací z Pracovní skupiny pro zdraví. Organizačně-
administrativní a odborné zázemí Zdravotnímu výboru poskytuje 
Direktorát OECD pro zaměstnanost, práci a sociální věci. 
 
10.2. Generální tajemník a změny na postech jeho 

zástupců 
 
Generálním tajemníkem OECD je od 1. června 2006 A. Gurría (Mexiko).  
 

A. Gurría, generální tajemník OECD, www.oecd.org/secretarygeneral 
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Novými zástupci generálního tajemníka OECD se v uplynulém roce 
postupně stali : 
 
Mario Amano (Japonsko), odpovídá zejména za oblasti Policy Coherence, 
G8 Co-ordination a Development Cluster. 
Aart Jan de Geus (Nizozemsko), odpovídá zejména za oblast Political 
Economy of Reforms. 
Thelma Askey (USA), odpovídá zejména za oblast Global Relations 
(Enlargement, Enhanced Engagement, Regional Outreach). 
Pier Carlo Padoan (Itálie), odpovídá zejména za oblast Strategic Issues 
(Horizontal Project on OECD Innovation Strategy). 

10.3. Další významné personální změny v Sekretariátu 
OECD 

 
1. září 2007 se stala novou ředitelkou Direktorátu pro vědu, technologii 
a průmysl (DSTI) S. Huttner. S. Huttner je americká občanka a je 
specialistkou na vědu a výzkum a spolupráci podniků a universit v této 
oblasti. 
 
Novým předsedou DAC byl zvolen německý kandidát Eckhard Deutscher, 
dosud výkonný ředitel ve Světové bance. Oficiální předání funkce 
předsedy DAC proběhne 17. 1. 2008 na zasedání Rady OECD, kdy budou 
oba předsedové společně prezentovat DAC Report 2007. 
 
10.4. Změny ve vedení dalších organizací v systému 

OECD 
´ 
23. července 2007 byla jmenována náměstkyní generálního ředitele 
Jaderné energetické agentury (NEA) J. D. Lee. Před tím byla od roku 1999 
ředitelkou Úřadu mezinárodních programů Jaderné regulační komise USA 
(NRC). 
 
1. září 2007 se ujal funkce výkonného ředitele Mezinárodní energetické 
agentury (IEA) N. Tanaka, který do té doby řídil Direktorát pro vědu, 
technologii a průmysl OECD (DSTI). N. Tanaka je zkušený mezinárodní 
úředník s dlouholetými zkušenostmi z OECD a WTO; v japonské státní 
správě zastával různé pozice na ministerstvu hospodářství, obchodu 
a průmyslu (METI). 
 
Z funkce ředitelky DEV odstoupila prof. L. Katseli; po jejím odchodu byl 
pověřen řízením zástupce ředitele J. Santiso.  
 
 
 
 
 
 
 

Noví zástupci 
generálního tajemníka 
OECD ve funkcích 
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11. ČEŠTÍ OBČANÉ V OECD 
 

11.1. Občané ČR v orgánech OECD 
 
Náměstkyně předsedkyně SÚJB K. Petrová byla v roce 2007 
místopředsedkyní Výboru pro radiační ochranu a ochranu zdraví NEA 
(CRPPH). 
 
Do své rezignace v závěru roku 2007 byla členkou Byra Výboru 
pro fiskální záležitosti náměstkyně ministra financí D. Trezziová.  
 
V lednu 2008 byl pracovník SM R. Holý zvolen za předsedu Monitorovací 
skupiny implementace Programu rozpočtového a finančního řízení OECD 
(BFMP – v rámci Rozpočtového výboru). 
 

11.2. Občané ČR v sekretariátu OECD 
 
V roce 2007 pracovali v sekretariátu OECD a přidružených organizacích 
celkem čtyři občané ČR, z toho dva pracovníci v Zemědělském direktorátu 
OECD (P. Vávra a V. Vojtěch), jeden pracovník na dvouletém projektu 
NEA (M. Pinák) a jeden pracovník vedl regionální středisko OECD 
v Trentu (P. Tatarko). 
 
Od října 2007 do poloviny března 2008 působí v sekretariátu OECD jako 
expert – stážista pracovnice MF ČR Z. Šmídová. Podílí se na přípravě 
Hospodářského přehledu České republiky, který má být projednán 
v EDRC 19. března 2008. 
 
V jednání je rovněž přijetí české stážistky na cca šestiměsíční projekt 
v rámci komunikačního oddělení DEV. 
 
Za poznámku určitě stojí fakt, že OECD je velmi prestižní organizací, 
která při řízení lidských zdrojů a náboru pracovníků uplatňuje vysoké 
kvalifikační požadavky. V roce 2007 se ucházelo o volná místa v OECD 
více než 35 400 zájemců, z nichž bylo nakonec přijato 
pouze 233 s nejlepšími předpoklady. Z ČR se do výběrových řízení hlásilo 
251 uchazečů, z nichž 8 bylo vybráno pro vstupní pohovor, nikdo z nich 
však neuspěl. 

11.3. Účast českých expertů na examinacích  
 
J. Mühlhoffer z MPaO byl v roce 2007 členem dvou týmů Mezinárodní 
energetické agentury (IEA), které připravovaly energetický přehled Irska 
a Švédska. 
 
Česká republika (zastoupená experty MF a ČNB) byla v září 2007 
ve Výboru pro ekonomické přehledy (EDRC) spolu s Francií 
examinátorem v diskusi o Hospodářském přehledu Švýcarska. 

Nízké zastoupení 
občanů ČR v OECD 
neodpovídá 
možnostem... 

...přes vysoké nároky 
na kvalitu odborného 
personálu OECD. 
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ČR (expertka z MŽP K. Quasnitzová) byla jedním z examinátorů 
hodnocení politiky, stavu a vývoje životního prostředí (Environmental 
Performance Review –  EPR) Maďarska, zpracovávaného Pracovní 
skupinou pro hodnocení politiky, stavu a vývoje životního prostředí 
(Working Party on Environmental Performance – WPEP). Hodnotící 
zpráva bude publikována v roce 2008. 
 

11.4. Občané ČR v orgánech ostatních organizací 
v gesci SM 

 
Do Výboru pro informace a komunikaci BIE byl opět zvolen i pro příští 
funkční období R. Holý (SM). 
 
 

12. ČINNOST SM V ROCE 2007 
 

SM ČR při OECD, www.mzv.cz/oecd.paris 
 
12.1. Plnění úkolů SM 
 
SM plnila úkoly spojené s členstvím ČR v OECD v podobném rozsahu 
jako v předchozím roce. Její činnost se soustředila hlavně na zasedání 
orgánů a pracovních těles OECD, koordinaci a zpravodajství. 
 
V  uplynulém roku došlo ke změně na postu vedoucího SM, který je 
Stálým zástupcem a zplnomocněným velvyslancem ČR při OECD. 
Po pětiletém působení Ing. Jiřího Macešky na této pozici nastoupil 
v říjnu 2007 Prof. Ing. Karel Dyba, CSc. 
 
V rámci pravidelného střídání nastoupila v roce 2007 na SM Helena 
Čížková, která má na starosti problematiku zemědělství, životního 
prostředí, udržitelného rozvoje, zdravotnictví, dopravy, školství a 
sociálních záležitostí.  
 
12.2. Účast na zasedáních  
 
V roce 2007 proběhlo v OECD 1 321 oficiálních zasedání, z toho 
1 102 v Paříži. ČR (ústředí a SM OECD) obeslala tato zasedání 
654 delegáty, z toho 559 v Paříži. Porovnání údajů elektronického systému 
evidence delegátů (funkční od poloviny 2006) svědčí o téměř 5 % 
dynamice celkového počtu zasedání s nominací delegáta ČR v uplynulém 
roce. 
 
Vedle oficiálních zasedání se pracovníci SM OECD, případně další 
zástupci ČR zúčastňovali množství pracovních, informačních 
a koordinačních mítinků a jednání s prvkem OECD, a to ve Francii, 
popřípadě v ČR. 
 

Karel Dyba novým 
velvyslancem ČR 
při OECD 
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12.3. Koordinační činnost 
 
Jednou z klíčových úloh SM je napomáhat propojení možností OECD 
s prioritami, potřebami a zájmy ČR. Ve spolupráci s ústředím hledá SM 
nejvhodnější metody využití produktů a servisu OECD v podobě setkání, 
konzultací, seminářů, konferencí nebo navázání konkrétní odborné 
spolupráce. V případě akcí většího rozměru (MCM, Zvláštní zasedání 
Výkonného výboru, ministerské konference apod.) pořádaných 
v Paříži/Francii, zajišťuje SM rovněž jejich organizační a logistickou 
podporu.  
 
Konkrétní výstupy této činnosti lze nalézt zejména v kapitolách 5, 6 a 7 
této zprávy. 
 
Koordinace pozic členských států EU, zastoupených v OECD, probíhala 
v roce 2007 zejména na úrovni velvyslanců a jejich zástupců. Akce slouží 
především k předání informací o klíčových událostech v průběhu 
předsednictví a ke sladění pozic v konkrétních agendách nebo situacích 
s vazbou k činnosti OECD. Z obsahového hlediska je klíčová spolupráce 
s delegací EK při OECD. Význam a praktický dosah koordinačních 
schůzek kolísal podle charakteru a citlivosti dotčené problematiky. 
V uplynulém roce byly řešeny zejména okolnosti příprav prověrky 
hospodářských politik eurozóny, společné otázky zemědělské 
a environmentální problematiky a činnosti Skupiny pro vývozní úvěry. 
Koordinačních porad členských zemí EU využívá rovněž obchodní výbor 
a jeho orgány, řídící výbory obou energetických agentur aj.  
 
Koordinační činnost unijních otázek z úrovně SM se bude dále stupňovat 
s blížícím se předsednictvím ČR v EU. 
 
12.4. Zpravodajská činnost 
 
Zpravodajská činnost představuje, vedle prosazování zájmů ČR 
v orgánech OECD, klíčovou činnost SM. Rostoucí nároky, spojené 
se získáváním informací, jejich zpracováním a dopravou na místo určení 
byly řešeny prostředky operativní zpravodajské techniky za postupného 
zdokonalování počítačového vybavení SM. Pokud jde o oficiální zprávy 
ve formě Telegram in claris, odeslala SM v roce 2007 do ústředí celkem 
289 zpráv. Proti předchozímu roku jde o více než 10% nárůst. 
Vedle elektronické cesty bylo množství informací dopraveno do ČR 
prostřednictvím delegátů nebo pracovníků SM při cestě do ČR. 
 
12.5. Vztahy SM s veřejností 
 
Důležitým komunikačním kanálem jsou internetové stránky SM. V roce 
2007 byl počet zobrazení internetových stránek SM více než 62 tisíc 
a počet návštěvníků více než 16 tisíc. Stránky, zejména informace 
v češtině, jsou pravidelně aktualizovány. Informace o spolupráci OECD 
s ČR pro anglicky a francouzsky mluvící zájemce jsou nyní centrálně 
umístěny na webu OECD. 
 

Přidaná hodnota SM 
v interakci mezi 
OECD a ústředím 
 

Setrvalý meziroční 
nárůst informační 
činnosti SM  

Vzrůstající význam 
evropské koordinace 
před českým 
předsednictvím v EU 



 
 
 

strana 48

Za rok 2007 evidovala a vyřídila SM celkem 29 písemných a e-mailových 
dotazů, z toho 24 od občanů ČR a 5 od cizích státních příslušníků. 
 
Počet českých uživatelů OLISnetu, informačního systému pro vládní 
odborníky, zapojené do spolupráce s OECD, vzrostl v roce 2007 
o 37 nových udělených přístupových oprávnění.  
 
 

13. ROZPOČET OECD A PODÍL ČR  
 

13.1. Rozpočet OECD 
 
OECD sestavuje standardně rozpočet na dvouleté období, tzv. biénium. 
Rozpočet na období let 2007-2008 byl schválen na mimořádném zasedání 
Rady 20. prosince 2006 a toto rozhodnutí bylo potvrzeno schválením 
finální verze rozpočtu organizace pro rok 2008 v původní výši Radou 
17. prosince 2007. V rámci dlouhodobého a strategického plánování 
OECD byly v roce 2007 uskutečněny prověrky implementace programů12 
a střednědobé prověrky priorit13. Oba nástroje využily relativně 
podrobného zapojení národních administrativ všech členských zemí 
k vytvoření komplexního vyhodnocení úspěšnosti implementace 
jednotlivých „výstupů“ v letech 2005 – 2006 a k diskusi strategického 
zaměření priorit nadcházejícího rozpočtového období 2009 – 2010. 
Celkový objem rozpočtu OECD pro rok 2007 činil 341,8 mil. EUR.14 
Schválený rozpočet pro rok 2008 v prozatímní výši 342,9 mil. EUR 
(a navíc případné další převody a dodatečná navýšení, jež mohou být 
schváleny v průběhu roku) pak zachovává nebo přesunem 
mezi jednotlivými položkami dokonce mírně navyšuje objem prostředků 
pro podporu „centrálních“ priorit OECD, jimiž jsou mj. politická 
ekonomie reforem, inovace, změna klimatu a posílená spolupráce 
s nečleny.  
 

Rozpočet OECD, www.oecd.org/budget 
 

13.2. Podíl ČR na financování OECD 
 
Činnost OECD probíhá vesměs ve formě programů, do kterých jsou 
zapojeny všechny členské země (část I rozpočtu) nebo jsou členské země 
zapojeny podle zájmu na daném programu (část II rozpočtu). Pro obě části 
rozpočtu platí odlišná pravidla financování, navrhovaná řídícími orgány 
jednotlivých programů, schvalovaná Rozpočtovým výborem a Radou. 
Relativně významnou část rozpočtových potřeb pokrývá OECD formou 
tzv. dobrovolných příspěvků od členských i nečlenských zemí, Evropské 

                                                
12 Tzv. Programme Implementation Review (PIR) 
13 Tzv. Mid Term Orientation (MTO)  
14 Rozpočet dlouhodobé přestavby sídla OECD a dobrovolné příspěvky nejsou součástí 
této sumy. 
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komise, mezinárodních organizací a výjimečně také od soukromých 
nadací. 
 
Roční statutární příspěvek ČR do rozpočtu OECD v posledním období 
setrvale roste v souvislosti s vysokou dynamikou růstu HDP ČR. 
V porovnání s uplynulým rokem tak vzroste v r. 2008 podíl ČR na části I 
rozpočtu na 0,507%. 
 
Vedle povinných odvodů do rozpočtu organizace, poskytuje v průběhu 
roku každá členská země do rozpočtu OECD dobrovolné příspěvky. Tyto 
odrážejí celou škálu zájmů členských zemí – koncepční shodu (priority) 
a snahu přispět k co nejvyšší kvalitě práce, zájem o zapojení 
do konkrétních projektů, objednávku tématických národních studií a 
specializovaných expertíz, podporu spolupráce s nečleny, atd. Postupem 
času se dobrovolné příspěvky členských zemí staly nedílnou součástí 
rozpočtu organizace, což na druhé straně jeho sestavování komplikuje. 
Jejich poskytování je v naprosté většině vázáno na jednoroční fiskální 
cyklus členských zemí, který se navíc vždy nekryje s kalendářním rokem, 
a neusnadňuje proto detailní dvouleté plánování práce. Vzhledem k těmto 
potížím diskutuje OECD s členskými zeměmi možnost poskytování 
dobrovolných příspěvků ve víceletém cyklu, zejména u střednědobých 
projektů. 
 
ČR poskytla rovněž v r. 2007 dobrovolné příspěvky na specifické projekty 
OECD v souladu se svými prioritami. Tradičně největší část připadala 
na příspěvky z rozpočtu MZV, zaměřené zejména na podporu spolupráce 
OECD s nečlenskými zeměmi (např. spolupráce DAC s nastupujícími 
dárci nebo v rámci programu MENA). Další dobrovolné příspěvky 
z kapitoly MZV byly zaměřeny na konkrétní projekty spolupráce mezi ČR 
a OECD. Tradičními poskytovateli dobrovolných příspěvků jsou MŠMT, 
MMR, MŽP a v roce 2007 také ÚOHS.  
 
Celkem poskytla ČR za rok 2007 dobrovolné příspěvky ve výši více než 
213 tisíc EUR. Blíže o struktuře a zaměření příspěvků viz následující 
tabulka. 

Příspěvek ČR 
do rozpočtu OECD 
vzrůstá v relaci 
k růstu HDP ČR 

Podpora vybraných 
zájmů ČR v OECD 
dobrovolnými 
finančními  příspěvky 
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Podporovaná činnost - produkt Z rozpočtu Částka 
(EUR) 

Seminář "Coaching Initiative on Investment 
Promotion" MZV 45 000

E-Government projekt MZV 30 000

Hodnocení místních rozvojových strategií MMR 29 133

Analýza systémů odborného vzdělávání MZV 28 000

Podpora spolupráce OECD/DAC se zeměmi EU 
(nečleny DAC) MZV 17 649

Projekt efektivního vládnutí v zemích MENA MZV 15 000

Program INES (Indicators of Educational 
Systems) MŠMT 11 315

Peer review soutěžního práva a politiky v ČR ÚOHS 11 000

Projekt "Household Behaviour and 
Environmental Policy" MŽP 10 694

Činnost výboru pro cestovní ruch MMR 8 000

Projekt "Non-Formal and Informal Learning" MŠMT 7 500

CELKEM  213 291

 
 

14. HLAVNÍ UDÁLOSTI V ROCE 
2008 

 
Vrcholnou událostí roku bude pravidelné Ministerské zasedání Rady 
OECD, které se bude konat v Paříži ve dnech 4. – 5. června 2008 
(MCM 2008); pod ústředním tématem Outreach, Reform and Climate: 
Economic of Change budou ministři jednat zejména o rozšíření OECD, 
politické ekonomii reforem a ekonomických aspektech přizpůsobování 
změnám klimatu. Zasedání MCM 2008 bude ve dnech 3. – 4. června 2008 
předcházet pravidelné Fórum OECD, tentokrát k tématu Klimatická 
změna, prosperita a stabilita. 
 
Z pohledu ČR bude ve vztazích s OECD profilovou událostí zveřejnění 
Ekonomického přehledu ČR v Praze ve dnech 24. – 25. 4. 2008. Do Prahy 
v této souvislosti poprvé zavítá generální tajemník OECD A. Gurría. 
 
Souhrnný přehled nejvýznamnějších očekávaných akcí v  roce 2008, 
známých k datu sestavení této zprávy, je uveden v následující tabulce. 
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Datum Akce Místo 

21.-22. 2. Globální fórum OECD k tématu konkurence Paříž 

 4. 3.  Zveřejnění publikace „Going for Growth 2008“ Paříž 

15. 3. Zasedání Výkonného výboru Mezinárodní 
organizace pro víno a révu vinnou (OIV) Paříž 

27.-28. 3. Globální fórum k mezinárodnímu investování Paříž 

31. 3. Valné shromáždění BIE Paříž 

9.-10. 4. Seminář k podpoře investování v zemích 
Investment Compact  Praha 

24.-25. 4. Zveřejnění Hospodářského přehledu ČR Praha 

28.-29. 4. Ministerské zasedání Výboru OECD pro politiku 
životního prostředí Paříž 

5.-6. 5. Zvláštní zasedání Výkonného výboru OECD Paříž 

21.-22. 5. Zasedání DAC na ministerské úrovni (HLM) Paříž 

25.-30. 5. 76. výroční zasedání Mezinárodního úřadu 
pro nákazy zvířat (OIE) Paříž 

28.-30. 5. 1. zasedání Mezinárodního dopravního fóra 
(zasedání ministrů dopravy) Lipsko 

3.-4. 6. Forum OECD 2008 Paříž 

4.-5. 6. Zasedání Rady OECD na ministerské úrovni 
(MCM 2008) Paříž 

15.-20. 6. 31. Světový kongres vína a révy vinné,  
6. Valné shromáždění OIV Verona 

17.-18. 6. Konference ICCP na ministerské úrovni Soul 

červen Peer review soutěžního práva a politiky ČR Praha 

9.-10. 10. Zasedání Výboru pro cestovní ruch na vysoké 
úrovni Paříž 

16. 10. Setkání ministrů členských zemí Jaderné 
energetické agentury (NEA) Paříž 

listopad Zvláštní zasedání Výkonného výboru OECD Paříž 
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Přílohy 
 

k Výroční zprávě 
Stále mise ČR při OECD 

za rok 2007 
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Příloha č. 1: Zkratky používané v OECD 
 
Poznámka: Uvedené zkratky jsou použity ve Výroční zprávě Stálé mise 

ČR při OECD za rok 2007, popř. byly použity ve výročních 
zprávách za minulé roky.  

 
AAA Accra Agenda for Action 
AfT Aid for Trade 
APF Africa Partnership Forum 
AGR Food, Agriculture and Fisheries Directorate 
AMSDE Annual Meeting of Sustainable Development Experts 
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation 
ASEAN Association of Southeast Asian Nations 
BIAC Business and Industry Advisory Committee to the OECD 
BIE International Exhibitions Bureau 
BIPM International Bureau of Weights and Measures 
BIS Bank for International Settlement 
BSC Balanced Scorecard 
CAF Common Assessment Framework 
CCP Committee on Consumer Policy 
CERI Centre for Educational Research and Innovation 
CERT Committee for Energy Research and Technology 
CFA Committee on Fiscal Affairs 
CGT Compensated Gross Tons 
CIBE Committee on Industry and Business Environment 
CIIE Committee on Industry, Innovation and Entrepreneurship 
CMF Committee on Financial Markets 
COAG Committee on Agriculture 
COFI Fisheries Committee 
CoG Centre of Government 
COMP Competition Committee 
COMPSIS Computer-based Systems Important to Safety 
CPAC Committee on Public Affairs and Communications 
CSTAT Committee on Statistics 
CSTP Committee on Scientific and Technological Policy 
ČEB Česká exportní banka 
ČEPS Česká energetická přenosová soustava 
ČLR Čínská lidová republika 
ČNB Česká národní banka 
ČSÚ Český statistický úřad 
DAC Development Assistance Committee 
DAF Directorate for Financial and Enterprise Affairs 
DCD Development Co-operation Directorate 
DDA Doha Development Agenda 
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DEV Development Centre 
DSTI Directorate for Science, Technology and Industry 
EAP TF Task Force for Implementation of the Environmental Action Progra

for Central and Eastern Europe 
EC Education Committee 
ECG Working Party on Export Credits and Guarantees 
ECMT European Conference of Ministers of Transport 
ECSS Executive Committee in Special Session 
EDPC Education Policy Committee 
EDRC Economic and Development Review Committee 
EECCA Eastern Europe, Caucasus and Central Asia 
EGAP Exportní garanční a pojišťovací společnost 
EHK OSN Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů 
EK Evropská komise 
ELSA Employment, Labour and Social Affairs Committee 
EPC Economic Policy Committee 
EPOC Environment Policy Committee 
ERC External Relations Committee 
EU European Union 
EUROSTAT Statistical Office of the European Communities 
EUTELSAT IGO European Telecommunication Satellite Organisation 
FAO Food and Agriculture Organisation of the United Nations 
G8 skupina osmi zemí (Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, R

USA, Velká Británie) 
GB IEA Governing Board and Management Committee  
GOV Public Governance and Territorial Development Directorate 
GRP Group on Regulatory Policy 
GT generální tajemník 
HLF High Level Forum 
HLM High Level Meeting 
HND hrubý národní důchod 
HOD Heads of Delegation 
IA GHG Implementation Agreement on Greenhouse Gas Research and 

Development Programme 
IADB Inter-American Development Bank 
IAEA International Atomic Energy Agency 
IBSA Indian-Brazil-South Africa Trilateral 
IC Investment Compact 
ICCP Committee for Information, Computer and Communications Policy
ICEC International Cryogenic Engineering Conference 
ICMC International Cryogenic Material Conference 
ICRP International Commission on Radiological Protection 
ICT Information and Communication Technologies 
IDA International Development Association 
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IEA International Energy Agency 
IESED Integrating Employment, Skills and Economic Development Project 
IIF International Institute of Refrigeration 
ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation 
ILO International Labour Organisation 
IMF International Monetary Fund 
IMHE Programme on Institutional Management in Higher Education 
INES Indicators of Educational Systems 
INV Investment Committee 
IPCC Inter-Governmental Panel on Climate Change 
IPPC Insurance and Private Pensions Committee 
IRTAD International Road Traffic and Accident Database 
ITF International Transport Forum 
IWMI International Water Management Institute 
JAR Jihoafrická Republika 
JMTEE Joint Meeting on Tax and Environment Experts 
JTRC Joint OECD/ECMT Transport Research Centre 
JWPAE Joint Working Party on Agriculture and Environment 
JWPAT Joint Working Party on Agriculture and Trade 
JWPTE Joint Working Party on Trade and Environment 
LDCs Least Developed Countries 
LEED Local Economic and Employment Development Programme 
MCM Ministerial Council Meeting 
MD Ministerstvo dopravy ČR 
MDAP Multinational Design Approach Programme 
MENA Middle East and North Africa 
METI Ministry of Economy, Trade and Industry (Japan) 
MF Ministerstvo financí ČR 
MI Ministerstvo informatiky ČR 
MMF Mezinárodní měnový fond 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
MO mezinárodní organizace a instituce 
MPaO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
MSP malé a střední podniky 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
MTC Maritime Transport Committee 
MTO Mid Term Orientation 
MV Ministerstvo vnitra ČR 
MZe Ministerstvo zemědělství ČR 
MZdr Ministerstvo zdravotnictví ČR 
MZV Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR 
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NATO North Atlantic Treaty Organisation 
NEA Nuclear Energy Agency 
NEPAD New Partnership for Africa´s Development 
NSC Nuclear Science Committee 
OAS Organisation of American States 
ODA Official Development Assistance 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
OIE World Organisation for Animal Health 
OIML International Organisation of Legal Metrology 
OIV International Organisation of Vine and Wine 
OLIS (OLISnet) On-Line Information System 
OMEV Odbor mezinárodních ekonomických organizací MZV ČR 
OSN Organizace spojených národů 
PAC Public Affairs and Communications Directorate 
PEB Programme for Educational Building 
PFI  Policy Framework for Investment 
PDG Partnership for Democratic Governance 
PGC Public Governance Committee 
PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencie
PIR Programme Implementation Review 
PISA Programme for International Student Assessment 
PRISMA Fire Propagation in Elementary Multiroom Scenarios 
PSE Producer Subsidy Equivalent 
PSP Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
RFID radio-frequency identification 
RIA Regulatory Impact Analysis 
ROSA Ring of Safety Assessment 
SAICM Strategic Approaches to International Chemicals Management 
SB Světová banka 
SC Steering Committee 
SEK Sekce ekonomická a kulturní MZV ČR 
SEQ Standing Group for Emergency Questions 
SGA Globalisation and Structural Adjustment 
SIGMA Support for Improvement in Governance and Management 
SLM Senior Level Meeting 
SLT Standing Group for Long Term Co-operation 
SM Stálá mise ČR při OECD 
SME Small and Medium Enterprises 
SOM Standing Group on Oil Markets 
SOPEMI Continuous Reporting System on Migration 
SR Slovenská republika 
SSHR Správa státních hmotných rezerv 
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
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TAD Trade and Agriculture Directorate 
TD Trade Directorate 
TDCP Territorial Development Policy Committee 
TMB Transport Management Board 
TOU Tourism Committee 
TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
TUAC Trade Union Advisory Committee to the OECD 
ÚIV Ústav pro informace ve vzdělávání 
ÚJV Ústav jaderného výzkumu Řež 
UK Universita Karlova 
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 
UNDP United Nations Development Programmed 
UNEP United Nations Environment Programme 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 
ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
US DOE US Department of Energy 
USD dolar USA 
ÚV Úřad vlády 
V4 Visegradská skupina (ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko) 
VŠE Vysoká škola ekonomická 
WCO World Customs Organisation 
WEO World Energy Outlook 
WG Working Group 
WHO World Health Organisation 
WIPO World Intellectual Property Organisation 
WP Working Party 
WP6 Council Working Party on Shipbuilding 
WPAPM Working Party on Agricultural Policies and Markets 
WPEEF Working Party on Aid Effectiveness and Donor Practices 
WPM Working Party on Migration 
WPSME Working Party on SMEs and Entrepreneurship 
WPTC Working Party of Trade Committee 
WTO World Trade Organisation 
 

Podrobný seznam zkratek užívaných v OECD je též 
k dispozici na www.oecd.org/acronyms 
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Příloha č. 2: Užitečné webové odkazy 
 
OECD www.oecd.org 
  
OECD a ČR www.oecd.org/czech 
SM ČR při OECD www.mzv.cz/oecd.paris 
  
OECD – základní informace www.oecd.org/about 
OECD – přehled orgánů www.oecd.org/OECDgroups 
  
OECD – rozpočet www.oecd.org/budget 
  

OECD – instrumenty webdomino1.oecd.org/horizontal/oec
.nsf 

OLISnet www.oecd.org/olisnet 
  
OECD a daně www.oecd.org/taxation 
OECD a doprava www.oecd.org/transport 
OECD a ekonomická politika www.oecd.org/economics 
OECD a finanční trhy www.oecd.org/finance 
OECD a hospodářská soutěž www.oecd.org/competition 
OECD a korupce www.oecd.org/daf/nocorruption 
OECD a migrace www.oecd.org/migration 
OECD a obchod www.oecd.org/trade 
OECD a regionální a místní rozvoj www.oecd.org/regional 
OECD a rozvojová pomoc www.oecd.org/development 
OECD a spolupráce s nečleny www.oecd.org/ccnm 
OECD a spotřebitelská politika www.oecd.org/sti/consumer-policy 
OECD a statistika www.oecd.org/statistics 
OECD a stárnoucí společnost www.oecd.org/ageing 
OECD a věda a technologie www.oecd.org/sti 
OECD a veřejná správa www.oecd.org/governance 
OECD a vzdělávání www.oecd.org/education 
OECD a zaměstnanost www.oecd.org/employment 
OECD a zemědělství a rybářství www.oecd.org/agriculture 
OECD a zdraví www.oecd.org/health 
OECD a životní prostředí www.oecd.org/environment 
  
Statistický portál OECD www.oecd.org/statistics 
  
Centrum pro daňovou politiku a správu www.oecd.org/ctp 
Centrum pro podnikání, malé a střední podniky a 
pro místní rozvoj www.oecd.org/cfe 
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Centrum pro spolupráci s nečlenskými zeměmi www.oecd.org/ccnm 
Direktorát pro finance a podnikání www.oecd.org/daf 
Direktorát pro zenědělství a obchod  www.oecd.org/agr 
Direktorát pro rozvojovou spolupráci www.oecd.org/dac 
Direktorát pro statistiku www.oecd.org/std 
Direktorát pro vzdělání www.oecd.org/edu 
Direktorát pro veřejné záležitosti a komunikaci www.oecd.org 
Direktorát pro veřejnou správu a územní rozvoj www.oecd.org/gov 
Direktorát pro vědu, technologii a průmysl www.oecd.org/sti 
Direktorát pro zaměstnanost, práci a sociální věci www.oecd.org/els 
Direktorát pro životní prostředí www.oecd.org/env 
Ekonomický odbor www.oecd.org/eco 
Obchodní direktorát www.oecd.org/ech 
  
  
Africa Partnership Forum www.oecd.org/apf 
BIAC www.biac.org 
Centrum pro výzkum ve vzdělávání a inovace www.oecd.org/edu/ceri 
Jaderná energetická agentura www.nea.org 
Klub pro Sahel a Západní Afriku www.oecd.org/sah 
Mezinárodní energetická agentura www.iea.org 
Partnerství pro demokratické vládnutí www.oecd.org/pdg 
Rozvojové centrum www.oecd.org/dev 
Sekretariát pro politický dialog s G8 www.oecd.org/g8 
TUAC www.biac.org 
  
  
MCM 2006 www.oecd.org/mcm2006 
Fórum OECD 2006 www.oecd.org/forum2006 
  
EUTELSAT www.eutelsat.org 
Mezinárodní dopravní fórum www.internationaltransportforum.org 
Mezinárodní organizace pro legální metrologii www.oiml.org 
Mezinárodní organizace pro víno a vinnou www.oiv.int 
Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat www.oie.int 
Mezinárodní úřad pro výstavnictví www.bie-paris.org 
Mezinárodní úřad pro chladírenství www.iifiir.org 
Mezinárodní úřad pro míry váhy www.bipm.fr 
  
Úřad vlády ČR www.vlada.cz 
Ministerstvo dopravy ČR www.mdcr.cz 
Ministerstvo financí ČR www.mfcr.cz 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz 
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR www.mpo.cz 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR www.msmt.cz 
Ministerstvo vnitra ČR www.mvcr.cz 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR www.mzv.cz 
Ministerstvo zemědělství ČR www.mze.cz 
Ministerstvo zdravotnictví ČR www.mzcr.cz 
Ministerstvo životního prostředí ČR www.env.cz 
  
Česká exportní banka www.ceb.cz 
Česká národní banka www.cnb.cz 
Český statistický úřad www.czso.cz 
Exportní garanční a pojišťovací společnost www.egap.cz 
Správa státních hmotných rezerv www.sshr.cz 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost www.sujb.cz 
ÚJV Řež www.nri.cz 
Ústav pro informace ve vzdělávání www.uiv.cz 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže www.compet.cz 
  
IAEA www.iaea.org 
ICRP www.icrp.org 
IMF www.imf.org 
UNDP www.undp.org 
UNESCO www.unesco.org 
WCO www.wco.org 
WB www.worldbank.org 
WHO www.who.int 
WTO www.wto.org 
  
A. Gurría, generální tajemník OECD www.oecd.org/secretarygeneral 
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Příloha č. 3: Struktura Sekretariátu OECD v roce 2007 
 

OECD 
 

Direktorát pro rozvojovou 
spolupráci 

www.oecd.org/dac 

Ekonomický odbor 
www.oecd.org/eco 

Direktorát pro vzdělání 
www.oecd.org/edu 

Direktorát pro zaměstnanost, 
práci a sociální věci 
www.oecd.org/els 

Centrum pro podnikání, malé a 
střední podniky a pro místní 

rozvoj 
www.oecd.org/cfe 

Direktorát pro životní  
prostředí 

www.oecd.org/env 

Výkonný direktorát 
www.oecd.org 

Direktorát pro finance a 
podnikání 

www.oecd.org/daf 

Direktorát pro zemědělství a 
obchod 

www.oecd.org/agr 

Centrum pro spolupráci 
s nečlenskými zeměmi 
www.oecd.org/ccnm 

Direktorát pro veřejné 
záležitosti a komunikaci 

www.oecd.org 

Direktorát pro veřejnou správu 
a územní rozvoj 

www.oecd.org/gov 

Direktorát pro vědu, 
technologii a průmysl 

www.oecd.org/sti 

Direktorát pro statistiku 
www.oecd.org/std 

Centrum pro daňovou 
politiku a správu 

www.oecd.org/ctp 

 
Ostatní organizace v systému OECD 

 

Rozvojové centrum 
www.oecd.org/dev 

Centrum pro výzkum ve 
vzdělávání a inovace 

www.oecd.org/edu/ceri 

Mezinárodní energetická 
agentura 

www.iea.org 

Jaderná energetická agentura 
www.nea.fr 

Klub pro Sahel a Západní 
Afriku 

www.oecd.org/sah 

Mezinárodní dopravní fórum 
www. 

internationaltransportforum. 
org 

Partnerství pro demokratické 
vládnutí 

www.oecd.org/pdg 

Sekretariát pro politický dialog 
s G8 

www.oecd.org/g8 

Africa Partnership Forum 
www.oecd.org/apf 
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Příloha č. 4: Stálá mise ČR při OECD (leden 2008) 
 

 
 

Karel Dyba 
velvyslanec 

a stálý představitel ČR při OECD 
    

 

Vlastimil Tesař 
rada-vyslanec 
Rada, Výkonný výbor, Výbor pro 
vnější vztahy, Zvláštní skupina Rady 
pro financování 

    

 

Hana Heidlerová 
rada 
ekonomika, finanční a fiskální 
záležitosti, pojišťovnictví, průmysl, 
spotřebitelská politika, hospodářská 
soutěž, statistika 
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Helena Čížková 
rada 
zemědělství, životní prostředí, 
vzdělávání, zaměstnanost a sociální 
věci, biotechnologie, zdraví, migrace, 
doprava 
OIV, OIE 

    

Petr Kroužek 
II. tajemník 
obchod, energetika, teritoriální 
rozvoj, cestovní ruch, průmysl,  
BIAC, TUAC 

    

Roman Holý 
III. tajemník 
Výbor pro rozpočet, rozvojová 
spolupráce, styk s veřejností a 
komunikace, věda a informační 
technologie, veřejná správa, 
regulatorní reforma, správa 
internetových stránek, Rozvojové 
centrum, OLISNET, EUTELSAT, 
IIR, BIPM, OIML, BIER 

    
Sekretariát 

    

  
Gabriela Brožková Věra Šimáková 
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Finančně-hospodářský úsek 
    

  
Martin Horák 

hospodář 
Olga Caklová 

účetní 
    

Josef Cakl 
řidič 

Lukáš Burša 
domovník 

    
 
 


