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1. OECD 2010 
 

 

Činnost OECD v r. 2010 probíhala v nejistých podmínkách postkrizového 

období a pokračujících rozpočtových a měnových obtíţí řady významných 

členských zemí. 

 

Zasedání Rady OECD na ministerské úrovni proto uvítalo zprávu 

generálního tajemníka A. Gurríi o strategických záměrech Organizace pro 

současné období. Strategie  orientuje činnost OECD především na 

horizontální projekty, které vyuţívají specifické silné stránky OECD, tj. 

zejména schopnost analytického multidisciplinárního pohledu na základě 

kterého je moţné formulovat vysoce kvalifikovaná doporučení vládám 

členských i nečlenských zemí. Nejdůleţitějšími horizontálními projekty 

jsou Strategie zeleného růstu (Green Growth Strategy, GGS), Skills 

Strategy, IS),  Fungování reforem (Making Reform Happen, MRH).  

Horizontální projekty průběţně vyuţívají analýzy zpracovávané 

substantivními výbory v oblasti investic, řízení, daní, sociální politiky, 

ţivotního prostředí, rozvoje, vzdělání atd.  

 

Organizace přijala  nové instrumenty, které jsou zaměřeny na posílení 

transparentnosti podnikatelského prostředí, na koherenci rozvojových 

politik, upravují vztahy informačních technologií a ţivotního prostředí. 

Byly zahájeny práce na aktualizaci nástrojů boje proti korupci. 

 

Svůj vliv ve světovém měřítku Organizace dále posílila svým rozšířením o 

nové členy, kterými se v r. 2010 staly Chile, Slovinsko, Izrael a Estonsko. 

Celkem 34 členských zemí nyní vytváří zhruba 50 % světového hrubého 

domácího produktu. Tento podíl však jiţ dlouhodobě klesá a zvyšuje se 

podíl velkých nečlenských zemí.  V substantivních výborech OECD dále 

postoupily examinace jednotlivých oblastí hospodářské, sociální a 

environmentální politiky Ruské federace, která je kandidátem členství 

v Organizaci.  

 

Globální charakter současných problémů si vyţádal i posílení spolupráce 

s nečlenskými zeměmi a mezinárodními uskupeními, zejména s G20 

(poznamenejme, ţe pouze dvě země dvacítky – Argentina a Saudská 

Arábie -  nejsou členy OECD). Z nečlenských zemí má mimořádný 

význam vývoj v zemích, s nimiţ OECD udrţuje vztahy posílené 

spolupráce (Brazílie, Čína, Indie, Indonézie, Jiţní Afrika), které patří mezi 

významné globální hráče  spoluutvářející globální ekonomické klima. Po 

svém rozšíření, díky posílené spolupráci a regionálním programům  tak 

Organizace aktivně ovlivňuje ekonomiku jiţ ve všech světadílech.  

 

Současně Organizace pokračovala v adaptaci vlastních mechanismů a 

pravidel tak, aby lépe odpovídala současným náročným podmínkám i 

potřebě zvyšovat efektivnost vlastní činnosti v podmínkách naléhavých 

rozpočtových omezení členských zemí. Trvale se proto zdokonaluje proces 

identifikace priorit činnosti, finanční hospodaření i řízení lidských zdrojů.  

 

OECD využívá 

svých 

komparativních 

předností…k 

řešení věcných 

problémů.. 

…k posílení svého 

vlivu na světovou 

ekonomiku 

 

…i k 

sebereflexi 
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V závěru roku 2010  se členské země dohodly, ţe po vypršení mandátu 

bude konsensem znovu zvolen do čela Organizace A. Gurria a v souladu 

s pravidly Organizace bylo inovováno vedení stálých  výborů (výkonný, 

rozpočtový a výbor pro vnější vztahy). 

 

 Česká republika si v r. 2010 připomněla 15. výročí svého členství 

v OECD. Byla aktivně zapojena prakticky do všech substantivních aktivit 

Organizace, na úrovni ministrů a jejich náměstků se zúčastnila vrcholných 

zasedání Rady a výborů a na činnost Organizace přispěla i dobrovolnými 

příspěvky. V druhé polovině roku byla v některých oblastech naše aktivita 

poznamenána nutnými rozpočtovými restrikcemi a personálními změnami 

na rezortech. 

 

2. GLOBÁLNÍ EKONOMICKÁ 

SITUACE 
 

V roce 2010 pokračovalo v ekonomikách OECD postupné hospodářské 

oţivení započaté na konci roku 2009. Ekonomové OECD očekávají růst, 

byť pouze mírný, i v následujících dvou letech. Velké rozvíjející se 

ekonomiky mimo OECD (především Čína, Indie, Brazílie) rostly v roce 

2010 rychlým tempem blíţícím se 10% a očekává se, ţe i v následujících 

letech budou tahouny světového hospodářství. V Evropě si výborně vedlo 

Německo, které v druhé čtvrtině roku 2010 zaznamenalo dokonce nejvyšší 

tempo růstu od svého sjednocení. Tento vývoj se příznivě odráţí i ve 

výkonu české ekonomiky. 

 

V roce 2010 vyvrcholila v řadě států nezaměstnanost jako zpoţděný 

důsledek hospodářské krize. Spolu s postupující konjunkturou se očekává 

její pozvolný pokles, existuje ovšem obava, aby se cyklická 

nezaměstnanost nepřeměnila na strukturální, a zajištění růstu bohatého na 

pracovní místa je prvořadým úkolem. 

 

I v roce 2010 dosahovaly rozpočtové deficity v řadě zemí OECD enormní 

výše, zejména v důsledku stimulačních opatření. V následujících letech se 

předpokládá jejich redukce, veřejný dluh však ještě poroste a odhaduje se, 

ţe v roce 2011 v zemích OECD jako celku překročí 100% HDP. 

Konsolidace rozpočtů je podle OECD naléhavou prioritou a většina států 

by k ní měla v tomto roce přikročit. 

 

Na podzim se přiostřila krize státního dluhu na periferii Evropy, kdyţ půl 

roku po schválení masivní půjčky Řecku bylo třeba poskytnout pomoc 

Irsku. Zabránit dalšímu prohlubování dluhové krize, která můţe ohrozit 

hospodářské oţivení i finanční stabilitu, je pro eurozónu klíčovou výzvou. 

 

Inflace se v USA a v Evropě drţí na nízkých hodnotách a Japonsko nadále 

trpí deflací. OECD očekává nízkou inflaci i v následujících dvou letech a 

v tomto kontextu doporučuje pokračování podpůrné měnové politiky na 

povzbuzení zatím křehkého růstu. 

 

V zemích OECD 

pokračuje mírná 

konjunktura, 

těžiště světového 

růstu je však 

jinde. 

V roce 2010 

kulminovala 

nezaměstnanost 

Je třeba 

konsolidovat 

veřejné 

rozpočty… 

…a předejít 

rozšíření krize 

státních 

dluhopisů.) 

Setrvale nízká 

inflace dává 

prostor k monetární 

stimulaci 

Již 15 let se ČR 

podílí na práci 

OECD 
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Globální nerovnováhy přetrvávají a v závěru roku 2010 se dokonce začaly 

opět mírně prohlubovat. OECD nabízí globální recept k jejich sníţení, 

který zahrnuje rozsáhlou fiskální konsolidaci v zemích OECD, zvýšení 

úspor domácností v USA či zvýšení veřejných výdajů na zdravotnictví a 

liberalizaci finančních trhů v Číně. 

 

Následující tabulka shrnuje vývoj základních makroekonomických veličin 

v OECD i ve světě v krizových letech a odhady pro roky 2010-2012. 

 

 2008 2009  2010  2011  2012  

 % 

Růst reálného HDP 0,3   -3,4   2,8   2,3   2,8   

USA 0,0   -2,6   2,7   2,2   3,1   

Eurozóna 0,3   -4,1   1,7   1,7   2,0   

Japonsko -1,2   -5,2   3,7   1,7   1,3   

Německo 0,7 -4,7 3,5 2,5 2,2 

ČR 2,3 -4,0 2,4 2,8 3,2 

Čína (mimo OECD) 9,6 9,1 10,5 9,7 9,7 

Míra nezaměstnanosti 6,0   8,1   8,3   8,1   7,5   

Inflace 3,2   0,6   1,8   1,5   1,4   

Saldo vládního sektoru -3,3   -7,9   -7,6   -6,1   -4,7   

Růst světového 

obchodu 3,1   -11,1   12,3   8,3   8,1   

Růst světového 

reálného HDP 2,6   -1,0   4,6   4,2   4,6   
Zdroj: OECD Economic Outlook No. 88, listopad 2010 

 

 

3. PRIORITY PRÁCE OECD 
 

3.1. Strategická orientace OECD 
  

Reakcí na finanční krizi a součástí úsilí o obnovu dynamiky 

hospodářského růstu byl posun ve strategické orientaci OECD ve dvou 

směrech: Ve věcném zaměření činnosti se na vyšší příčky hierarchie 

priorit posunuly horizontální programy, které účinněji aplikují strukturální 

přístupy k identifikaci nových nebo k efektivnějšímu vyuţití tradičních 

zdrojů růstu. Druhým strategickým posunem je soustavné posilování úlohy 

a postavení OECD při analýze globálních problémů. K tomu směřuje 

expanze vnějších vztahů (viz kap. 4). 

 

Česká republika v průběhu roku 2010 v jednáních o prioritách Organizace 

kladla důraz na ekonomické přehledy a analýzy, které by měly zůstat 

―vlajkovou lodí‖ OECD, s tím, ţe jejich strukturální část můţe řešit 

individuální problémy a ev. poptávku po nezávislé ―radě‖ členských 

případně i nečlenských zemí OECD. ČR se aktivně zasazovala o 

racionalizaci aktivit v oblasti udrţitelného rozvoje a ţivotního prostředí, 

včetně horizontálního projektu zeleného růstu. 

 

Jak snížit 

přetrvávající 

globální 

nerovnováhy? 
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3.2. Hlavní horizontální projekty  
 

Horizontální projekty dovolují efektivněji vyuţívat bohaté zdroje 

statistických dat a analytických kapacit OECD  a současně napomáhají 

členským státům v praktickém uplatnění celostního přístupu k řešení 

globálních problémů (whole-of-government approach). Pro Českou 

republiku mají zvláštní význam zejména následující:  

 

3.2.1. Zelený růst 
 

OECD Programme on Green Growth byl zahájen v roce 2009 v 

návaznosti na Deklaraci zeleného růstu. Je v současnosti nejrozsáhlejším 

horizontálním programem, do něhoţ jsou zapojeny téměř všechny 

direktoráty a hlavní výbory OECD; strategické řízení prací spadá 

do kompetence Rady OECD, interdisciplinární koordinaci zajišťuje interní 

Steering Group sekretariátu a operativní řízení bylo svěřeno Direktorátu 

OECD pro ţivotní prostředí. Účast ČR koordinuje MZV s podporou 

meziresortní ad hoc pracovní skupiny. Cílem programu je formulovat 

politická doporučení a specifikovat nástroje vedoucí k dosaţení 

hospodářského růstu, který bude šetrný vůči ţivotnímu prostředí 

a napomůţe řešení sociálních dopadů ekonomické krize. Projekt bude 

dovršen v roce 2011 vypracováním Strategie zeleného růstu, jejíţ 

závěrečnou zprávu projedná ministerské zasedání Rady OECD  v r. 2011. 

 

V roce 2010 byl projednán a schválen rámec Strategie zeleného růstu, 

rozpracovány její hlavní pilíře (model zeleného růstu, podpora přechodu 

k modelu zeleného růstu, politická ekonomie strukturálních změn, měření 

pokroku – indikátory zeleného růstu, praktická implementace konceptu 

zeleného růstu) a hlavní doplňkové sektorově zaměřené dokumenty 

(energetika; zemědělství a produkce potravin). Tématika zeleného růstu 

byla projednána prakticky v kaţdém substantivním výboru OECD; byla 

zařazena i na program seminářů pro poslance parlamentů, které OECD 

uspořádala ve dnech 18. února 2010 a 2. listopadu 2010. Dne 12. března 

2010 se konal průřezový workshop „Green Technologies: a Case for 

International Cooperation―, zaměřený na moţnosti mezinárodní 

spolupráce při rozvoji „zelených― inovací a přenosu „zelených― 

technologií. Průběţná zpráva o řešení Programu OECD k zelenému růstu 

byla projednána v květnu 2010 na ministerském zasedání Rady OECD (viz 

kapitolu 5.1.).  
Práce OECD zaměřené na zelený růst, 

www.oecd.org/greengrowth  

 

3.2.2. Měření blahobytu a pokroku společnost 
 

Projekt Measuring Well-being and Progress of Societes vedený 

Statistickým direktorátem vychází z  teze, ţe blahobyt a pokrok 

společnosti nelze v plné šíři postihnout pouze hrubým domácím 

produktem a jeho růstem. Projekt navazuje na aktivity Globálního projektu 

měření pokroku společností, který OECD zastřešuje od roku 2004, 

a rovněţ na práci Komise pro měření hospodářského výkonu a sociálního 

Zelený růst – nový 

model 

ekonomického 

růstu? 

Sledování 

harmonického 

rozvoje společnosti 

musí jít nad rámec 

monitoringu HDP 

http://www.oecd.org/greengrowth
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pokroku, která vznikla v roce 2008 z popudu prezidenta Sarkozyho a svoji 

závěrečnou zprávu (Stiglitz-Sen-Fitoussi Report) zveřejnila v září 2009. 

 

V rámci projektu bude sestaven soubor indikátorů zachycujících různé 

dimenze kvality ţivota, mezi nimi materiální podmínky, zdraví, vzdělání, 

práci a volný čas, sociální kontakty, občanskou angaţovanost, kvalitu 

ţivotního prostředí a osobní bezpečnost. Další indikátory by měly sledovat 

udrţitelnost rozvoje ekonomik. Dlouhodobým záměrem je pravidelné 

hodnocení blahobytu v zemích OECD na základě stanovených indikátorů a 

sledování socio-ekonomických trendů. 

 

Během podzimu 2010 byl zpracován koncept projektu a předběţný seznam 

dostupných hlavních indikátorů. První výstupy projektu by měly být 

k dispozici pro ministerské zasedání Rady OECD v květnu 2011. 

Závěrečná zpráva s pracovním názvem „How’s life?“, zahrnující 

kompletní soubor indikátorů, se očekává na podzim 2011 
Global Project on Measuring the Progress of Societes, 

www.oecd.org/progress 
  

3.2.3. Inovační iniciativy  

Těţištěm inovačních iniciativ OECD je projekt Inovační strategie (OECD 

Innovation Strategy), který OECD zahájila jiţ v roce 2007 v rámci 

zasedání Rady ministrů OECD, tedy ještě před příchodem globální 

ekonomické krize, která význam tohoto materiálu ještě umocnila. 

Koordinace prací náleţela k hlavním úkolům Výboru pro 

vědeckotechnickou politiku (CSTP).  

Inovační strategie OECD byla představena a přijata na ministerském 

zasedání Rady OECD v květnu 2010. Ministři konstatovali, ţe inovace 

jsou dlouhodobě hybnou silou rozvoje, avšak nyní, v období ekonomiky 

zaloţené na znalostech, vyţadují systematický výcvik (tedy investice do 

vzdělání), zvýšenou podporu výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů (i 

nepřímou, např. nezvyšováním daní pro technologické parky), stimulaci 

aktivit malých a středních podniků. Státní administrativa má důleţitou 

úlohu jak při vytváření podmínek příznivých pro inovace, tak v samotné 

realizaci inovací ve veřejné správě (e-government). 

Očekává se, ţe Inovační strategie OECD napomůţe členským zemím (a 

nejen jim) překonat důsledky hospodářské krize a dosáhnout udrţitelného 

charakteru rozvoje posílením koherence mezi inovacemi, zeleným růstem 

a vzdělaností, rozšířením mezinárodního obchodu i spolupráce ve vědě a 

výzkumu. V sídle OECD byla k problematice inovací vydána řada 

publikací, např. „Inovace a rozvojová agenda― (srpen 2010), nebo „Měření 

inovací: Nová perspektiva― (květen 2010). 

MŠMT, gestor problematiky v ČR, v rámci řešení projektu společně 

s OECD dne 31. března 2010 uspořádal Kulatý stůl  na téma „Posilování 

spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem ve výzkumu, vývoji a 

inovacích―. V jeho úvodu byl přednesen krátký příspěvek premiéra 

J. Fischera.  Cílem zasedání, kterého se účastnili kromě zástupců OECD a 

ČR delegáti  z Dánska, Německa, Polska a Rakouska, bylo 

představit projekt „Inovační strategie OECD" účastníkům z akademické, 

Inovace je cestou 

k překonání krize i 

k zelenému růstu… 

http://www.oecd.org/progress
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soukromé a politické sféry, seznámit se s národními politikami k podpoře 

inovací a projednat moţnosti budoucí mezinárodní spolupráce jak na 

celostátní, tak na regionální úrovni. Přednesené příspěvky jsou dostupné 

na webové stránce SM.  
OECD Innovation Strategy, 

www.oecd.org/innovation/strategy 

Stránky české mise při OECD 
 http://www.mzv.cz/oecd.paris/ 

 

3.2.4. Strategie dovedností 
 

Nový horizontální projekt OECD Skills Strategy – Building, Maintaining 

and Improving Skills byl iniciován Radou OECD v reakci na závaţné 

problémy vyvolané krizí zaměstnanosti (strukturální a dlouhodobá 

nezaměstnanost, výrazný nárůst nezaměstnanosti mladých) a jeho 

gestorem je Direktorát OECD pro vzdělávání. Projekt přímo navazuje 

na Inovační strategii OECD a opírá se o jiţ řešené projekty z oblasti 

vzdělávání, zaměstnanosti a místního rozvoje (např. projekt 

mezinárodního hodnocení kompetencí dospělých – PIAAC, projekt LEED 

zaměřený na vypracování místních strategií rozvoje dovedností, projekty 

Direktorátu OECD pro zaměstnanost, práci a sociální věci New Skills for 

New Jobs a Jobs for Youth). Projekt má přispět k překonání nesouladu 

mezi nabídkou kvalifikací a dovedností pracovních sil a poptávkou trhu 

práce, k efektivnějšímu vyuţití lidského kapitálu, k prevenci 

nezaměstnanosti stimulací rozvoje dovedností ţádaných trhem práce a 

v neposlední řadě k rozvoji dovedností nezbytných pro inovace. Hlavním 

výstupem bude Strategie dovedností jako nástroj napomáhající členským 

zemím identifikovat a hodnotit dovednosti ţádané pro harmonický růst a 

integrovat výcvik těchto dovedností i jejich další rozvoj do vzdělávacího 

systému. V roce 2010 byl rozpracován rámec projektu a provedena vstupní 

analýza současné situace v oblasti poptávky po dovednostech a 

kvalifikacích na trhu práce, včetně rozboru faktorů, ovlivňujících nesoulad 

nabízených a ţádaných dovedností (over-skilling, under-skilling) 

a kvalifikací.  

Práce na Strategii by měla být dokončena v roce 2013, o postupu prací 

bude v roce 2011 informována Rada OECD. Očekává se, ţe data získaná 

v průběhu řešení budou vyuţita k zahájení edice nové publikační řady 

OECD Výhled dovedností (OECD Skills Outlook).  

 
OECD Innovation Strategy, 

 Tématika „Jobs and Skills“, 

http://www.oecd.org/ 

Projekt PIAAC, 

www.oecd.org/piaac 

LEED Project on Designing Local Skills Strategie,  
http://www.oecd.org/ 

 

3.2.5. Soudrţnost politik pro rozvoj 
 

Samotný fakt nárůstu počtu horizontálních programů svědčí o potřebě 

dosáhnout vyšší soudrţnosti sektorových politik při řešení závaţných 

celostních problémů. Platí to i v případě pomoci, poskytované rozvojovým 

zemím. Projekt OECD „Soudrţnost politik pro rozvoj― (Policy Coherence 

for Development) usiluje o posílení synergií vládních politik 

…ale neobejde se 

bez zvládnutí 

nových dovedností, 

bez investic 

do vzdělání, vědy a 

výzkumu 

Soudržnost politik – 

cesta k efektivnější 

rozvojové politice 

http://www.oecd.org/innovation/strategy
http://www.mzv.cz/oecd.paris/cz/zpravy_udalosti_aktuality/msmt_usporadalo_kulaty_stul_k_projektu.html
http://www.oecd.org/innovation/strategy
http://www.oecd.org/innovation/strategy
http://www.oecd.org/innovation/strategy
http://www.oecd.org/innovation/strategy
http://www.oecd.org/innovation/strategy
http://www.oecd.org/document/26/0,2340,en_2649_34417_37640858_1_1_1_1,00.html
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v jednotlivých oblastech rozvojové spolupráce (zemědělství, obchod, 

investice, migrace, zabezpečení potravin, finanční regulace, ţivotní 

prostředí, vzdělání, zdraví atd.). Projekt vychází z Deklarace o koherenci 

politik pro rozvoj, přijaté na ministerském zasedání Rady OECD v červnu 

2008.  

 

Pracovní rámec projektu obsahuje tři základní „stavební kameny―: 

politický závazek koherence politik pro rozvoj, koordinaci politik v oblasti 

rozvojové spolupráce, monitoring, analýzu a vyhodnocování 

implementace. V rámci prací na projektu vypracoval jeho gestor, Výbor 

pro rozvojovou pomoc (DAC – Development Assistance Committee), ve 

spolupráci s Výborem  pro veřejnou správu (Public Governance 

Committee) „Doporučení Rady týkající se dobrých institucionálních 

praktik při prosazování koherence politik pro rozvoj―. Kromě tezí 

vztahujících se na uvedené tři „stavební kameny― obsahuje dokument i 

doporučení ke zvýšení efektivnosti a transparentnosti managementu 

rozvojových politik ve veřejné správě. Dokument dne 12. dubna 2010 

přijala Rada OECD; stal se tak součástí instrumentů OECD (viz kap.7). 
Projekt Policy Coherence for Development, 

www.oecd.oeg/development/policycoherence 
 

3.2.6. Regulatorní reforma 
 

Projekt  má tři základní okruhy činnosti: mezinárodní regulatorní 

spolupráce, regulatorní politika v době po krizi a soudrţnost (čili 

koherence) politik, včetně integrace RIA (Regulatory Impact Assessment – 

hodnocení dopadu regulace) do rozhodovacího procesu.  

 

V roce 2010 byly v  rámci projektu dokončeny publikace o sniţování 

administrativní zátěţe a o institucionálním uspořádání pro dohled nad 

kvalitou regulace.  Ve dnech 28. - 29. října 2010 se v Paříţi konala 

konference „Regulatorní politika na křiţovatce, vstříc nové agendě‖, které 

se zúčastnilo asi 350 expertů z členských i nečlenských zemí OECD. Na 

konferenci byly mj. prezentovány závěry z hodnocení regulatorní politiky 

v 15 původních členských zemích, shrnuté v konceptu publikace 

„Regulatorní politika a cesta k udrţitelnému růstu‖. Účastníci konference 

se shodli na tom, ţe význam dobré regulatorní politiky roste zvláště v době 

po hospodářské krizi. Regulatorní politika tak spolu s politikou fiskální a 

měnovou tvoří základní pilíře snah o opětovné nastartování růstu. 

V průběhu roku 2010 byla rovněţ vydána řada publikací týkajících se 

regulatorních reforem, mezi nimi např. tituly „Cutting Red Tape – Why is 

Administrative Simplification so Complicated ?―, nebo „Strengthening the 

Institutional Setting for Regulatory Reform―. Aspekty regulatorní reformy 

jsou zahrnuty rovněţ do spolupráce OECD s nečleny, především se 

zeměmi MENA a APEC, ale i se zeměmi účastnícími se programu 

posílené spolupráce OECD  (Brazílie, Čína, Indie, Indonézie, Jihoafrická 

republika).  

 
Projekt Policy Coherence for Development, 

 OECD a veřejná správa,  

www.oecd.org/governance 

OECD a regulatorní reforma, 

http://www.oecd.org/ 

Rostoucí význam 

regulatorní 

politiky pro 

oživení 

hospodářského 

růstu 

http://www.oecd.oeg/development/policycoherence
http://www.oecd.oeg/development/policycoherence
http://www.oecd.oeg/development/policycoherence
http://www.oecd.oeg/development/policycoherence
http://www.oecd.oeg/development/policycoherence
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Úřad vlády ČR,  

www.vlada.cz 

Ministerstvo vnitra ČR,  

www.mvcr.cz 
 

4. VNĚJŠÍ VZTAHY OECD 
 

V podmínkách doznívající finanční krize na významu nabyla nutnost 

posílení úlohy mezinárodně uznávaných standardů, které by umoţnily 

koordinovaný postup při překonávání krize, odstraňování jejich následků a 

při prevenci krizí nových. Proto  OECD – především prostřednictvím 

mimořádné zahraničně politické aktivity jejího generálního tajemníka A. 

Gurríi - v r. 2010 se zvýšenou intenzitou usilovala o posílení svého vlivu 

ve světě. Toto úsilí přineslo pozitivní výsledky a teritoriální vliv byl v r. 

2010 významně posílen  přímým rozšířením OECD o čtyři nové členy,  

dalším prohloubením posílené spolupráce s pěticí globálně významných 

ekonomik,  rozvojem regionálně orientovaných programů a v neposlední 

řadě intenzivní spoluprací s G20 a dalšími mezinárodními organizacemi.  

 

4.1. Rozšíření OECD 
 

Na základě rozhodnutí Rady OECD byly v r. 2007 zahájeny přístupové 

rozhovory s pěticí potenciálních členských zemí OECD – Estonskem, 

Chile, Izraelem, Ruskou federací a Slovinskem. Po sestavení a schválení 

individualizovaných „Cestovních map― začala série ověřovacích zasedání 

orgánů OECD, průzkumných misí do jednotlivých kandidátských zemí a 

shromaţdování informací o schopnostech kandidátských zemí 

implementovat acquis OECD. Průběh přístupových jednání prokázal, ţe 

všechny přijímané země jsou dobře spravovanými ekonomikami, 

schopnými vydrţet konkurenční tlaky a přestát výkyvy světového 

hospodářství. Ve svých regionech hrají tyto země významnou úlohu a 

budou pro činnost OECD znamenat nezanedbatelný přínos 

v substantivních otázkách (například v oblasti vědy a výzkumu, inovací, 

technologického pokroku, zdravotnictví aj.), ale např. i v podobě 

zkušeností s hospodářskou transformací vyuţitelných pro regionální 

programy OECD.  

 

Rada OECD schválila přijetí čtyř kandidátských zemí mezi členy OECD 

na svém zasedání 10. května 2010. Přístupové dokumenty u francouzské 

vlády uloţilo Chile dne 7. května 2010, Slovinsko 21. července 2010,  

Izrael 7. září 2010 a Estonsko 9. prosince 2010. Podle článku 16 Konvence 

se k těmto datům formálně staly plnoprávnými členskými zeměmi OECD. 

Nově přijaté země jsou v Organizaci prvními geografickými zástupci Jiţní 

Ameriky, Pobaltí, Středního Východu a Jihovýchodní Evropy. OECD má 

tak v současné době jiţ 34 členských zemí. 

 

Pomalejší dynamiku mají přístupové rozhovory s RF, které ukazují, ţe 

země je v některých oblastech od standardů OECD stále dosti vzdálena. 

RF dosud není členem WTO (Světové obchodní organizace), existuje řada 

problémů v legislativě i v realitě v oblasti boje proti korupci, úlohy státu 

v ekonomice, ţivotního prostředí, volného pohybu kapitálu a investic atd. 

Po třech letech 

náročných 

examinací… 

se Chile, Estonsko, 

Izrael a Slovinsko 

staly členy 

OECD… 

… zatímco Rusko 

v jednáních stále 

pokračuje. 

http://www.vlada.cz/
http://www.mvcr.cz/
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Předběţný harmonogram projednávání v orgánech OECD předpokládá, ţe 

jednání budou pokračovat zhruba do poloviny roku 2012.  

 

4.2. Posílená spolupráce s nečlenskými zeměmi 
 

Pro další vývoj světové ekonomiky mají velké nečlenské země klíčový 

význam. Ekonomický potenciál Brazílie, Číny, Indie, Indonésie a 

Jihoafrické republiky  (tzv. EE5, Enhanced Engagement 5) roste 

dynamickými tempy a úměrně se zvyšuje jejich podíl na světové výrobě, 

obchodu a investicích. Prosazování standardů OECD v těchto zemích má 

proto klíčový význam pro stabilitu světové ekonomiky.  

 

K dalšímu prohloubení spolupráce s EE5 na úrovni substantivních výborů 

orientuje nová směrnice Rady, která ukládá výborům aktualizovat své 

strategie globálních vztahů a zajistit, aby adekvátně odráţely nové priority 

Organizace, resp. vyšší pozici posílené spolupráce. Aktualizace by měly 

prověřit, resp. identifikovat nejlepší cesty zajištění aktivního zapojení EE5 

do současné a budoucí práce na strategických prioritách, zváţit moţnosti 

přizvat EE5 jako plné účastníky do činnosti výborů, do spoluúčasti na 

horizontálních projektech a vlajkových iniciativách, k účasti na 

ministerských aj. zasedáních na vysoké úrovni. Výbory přitom mají 

přihlédnout ke specifikům jednotlivých partnerů a pokud to uznají za 

vhodné mohou vypracovat vlastní plán spolupráce. Kaţdé dva roky budou 

výbory vypracovávat přehledy o realizaci těchto svých strategií.  

 

Kaţdá země EE5 se přirozeně potýká s vlastními specifickými problémy, 

celkově je však moţné konstatovat, ţe jejich zájem na spolupráci s OECD 

sílí, coţ prokazuje jejich stále častější účast na jednáních pracovních 

orgánů i vrcholných zasedáních. 

 

Nejdůleţitější je vztah OECD a Číny, kde je moţné pozorovat určité 

oteplování a sílící zájem Číny o vzájemnou spolupráci, případně členství. 

Znalost acquis v oblasti obchodu se prohlubuje, rovněţ zájem Číny o 

nejdůleţitější horizontální projekty, jako je např. Strategie zeleného růstu 

nebo o hospodářské přehledy OECD. Prvkem brzdícím rychlejší postup  

konvergence jsou politické obavy čínského vedení z toho, aby příliš rychlý 

postup nevedl k destabilizaci ekonomické a sociální situace.  

 

4.3. Ostatní spolupráce s nečlenskými zeměmi 
 

Nejdůleţitější formou spolupráce OECD s nečlenskými zeměmi mimo 

EE5 jsou regionální programy – EURASIA,  South East Europe 

Investment Compact, MENA aj. 

 

4.3.1. Program EURASIA 
 

Tento program byl nastartován v r. 2008 s cílem podpořit ekonomické 

reformy, zlepšit podnikatelské klima a posílit   konkurenceschopnost ve 

dvou základních regionech: 

 

Globální 

ekonomiku 

neovlivňují jen 

členské země 

OECD 

i když spolupráce 

není vždy 

přímočará. 

Aktivity OECD 

mají významnou 

regionální 

dimenzi… 
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a) Střední Asie, tj. Afghánistán, Kazachstán, Kyrgyzská republika, 

Mongolsko, Tádţikistán, Turkmenistán a Uzbekistán 

b) Východní Evropa a jiţní Kavkaz (původně Arménie, Ázerbájdţán, 

Gruzie a Ukrajina, v r. 2010 byly do programu zařazeny téţ 

Bělorusko a Moldavsko, tj. všechny země zařazené do projektu 

Východního partnerství EU). 

 

Na realizaci programu se podílí experti OECD, vlády i soukromý sektor, 

hlavními metodami práce jsou dialogy, peer review, spolupráce na definici 

prioritních směrů hospodářských reforem a pomoc při jejich implementaci. 

V rámci programu Eurasia jsou projednávána témata jako jsou např.  

reforma finančního sektoru a podnikatelské prostředí, podpora investic 

v krizovém období, výzvy a příleţitosti regionální spolupráce aj.  

 

Česká republika pravidelně přispívá na realizaci programu dobrovolnými 

příspěvky a aktivní účastí expertů relevantních institucí.  Prostřednictvím 

SM OECD je ČR zapojena i v řídicích strukturách programu. Zapojení ČR 

napomáhá rozvíjení kontaktů na klíčové centrální instituce partnerských 

zemí a umoţňuje přímo či nepřímo působit na zlepšování podmínek 

investování a podnikatelských příleţitostí v partnerských zemích 

programu. V rámci programu Eurasia zorganizovala SM OECD reakci na 

poptávku vlády Ukrajiny k odborné pomoci při organizaci privatizace 

zemědělské půdy a bytového fondu země a semináře českých odborníků 

pro ukrajinskou vládu započnou v I. pol. roku 2011.  

  

Z iniciativy SM OECD se ČR expertně i finančně podílí na realizaci 

programů OECD ke zlepšení podmínek zemědělské produkce (zavlaţování 

a kultivace půdy) a k finanční udrţitelnosti environmentální politiky  

v Moldavsku. 

 

Na ministerské úrovni se naposledy uskutečnilo zasedání Středoasijské 

větve programu Eurasie 18. června 2010 v Paříţi, další zasedání  na 

ministerské úrovni se připravuje na 17. červen 2011 do Prahy. Cílem 

tohoto ministerského zasedání bude vyhodnotit dosavadní výsledky 

dosaţené na úrovni pracovních skupin v letech 2009-10, rozvinout 

spolupráci mezi tímto programem OECD a tzv. Druhou platformou 

Východního partnerství EU o ekonomické integraci a konvergenci 

s politikami EU. 

 

4.3.2. Investment Compact for South East Europe 
 

Byl zahájen jiţ v roce 2000 a je zaměřen na zlepšení investičního klimatu, 

podporu rozvoje soukromého sektoru v Jihovýchodní Evropě cestou 

implementace reforem stimulujících domácí i zahraniční investice. 

Program je zároveň formou podpory integrace regionu do evropských 

struktur. Opírá se o čtyři pilíře: vyhodnocování investičního klimatu, 

podpora implementace reforem, politická podpora reformního procesu na 

vysoké úrovni a podpora úlohy privátního sektoru v probíhajících  

reformách. Nově se Investment Compact orientuje téţ na podporu inovací 

a rozvoj lidského kapitálu. Do projektu jsou zapojeny Albánie, Bosna a 

které ČR intenzivně 

využívá k realizaci svých 

zahraničněpolitických 

priorit 
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Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Makedonie, Moldavsko, Černá 

Hora, Rumunsko a Srbsko, Kosovo je pozorovatelem. 

 

ČR podporuje Investment Compact finančně dobrovolnými příspěvky a 

podobně jako v projektu Eurasia jsou do realizace zapojeni experti 

českých institucí.   

 

4.3.3. MENA 
 

Tento projekt je teritoriálně zaměřený na země Středního Východu a 

Severní Afriky (Middle East and North Africa), jeho členy jsou země od 

Maroka přes Tunisko, Alţírsko, Egypt aţ po Jemen a Sjednocené arabské 

emiráty, celkem téměř dvacítka zemí. Věcně projekt reaguje na pokles 

přílivu zahraničních investic do této oblasti vyvolaný globální recesí a jeho 

cílem je mobilizovat soukromé investice jako klíčového faktoru 

hospodářského růstu a pomoci vládám zainteresovaných zemí obnovit 

atraktivitu regionu pro zahraniční investory a tím i hospodářský růst a 

zaměstnanost.  Druhým směrem projektu je zlepšování řízení státní správy 

a podpora „good governance―. Prostředkem k tomu jsou dialogy mezi 

tvůrci investičních politik, podpora reforem spoluvytvářejících příznivé 

investiční klima, vyuţití rozvojových iniciativ mezinárodních, 

regionálních a bilaterálních donorů, spoluúčast na koordinaci akcí a 

reformních kroků. ČR podporuje i tento projekt dobrovolnými příspěvky. 

 

Podobné aktivity vyvíjí Africká investiční iniciativa NEPAD-OECD 

zahájená v r. 2006, která si klade za cíl posílit schopnosti afrických zemí 

identifikovat a implementovat hospodářsko politické reformy zlepšující 

investiční prostředí v zájmu růstu, tvorby pracovních příleţitostí a redukce 

chudoby. 

 

4.4. Spolupráce s mezinárodními organizacemi a 

institucemi 
 

Globální finanční krize řádově posílila úlohu spolupráce s G20 v hierarchii 

priorit OECD. Díky nezměrné aktivitě generálního tajemníka A. Gurríi se 

OECD stalo především jedním z odborných partnerů G20 a spolupráce 

s G20 se dostala mezi pravidelné body  programu Rady OECD.  

Spolupráce se odehrává ve třech hlavních oblastech: Jde o politiku 

rozvojové spolupráce, strukturální změny a prevence protekcionismu.   

V r. 2010 předsednictví G20 převzala Korea, která pro „svůj― summit 

připravila akční plán pro politiku rozvojové spolupráce zahrnující 

spolupráci OECD s G20 v oblasti daní, mobilizace vnitřních zdrojů, 

investic,  potravinové bezpečnosti, vzdělávání, trhu práce. Příspěvek 

OECD k strukturálním problémům vychází z dřívějších analýz a materiálů, 

zejména z dokumentu Going for Growth a bude dále rozpracován. 

Prevence ochranářství v obchodě a investicích je důleţitým tématem, na 

kterém se podílejí téţ WTO a UNCTAD. G20 bude ve spolupráci s OECD 

pokračovat i v rámci existujících projektů, jako jsou peer review o 

padělatelství, boj proti korupci atd.   
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V prosinci 2010 převzala předsednictví Francie, která povaţuje za 

nejdůleţitější úkoly koordinaci makro- a strukturálních politik, finanční 

regulaci, boj proti korupci, analýzu a potlačování volatility cen surovin, 

světové řízení (global governance), efektivnost rozvoje. 

 

5. HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2010 
 

5.1. MCM 2010 
 

Zasedání Rady OECD na ministerské úrovni (MCM) se uskutečnilo ve 

dnech 27. a 28. května 2010 a mělo z několika důvodů větší váhu neţ 

předchozí obdobná zasedání: především zde účastníci přivítali přijetí 

nových členských zemí OECD (Estonska, Chile, Izraele a Slovinska), 

zúčastnili se ho  předsedové vlád nejen předsedající země, ale i  některých 

nových členských zemí, na vysoké úrovni byly zastoupeny také země 

posílené spolupráce (Brazílie, Čína, Indie, Indonésie, Jihoafrická 

republika) a jako obvykle vysocí funkcionáři nejvýznamnějších 

mezinárodních ekonomických organizací (mj. Mezinárodní měnový fond, 

Světová banka, Světová obchodní organizace atd.  Předsednickou zemí 

byla  Itálie a zasedání řídil předseda vlády S. Berlusconi s alternací 

ministra financí G. Tremontiho. Místopředsedajícími byli Austrálie a 

Norsko. Nosným pracovním titulem a tématem zasedání bylo „From 

Recovery to Sustained Growth“ („Od oživení k udržitelnému růstu“) 

navozující atmosféru post-krizového období a zdůrazňující úsilí členských 

zemí i sekretariátu OECD vytvořit podmínky pro obnovu zdravého a 

vyváţeného růstu světového hospodářství.  

 

Účastníci zasedání diskutovali především úkoly a záměry OECD 

vyjádřené v dokumentu Strategická orientace (C/MIN(2010)1) 

předloţeném generálním tajemníkem A. Gurríou. Ten za hlavní úspěchy 

OECD povaţuje rychlou reorientaci Organizace na nově vznikající 

globální problémy (např. příspěvkem k přípravě COP-16 v Cancúnu a 

COP-17 v Jihoafrické republice), zvýšení jejího celosvětového významu 

(mj. uţší spoluprací s G20) a posílení vnitřní funkcionality a řízení.   

 

Dalšími diskutovanými tématy byly současná makroekonomická situace 

ve světě a Ekonomický výhled zpracovaný sekretariátem OECD, stranou 

nezůstaly otázky sdílené odpovědnosti za globální hospodářské procesy. 

Zasedání na závěr jednání schválilo mimo jiné Inovační strategii, 

Průběţnou zprávu o Strategii zeleného růstu a Deklaraci o slušnosti, 

zásadovosti a transparentnosti při obchodních aktivitách.  

 

Delegaci České republiky vedl místopředseda vlády a ministr zahraničních 

věcí J. Kohout, který byl hlavním vystupujícím k bloku Strategické 

orientace činnosti OECD a k návrhu výše uvedené Deklarace. 

 

5.2. Fórum OECD 2010 
 

V pořadí jedenácté Fórum OECD proběhlo v Konferenčním centru OECD 

v Paříţi ve dnech 26. - 27. května 2010. Poskytlo prostor pro neformální 

diskusi mezi vysokými představiteli vlád členských zemí, špičkovými 

http://www.oecd.org/forum2010
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experty a zástupci nevládních organizací. Jednotlivé panely Fóra se 

zabývaly těmito tématy: hospodářský růst a tvorba pracovních míst, 

financování budoucího růstu, zelený růst a energie, zelená pracovní místa: 

mýtus nebo realita?, a budoucnost kapitalismu.  

V rámci Fóra hlavní ekonom OECD P. Padoan konstatoval, ţe 

ozdravování v zemích OECD se upevňuje, světová ekonomika 

zaznamenává povzbudivé výsledky, navzdory nedávným turbulencím. 

Eurozóna nyní potřebuje posílení institucionálního rámce, posílení fiskální 

discipliny a obnovu rovnováhy národních rozpočtů. Nezaměstnanost 

v měřítku OECD dosahuje 8,5 % a mohla by v průběhu r. 2011 zvolna 

klesnout na 8 %. Podmínkou je přechod od krátkodobých k dlouhodobým 

opatřením.  Přiměřená politika pracovního trhu a sociálního zabezpečení 

můţe značně podpořit tvorbu pracovních míst. Ústup od mimořádných 

fiskálních podpor musí začít ihned nebo nejpozději v příštím roce. Mnoho 

zemí vykazuje značné zadluţení a negativní dynamiku veřejných financí. 

Významnou úlohu ve zklidnění eurozóny sehrála Evropská centrální 

banka, ale region je stále nestabilní. 

 Fóra OECD se jako panelista v bloku o „zelených― pracovních 

příleţitostech zúčastnil také náměstek ministryně ţivotního prostředí M. 

Hájek, který mj. konstatoval, ţe ČR se mnohem více neţ definicemi a 

klasifikacemi zabývá náklady na vytváření zelených pracovních míst a 

analýzou jejich přínosů.  V bloku o moţnostech financování budoucího 

růstu vystoupil náměstek ministra průmyslu a obchodu M. Tlapa. (Pozn.: 

webcast všech bloků fóra je k dispozici na webu OECD). 

Fórum OECD 

 www.oecd.org/forum2010 

 

5.3. Zvláštní zasedání výkonného výboru 
 

Výkonný výbor OECD je nejdůleţitějším pracovním orgánem OECD 

odpovědným za obsahovou přípravu programu zasedání Rady na úrovni 

stálých představitelů i na úrovni ministrů. Jeho Zvláštní zasedání 

(Executive Committee in Special Session, ECSS) je organizováno zpravidla 

dvakrát ročně a zúčastní se ho vysoce postavení funkcionáři státní správy. 

Hlavním tématem jarního zasedání je obvykle příprava ministerského 

zasedání Rady, podzimní zasedání má více odborný charakter.  

 

V roce 2010 se jarní zasedání uskutečnilo ve dnech 26. - 27. dubna a 

věnovalo se především dokumentu generálního tajemníka pro ministerskou 

Radu,  kterým představil své záměry pro činnost organizace v příštím 

rozpočtovém období, s implikacemi do vzdálenější budoucnosti. Dále byly 

diskutovány návrhy dokumentů, které by ministerská Rada měla schválit 

na svém zasedání 27. – 28. května 2010. Zasedání se zúčastnil náměstek 

ministra průmyslu a obchodu Geuss. 

  

Podzimní zasedání ECSS se konalo ve dnech 28. a 29. října 2010 v Paříţi 

a mělo na programu hospodářskou, finanční a sociální situaci v členských 

zemích OECD, příspěvek OECD činnosti G20, otázky spojené 

s nadcházejícím 50. výročím zaloţení OECD a vnější vztahy Organizace. 

Pod německým předsednictvím (B. Pfaffenbach, Ministerstvo průmyslu a 

http://www.oecd.org/forum2010
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technologií) se sešli zástupci všech členských zemí OECD, Ruské 

federace, jakoţto kandidátské země, a dále Brazílie, Indie, Indonézie a 

Jihoafrické republiky jakoţto zemí, se kterými má OECD vztahy posílené 

spolupráce (zástupce Číny se jednání nezúčastnil). Delegaci ČR na 

zasedání vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu M. Tlapa. 

 

5.4. Zasedání výborů na úrovni ministrů 
 

5.4.1. Ministerské zasedání Zemědělského výboru 
 

Zasedání zemědělského výboru OECD (Committee for Agriculture, 

COAG) na úrovni ministrů se konalo v Paříţi ve dnech 25. – 26. února 

2010 k tématu „Zemědělské a potravinové politiky pro udrţitelnou 

budoucnost: odpovědi na globální výzvy― (Food and Agricultural Policies 

for a Sustainable Future: Responding to Global Challenges and 

Opportunities). Delegaci České republiky vedl poradce ministra 

zemědělství J. Šír. Za hlavní problémy současného zemědělství ministři 

označili zajištění potravinové bezpečnosti při rostoucím počtu obyvatel 

Země, přizpůsobení se dopadům změny klimatu, sníţení emisí 

skleníkových plynů, posílení role transparentního volného trhu a zvládnutí 

nestálosti cen zemědělské produkce. K řešením (která nejsou univerzální, 

ale musejí odpovídat konkrétním podmínkám jednotlivých zemí) náleţí 

zejména zachování multifunkčního zemědělství při respektování pravidel 

volného trhu, posílení investic do zemědělské infrastruktury, vyšší 

uplatnění inovací, posílení vědy, výzkumu a vývoje. Hlavním výstupem  

jednání, které z větší části probíhalo formou debaty v paralelních malých 

skupinách, je plně vyjednávané „Ministerské komuniké― (Communiqué 

from Ministers) a Souhrn předsedů (Co-Chairs Summary). V Komuniké 

jsou mj. specifikovány strategické směry další práce OECD v oblasti 

zemědělství: analýza funkcí trhu ve vztahu k zemědělství, ekonomika 

změny klimatu, vytváření příznivých podmínek pro investice a inovace, 

stimulace kvality zemědělské produkce (včetně harmonizace standardů 

a značení), pokračování přehledů zemědělské politiky v členských zemích 

OECD. Mnohem vyšší pozornost by měla být věnována zemědělství 

v rozvojových zemích.  

 

Ministerskému zasedání předcházelo jednání expertů (včetně zástupců 

soukromého sektoru, akademické obce a dalších partnerů), věnované 

otázkám potravinové bezpečnosti v kontextu dopadů změny klimatu, 

a tématicky obdobně zaměřený 25. ministerský Kulatý stůl k udrţitelnému 

rozvoji (viz též kapitolu 6.5). 
Zasedání Zemědělského výboru na ministerské úrovni, 

http://www.oecd.org/agriculture/ministerial 

25. Kulatý stůl k udržitelnému rozvoji, 24. února 2010,  

http://www.oecd.org/ 
 

5.4.2. Ministerské zasedání Zdravotního výboru 
 

Zasedání Zdravotního výboru OECD se konalo v Paříţi  7. – 8. října 

2010. Hlavním tématem jednání byly „Priority systému zdravotnictví 

v období doznívání ekonomické krize― (Health System Priorities in the 

Aftermath of the Crisis). V čele delegace České republiky stál ministr 

http://www.oecd.org/agriculture/ministerial
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zdravotnictví L. Heger. Ministři si vyměnili názory a zkušenosti 

týkající se moţností, jak zmírnit dopady hospodářské krize na resort 

zdravotnictví a navzdory krácení veřejných rozpočtů umoţnit 

zachování kvality a dostupnosti zdravotní péče. Úspory by se měly 

hledat hlavně v organizačních a technických inovacích, ve zvýšení 

efektivnosti investic, v účinnější koordinaci léčebné péče, v racionální 

farmaceutické politice, v posílení primární péče a v efektivnější 

dlouhodobé péči. Ministři se shodli na nutnosti více vyuţívat 

ekonomické nástroje a důkladněji hodnotit kvalitu poskytovaných 

sluţeb. Podtrhli význam prevence a partnerské spolupráce s ostatními 

resorty i dalšími partnery při implementaci programů a projektů 

stimulujících zdravý ţivotní styl. Předpokladem úspěchu přitom není 

pouze celostní přístup a harmonizace jednotlivých nástrojů či opatření, 

ale téţ důslednost, systematičnost a dlouhodobost programů.  Hlavním 

výstupem zasedání je negociované Ministerské komuniké; podle něj 

by OECD měla pokračovat v současných hlavních aktivitách 

(srovnávací analýzy dat, přehledy a hodnocení výkonnosti zdravotních 

systémů, analýza finanční udrţitelnosti zdravotních systémů, sledování 

kvality zdravotní péče, ekonomika prevence aj.), ale také se více 

věnovat řešení průřezových problémů (vztahy zdravotní politiky 

a politiky zaměstnanosti, souvislosti mezi zdravím, ekonomickým 

růstem a prosperitou společnosti). 

 

Před ministerským zasedáním Zdravotního výboru proběhlo „Fórum 

ke kvalitě péče― (Forum on the Quality of Care), otevřené účasti 

expertů ze soukromého sektoru, odborových organizací, akademické 

obce, nestátních neziskových organizací. Hlavním cílem byla výměna 

zkušeností k moţnostem vyuţití monitoringu kvality zdravotní péče 

pro zlepšení sluţeb pacientům i pro zvýšení výkonnosti zdravotních 

systému 

 
Zasedání Zdravotního výboru na ministerské úrovni, 

http://www.oecd.org/health/ministerial 

Fórum ke kvalitě péče, 

http://www.oecd.org/health/ministerial/forum 

 

5.4.3. Ministerské zasedání Výboru pro politiku 

vzdělávání 
 

Ve dnech 4. – 5. listopadu 2010 proběhlo v Paříţi ministerské zasedání 

Výboru OECD pro politiku vzdělávání (EDPC). Vedoucím delegace 

České republiky byl 1. náměstek ministra školství, mládeţe 

a tělovýchovy K. Hajn; zasedání se zúčastnil také náměstek ministra 

práce a sociálních věcí V. Šiška. Ústředním tématem byly „Nové výzvy 

v investování do lidského a sociálního kapitálu― (Investing in Human 

and Social Capital: New Challenges). V jednotlivých programových 

segmentech se ministři věnovali moţnostem, jak překonat dopady 

finanční a ekonomické krize na resort školství, jak dosáhnout souladu 

mezi vzděláváním a dovednostmi ţádanými na trhu práce, jak inovovat 

metody výuky i učení a zlepšit přípravu i profesní růst učitelů, 

jak posílit sociální přínosy vzdělávání. Konstatovali, ţe vzdělávání 

je nutné povaţovat za investici (byť s dlouhodobou návratností) 

 „Zlepšení 

zdravotní péče 

je pro dlouhodobý  

růst životně 

důležité.“  

-- A. Gurría, 

generální tajemník 

OECD 

http://www.oecd.org/health/ministerial
http://www.oecd.org/health/ministerial/forum


 

 

 

strana 21 

a ţe z ekonomického pohledu je nutné k němu takto přistoupit. Ministři 

se shodli na tom, ţe prohlubující se problémy s udrţitelností 

financování vzdělávacího systému, stárnutí populace, rostoucí nároky 

na dovednosti a kompetence apod. vyţadují provedení zásadních 

strukturálních reforem, k nimţ překonávání krize zaměstnanosti, resp. 

důsledků nedávné ekonomické krize poskytuje unikátní příleţitost. 

Společným jmenovatelem by měl být celostní přístup ke vzdělávání, 

zvýšení efektivnosti vyuţívání finančních prostředků ve školství, 

inovace ve výuce i učení, zlepšení systému vzdělávání od útlého věku 

aţ k dospělosti, posílení celoţivotního vzdělávání úzce propojeného 

s potřebami trhu práce, spolupráce s partnery. Výstupem ministerského 

zasedání EDPC je „Shrnutí předsedkyně― (Chair´s Summary), oceňující 

dosavadní práci OECD (zvláště přehledy, kritická hodnocení 

a komparativní analýzy) a naznačující směry dalších aktivit OECD 

v oblasti politiky vzdělávání. 

 

Před ministerským zasedání EDPC proběhlo za účasti široké odborné 

veřejnosti Politické fórum OECD ke vzdělávání (OECD Education 

Policy Forum), věnované tématu „Investice do dovedností pro 

21. století― (Investing in Skills for the 21
st
 Century ); diskuse se zaměřila 

na inovace ve výuce a učení, motivaci ke vzdělávání, výhled dovedností 

a kompetencí ţádaných na trhu práce, sociální aspekty vzdělávání. 

  
Ministerské zasedání Výboru OECD pro politiku vzdělávání, 

http://www.oecd.org/education/ministerial 

Politické fórum OECD ke vzdělávání, 

http://www.oecd.org/education/ministerial/forum 

 

5.4.4. Ministerské zasedání PGC  
 

Ministerská konference Výboru OECD pro veřejnou správu (Public 

Governance Committee, PGC) zasedala dne 16. 11. 2010 v Benátkách. 

Českou republiku na konferenci reprezentoval státní tajemník a náměstek 

ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví F. Vavera. 

 

Poslání konference bylo vyjádřeno krédem Ke spolupráci s občany a k její 

obnově: Požadavek inovativního a otevřeného vládnutí. V plenární části 

zazněly prezentace špičkových odborníků OECD ke vztahu veřejného 

a soukromého sektoru a k výzvě otevřeného vládnutí podpořeného 

rozvojem občanské společnosti. Hodné ocenění bylo především srovnání 

České republiky s reformami v ostatních zemích OECD, jejichţ souhrnný 

sumář OECD a Itálie vydaly. Zúčastnění ministři opakovaně zdůrazňovali, 

ţe přestoţe veřejný sektor nezpůsobil světovou finanční a hospodářskou 

krizi, je v mnoha ohledech za soukromý sektor trestán. Veřejný sektor 

tvoří základnu chodu kaţdého státu (v průměru zemí OECD 45 % HDP). 

Řešením by proto neměla být redukce veřejného sektoru, která můţe vést 

k oslabení hospodářského růstu i k narušení sociálního smíru, ale zvýšení 

jeho kvality a efektivnosti. Jak podotkli mnozí zúčastnění, masivní škrty 

ve veřejném sektoru nemusí vést k úsporám, ale ke sníţení kvality sluţeb, 

které občan dříve nebo později pocítí. 

 

„Efektivnější 

vzdělávání - nástroj 

k řešení krize 

zaměstnanosti“ 

http://www.oecd.org/education/ministerial
http://www.oecd.org/education/ministerial/forum
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Ministři zemí OECD na závěr jednání přijali text tzv. „Benátské 

iniciativy― k podpoře společenského dialogu a komuniké, v němţ přiznali 

důleţitost zásadních reforem v současné době finanční a hospodářské 

krize, které musí být zaštítěny zodpovědným politickým vedením. 

Reformou veřejného sektoru se rozumí především zvyšování jeho 

účinnosti a efektivnosti prostřednictvím inovací („udělat více za méně―). 

Důvěru občanů a jejich podporu reformám posiluje otevřenost, 

bezúhonnost a transparentnost vlády. Veřejný sektor se přitom musí dívat 

vpřed a čelit novým výzvám, vţdy se zodpovědným hospodařením 

s finančními i lidskými zdroji. 

 

5.4.5. Zasedání ministrů a starostů velkých měst na téma 

"Města a zelený rozvoj“ 
 

3. výroční zasedání Kulatého stolu ministrů a starostů velkých měst 

členských států i nečlenských zemí OECD proběhlo 25. května 2010 pod 

názvem „Města a zelený rozvoj―. Obsahem zasedání byla diskuse 

k problematice udrţitelného rozvoje měst a k zelené strategii růstu. Českou 

republiku na tomto zasedání reprezentovali náměstek ministra pro místní 

rozvoj P. Osvald a náměstek ministra ţivotního prostředí M. Hájek. 

 
Kulatý stůl ministrů a starostů velkých měst „Cities and the Green Growth“, 

http://www.oecd.org/urban/2010roundtable 

 

6. HLAVNÍ OBLASTI PRÁCE, 

VÝBORY OECD 
 

6.1. Hospodářská politika 
 

Jako kaţdoročně byly významným zdrojem informací a referenčním 

nástrojem pro české ekonomy pravidelné pololetní hospodářské výhledy 

(Economic Outlook) s analýzou makroekonomické situace jednotlivých 

zemí OECD a prognózou vývoje v nadcházejících dvou letech. V kontextu 

pokrizové reflexe byly zvláštní kapitoly jarního výhledu věnovány 

dlouhodobým projekcím růstu a globálních nerovnovah, řešení nárůstu 

nezaměstnanosti a proticyklickému nastavení hospodářských politik. 

Podzimní výhled se pak zaměřil na potřeby a nástroje fiskální konsolidace. 

 

Vybrané priority strukturálních reforem a srovnání jednotlivých zemí dle 

indikátorů strukturálních politik jsou předmětem Going for Growth - 

stěţejní publikace OECD v oblasti ekonomické politiky. V roce 2010 byl 

analytický aparát Going for Growth poprvé aplikován i na země posílené 

spolupráce: Brazílii, Indii, Indonésii, Čínu a Jiţní Afriku. Tématické studie 

publikace jsou věnovány mezigenerační sociální mobilitě a obezřetností 

regulaci bank. Going for Growth 2010 obsahuje rovněţ přehled pokroku 

ve vybraných strukturálních reformách od počátku této iniciativy, 

tj. od roku 2005. 

 

Výhledy a výzvy 

po světové 

hospodářské 

krizi 

Ministerské 

zasedání Města a 

zelený rozvoj 

http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_45068056_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/urban/2010roundtable
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Pod záštitou ekonomického odboru byly vydány desítky studií věnovaných 

různým aspektům hospodářských politik obecně či v jednotlivých zemích. 

K České republice se vztahuje studie Further advancing pro-growth tax 

and benefit reform in the Czech Republic, na níţ se autorsky podíleli 

Zdeněk Hrdlička a David Prušvic z Ministersva financí a která tvoří 

součást Hospodářského přehledu ČR 2010 (viz kapitola 6.1.2.). 

 

6.1.1. Výbor pro hospodářskou politiku (EPC) 
 

Výbor pro hospodářskou politiku (Economic Policy Committee - EPC) 

na svých pololetních zasedáních jako obvykle věnoval pozornost jednak 

aktuálnímu stavu světové ekonomiky, krátkodobému výhledu a moţným 

rizikům, jednak střednědobým strukturálním otázkám spojeným 

s hospodářským růstem. 

 

V květnu 2010 se výbor zaměřil na přizpůsobení pracovního trhu 

a politiky vedoucí k obnově pracovních míst při hospodářském oţivení. 

K tomuto tématu proběhlo i společné jednání s Výborem pro 

zaměstnanost, práci a sociální věci (ELSAC). 

 

Dalším diskutovaným tématem byla fiskální konsolidace, její nezbytnost 

a dopady na hospodářský růst. V době zasedání Výboru vrcholily potíţe 

Řecka, jasně ukazující na nutnost konsolidace zejména v malých 

otevřených ekonomikách, ale i u velkých zemí. 

 

Diskuse o vhodném načasování a způsobu konsolidace, který co nejméně 

zbrzdí hospodářské oţivení, pokračovala i na listopadovém zasedání. 

OECD radí zaměřit se na výdajovou stránku rozpočtu, osekat různé dotace 

a daňové výjimky a zvýšit efektivitu veřejného sektoru. Konsolidace musí 

být provázena strukturálními reformami, které zlepší perspektivy 

dlouhodobého růstu. 

 

Ţhavým tématem podzimního EPC se staly výzvy monetární politiky – 

stahování mimořádných stimulačních opatření včetně postupného 

zvyšování úrokových sazeb způsobem, který neohrozí nastupující 

konjunkturu a křehkou stabilitu finančních trhů. Oznámení o nové vlně 

kvantitativního uvolňování, které v době zasedání učinila americká 

centrální banka, přililo oleje do ohně debaty o moţných důsledcích 

mohutných kapitálových toků proudících do rozvíjejících se ekonomik. 

Zazněla varování před vznikem nových bublin a odvetnými akcemi ve 

světovém obchodě. Dle OECD by ovšem akomodativní monetární politika 

měla pokračovat  i v r. 2011, aby podpořila zatím slabé hospodářské 

oţivení. 

 

Pracovní skupina č. 1 EPC se v roce 2010 mimo jiné věnovala tématům 

proticyklického působení hospodářských politik, efektivity zdravotních 

systémů (příspěvek k publikaci Health Care Systems: Efficiency and 

Policy Settings vydané na podzim 2010) sdílení makroekonomických rizik 

či role strukturálních politik na trhu bydlení. 

 

Státy musí čelit 

nárůstu 

nezaměstnanosti… 

…a dát do 

pořádku veřejné 

finance. 

Uvolněná měnová 

politika Západu 

hrozí novým 

nárůstem globálních 

nerovnovah. 
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6.1.2. Výbor pro hospodářské přehledy (EDRC) 
 

V roce 2010 Výbor pro hospodářské přehledy (Economic and 

Development Review Committee - EDRC) projednal celkem 21 přehledů 

připravených sekretariátem OECD. Vedle osmnácti přehledů stávajících 

členských států (včetně nových členů Slovinska a Estonska) byl zpracován 

i ekonomický přehled Eurozóny a dva přehledy zemí rozšířené spolupráce 

(Jihoafrické republiky a Indonésie). Česká republika představovaná 

zástupci MF byla v únoru 2010 spolu s Řeckem examinátorem v rozpravě 

o hospodářském přehledu Finska. 

 

Nejdůleţitějším výstupem výboru byl pro nás Hospodářský přehled České 

republiky. Jeho přípravy se jiţ tradičně zúčastnili stáţisté Ministerstva 

financí (Z. Hrdlička a D. Prušvic). Přehled se soustředil na výstup z krize 

a v této souvislosti zejména na nutnost fiskální konsolidace podpořené 

strukturálními reformami. Zvláštním tématem přehledu byly systémy daní 

a dávek, jejich vzájemné vazby a ekonomické důsledky. Hospodářský 

přehled ČR byl na programu EDRC 25. ledna 2010; delegaci České 

republiky vedl na jednání náměstek ministra financí P. Chrenko. 

Veřejnosti byl přehled představen v Praze 6. dubna 2010 společně 

předsedou vlády ČR J. Fischerem a generálním tajemníkem OECD A. 

Gurríou. 

 
Ekonomický výbor, www.oecd.org/eco 

Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz 

 

6.2. Finanční trhy, daně a činnost podniků 
 

6.2.1. Výbor pro fiskální záleţitosti (CFA) a Světové 

fórum o transparentnosti a výměně informací pro 

daňové účely 
 

Výbor pro fiskální záleţitosti (Committee on Fiscal Affairs – CFA) 

se sešel na svých pravidelných půlročních jednáních v lednu a červnu. 

Lednová schůze byla spojena s prvním společným zasedáním CFA 

a Výboru pro rozvojovou pomoc (DAC). Cílem bylo v návaznosti 

na výsledky schůzky G20 nastartovat společný program CFA a DAC, 

zaměřený na pomoc rozvojovým zemím v dosaţení transparentnějšího 

daňového prostředí. V rámci programu by mělo dojít k rozšíření 

mezinárodní spolupráce a přenosu zkušeností za účelem zlepšení výběru 

daní a omezení daňových úniků v rozvojových zemích. Tomu by měla 

napomoci nová neformální Task Force on Tax and Development. 

 

V červnu byla předmětem diskuse zejména otázka, jak můţe „k růstu 

přátelská― daňová politika přispět k fiskální konsolidaci. Touto 

problematikou se detailně zabývala Pracovní skupina č.2 pro analýzu 

daňové politiky a daňovou statistiku, jejíţ práce přispěla k publikaci dvou 

studií v listopadu 2010: Choosing a Broad Base – Low Rate Approach to 

Taxation a Tax Policy Reform and Economic Growth. Mezi hlavní 

doporučení OECD patří získat dodatečné příjmy ze spotřebních daní a daní 

z nemovitostí, omezit daňové výdaje a aplikaci sníţených sazeb DPH. 

Hospodářské 

přehledy mapují 

stav ekonomik 

po krizi 

a doporučují 

reformy. 

Přehled České 

republiky 

zdůraznil 

potřebu fiskální 

konsolidace. 

Daně jsou 

faktorem rozvoje... 

… i fiskální 

konsolidace. 

http://www.oecd.org/eco
http://www.mfcr.cz/
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Členem byra Pracovní skupiny č. 2 CFA byl i v roce 2010 ředitel odboru 

Strategie daňové politiky a správy MF ČR M. Jareš. 

 

V roce 2010 proběhla první rozsáhlá revize směrnice OECD o převodních 

cenách od jejího vzniku v roce 1995. 

 

V září 2010 se v Singapuru za účasti 80 států sešlo Světové fórum o 

transparentnosti a výměně informací pro daňové účely (dříve Světové 

fórum ke škodlivým daňovým praktikám). Transformované fórum zahájilo 

proces hodnocení (peer review), zda jsou regulatorní pravidla pro 

zajišťování a výměnu daňových informací v jednotlivých členských 

zemích fóra (v současnosti 97) a jejich praktická aplikace v souladu 

se standardy OECD. V Singapuru bylo schváleno prvních osm zpráv pro 

Bermudy, Botswanu, Kajmanské ostravy, Indii, Jamajku, Monako, 

Panamu a Katar. Proces hodnocení by měl nadále postupovat „rychlostí― 

zhruba 40 zpráv za rok a Českou republiku čeká první fáze hodnocení 

v druhé polovině r. 2011. 

 

V návaznosti na přeměnu fóra došlo na podzim 2010 také 

k restrukturalizaci pracovních orgánů CFA zabývajících se výměnou 

informací. Zanikla Pracovní skupina č. 8 o vyhýbání se dani a únicích (WP 

No. 8 on Tax Avoidance and Evasion) a nově vznikla Pracovní skupina č. 

10 o výměně informací a plnění daňových povinností (WP No. 10 on 

Exchange of Information and Tax Compliance). Ta převzala veškerou 

agendu PS č. 8 a rovněţ část agendy Fóra ke škodlivým daňovým 

praktikám týkající se výměny informací. Fórum by se nadále mělo zabývat 

hlavně zkoumáním potenciálně škodlivých preferenčních reţimů. 

Podskupina PS č. 8 k daňové kriminalitě a praní špinavých peněz se 

přeměnila na samostatnou Task Force on Tax Crimes and Other Crimes 

podléhající přímo výboru CFA. 

 

6.2.2. Investiční výbor 
 

Investiční výbor OECD a jeho pracovní orgány v roce 2010 navazovaly 

na svou předcházející činnost v oblasti investic a investiční politiky, ale 

v jednáních byl vidět zřetelný posun od roku 2009, kdy se značná část 

agendy věnovala problematice vztahu investic a hospodářské krize. V roce 

2010 se výbor z těchto otázek zaměřil primárně pouze na problematiku 

exit strategies.   

Mezi standardní agendy patřil přezkum investičních politik jednotlivých 

zemí. V rámci procesu přístupu k OECD byl dokončen a schválen proces 

přezkumu Slovinska a Estonska a dále probíhala, prozatím bez ukončení, 

debata o ruské investiční politice. Z dalších zemí se probíraly investiční 

politiky a investiční prostředí Indonésie a Maroka. Investiční výbor také 

podpořil posílení spolupráce se třetími zeměmi a jejich zapojení 

do investičních instrumentů OECD.  

 

Pokračovalo také zasedání Kulatého stolu svoboda investic, který se kromě 

standardních otázek změn investičních politik členských států (včetně 

Tažení proti 

daňovým rájům 

pokračuje. 

Reorganizace 

v CFA 

http://www.oecd.org/document/25/0,3746,en_2649_34887_42105753_1_1_1_1,00.html
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debaty o investiční politice EU) zaobíral některými specifickými tématy 

investiční politiky, přičemţ otázky spojené s hospodářskou krizí nebyly jiţ 

tak prioritním tématem, jako v roce 2009, byť byla opět zdůrazněna 

potřeba boje proti protekcionismu. Z dalších partikulárních témat se 

Investiční výbor věnoval identifikaci zahraničních investorů, interpretaci 

investičních smluv, vazbě investic na tzv. zelený růst či řešení investičních 

sporů.  

  

Činnost Pracovní skupiny Investičního výboru se primárně soustředila na 

revizi Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti, jejíţ podmínky 

a proces byly navrţeny v roce 2009. Důleţitá v tomto ohledu byla 

především zasedání v říjnu a prosinci 2010, jeţ debatovala substantivní 

změny v obsahu Směrnice. Ve své první fázi se revize zaměřuje především 

na témata lidských práv a jejich začlenění do Směrnice v podobě nové 

kapitoly, inkorporaci procesu předběţné opatrnosti (a rizikového 

managementu) do aktivit nadnárodních společností a řešení procedurálních 

otázek upravujících činnost Národních kontaktních míst v jednotlivých 

členských státech. Postupně budou projednány, i ve spolupráci s jinými 

výbory, ostatní kapitoly Směrnice. Z jednání v roce 2010 vyplývá, ţe se 

Investiční výbor pokusí dokončit revizi Směrnice tak, aby mohla být 

předloţena ministerskému zasedání Rady OECD v květnu 2011.  

 

V prosinci roku 2010 se pak uskutečnilo tradiční  Investiční fórum, které 

se tentokráte věnovalo problematice mezinárodních investičních dohod 

a řešení sporů stát-investor.  

 

Zástupci České republiky se aktivně účastnili jednání Investičního výboru 

a jeho pracovních skupin. Důleţitá byla v tomto ohledu zvláště účast na 

posledním zasedání Pracovní skupiny Investičního výboru, jeţ debatovala 

konkrétní podobu revize Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti.  

OECD a investice,  www.oecd.org/investment 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 

Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz 

 

6.2.3. Pracovní skupina o podplácení (WGB) 
 

Pracovní skupina o podplácení v mezinárodním obchodním styku 

(Working Group on Bribery in International Business Transaction – 

WGB) na svých pravidelných čtvrtletních zasedáních nadále monitorovala 

plnění Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů 

v mezinárodních podnikatelských transakcích a navazujícího doporučení 

z roku 2009 i vývoj konkrétních korupčních případů. Česká republika byla 

jedním z examinátorů Finska v rámci 3. kola examinací. 

 

Na kaţdém zasedání podávala Česká republika zprávu o svém pokroku ve 

věci uzákonění odpovědnosti právnických osob za podplácení veřejných 

činitelů, který je jedním ze základních poţadavků Úmluvy. V říjnu 

rozhodla skupina o vydání tiskového prohlášení s otevřenou kritikou ČR 

za neplnění Úmluvy, k níţ se připojila jiţ v roce 2000. Zveřejnění 

Revize Směrnice 

OECD pro 

nadnárodní 

společnosti 

Česká republika 

dosud neplní 

požadavky 

protikorupční 

Úmluvy OECD 

http://www.oecd.org/document/28/0,3746,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/22/0,3746,en_2649_34893_46383894_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/investment
http://www.mpo.cz/
http://www.mfcr.cz/
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prohlášení bylo prozatím pozdrţeno ve světle pozitivního vývoje, kdy 

ministr spravedlnosti Pospíšil oznámil v prosinci brzké předloţení návrhu 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob vládě. 

 

V současné době se uvaţuje o povýšení protikorupční pracovní skupiny na 

samostatný výbor. 

 

6.2.4. Výbor pro finanční trhy (CMF) 
 

Výbor pro finanční trhy (Committee on Financial Markets – CMF) 

se v roce 2010 sešel dvakrát. Dubnovému jednání předcházel kulatý stůl se 

zástupci soukromého sektoru na téma rizik stojících před finančním 

průmyslem v prostředí měnících se úrokových sazeb. Výbor se pak cele 

soustředil na hodnocení vývoje a rizik současné pokrizové situace. 

Zvláštním bodem jednání byla ochrana spotřebitele finančních sluţeb, 

zahrnující i finanční vzdělávání. 

 

Předmětem říjnové rozpravy výboru a kulatého stolu se zástupci soukromé 

sféry byla krize státních dluhopisů a její implikace pro bankovní sektor a 

trhy dluhopisů. Výbor rovněţ diskutoval o financování systemických krizí 

a řízení rizik v komplexních finančních skupinách. Bylo rozhodnuto 

o vytvoření projektové skupiny k ochraně spotřebitele na finančním trhu. 

 

Diskuse o klíčových výzvách pro finanční trh v období po finanční krizi 

pokračuje v pravidelné pololetní publikaci Financial Market Trends. 

 

6.2.5. Výbor pro pojišťovnictví a soukromé penze 

(IPPC) 
 

Výbor pro pojišťovnictví a soukromé penze (Insurance and Private 

Pensions Committee – IPPC) se sešel na svých pravidelných půlročních 

jednáních v červnu a prosinci. Kromě diskuse o současné situaci se výbor 

na červnovém jednání zabýval zejména přípravou revize Směrnice OECD 

pro řízení pojišťovacích společností (OECD Guidelines for Insurers´ 

Governance) a otázkami efektivnosti a účinnosti finanční regulace. Byl 

finalizován návrh Doporučení pro zmírňování a financování 

katastrofických rizik. Výbor také trvale věnuje značnou pozornost otázkám 

finančního vzdělávání a ochrany spotřebitele. 

 

V prosinci byly předmětem diskuse výboru důsledky dlouhodobě nízkých 

úrokových sazeb pro pojišťovny a penzijní fondy a také, jakým způsobem 

přispívá pojištění k hospodářskému růstu. V reakci na znárodňování 

soukromých penzí v Maďarsku vydal výbor obecné prohlášení, v němţ 

zdůraznil čtyři klíčová doporučení OECD pro nastavení penzijních 

systémů včetně doporučení k posílení soukromého pilíře. 

OECD a finanční vzdělávání, 

http://www.oecd.org/daf/financialeducation 
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6.2.6. Výbor pro správu a řízení podniků (CGC) 
 

S účinností od 15. června  2010 se dosavadní Řídící skupina pro správu a 

řízení podniků (Corporate Governance Steering Group) změnila na 

stejnojmenný výbor (Corporate Governance Committee – CGC). Tato 

změna přinesla posílení mandátu výboru, který se tím – v neposlední řadě 

v návaznosti na činnost G 20 – stává jedním ze stěţejních těles OECD. 

 

Důleţitým předmětem diskusí řídící skupiny a posléze výboru byly nadále 

zkušenosti z krize. V únoru tehdy ještě Řídící skupina zveřejnila klíčový 

dokument Corporate Governance and the Financial Crisis: Conclusions 

and emerging good practices to enhance implementation of the Principles 

uzavírající řadu tří zpráv, které analyzují slabá místa ve správě podniků 

odhalená finanční krizí a vyvozují lekce pro aplikaci principů OECD pro 

správu a řízení podniků  

 

Na listopadovém zasedání byly představeny výsledky historicky prvního 

tématického hodnocení (peer review) zpracovaného v tomto pracovním 

tělese, který byl věnován praktikám správních rad resp. představenstev 

společností v oblasti odměňování manaţerů. Pro příští peer review bylo 

zvoleno téma role institucionálních investorů. 

 

V rámci Výboru pro správu a řízení podniků se ČR tradičně účastní 

činnosti Pracovní skupiny pro státní vlastnictví a privatizační praktiky; 

členem jejího byra je expert MF ČR Petr Musil. 

 
Direktorát pro finance a podnikání, www.oecd.org/daf 

Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz 

 

6.3. Hospodářská soutěţ 
 

6.3.1. Výbor pro hospodářskou soutěţ (CC) 
 

Výbor pro hospodářskou soutěţ (Competition Committee - CC), jeho 

pracovní skupiny a Globální fórum k hospodářské soutěţi se v roce 2010 

zabývaly z pohledu konkurence řadou průřezových otázek: mj. strategií 

zeleného růstu, správou a řízením společností, koncentrací a stabilitou 

bankovního sektoru, veřejnou podporou a dotacemi, či veřejnými 

zakázkami. Neméně zajímavé byly specifické otázky jako např. soutěţ 

v oblasti sportu, soutěţ v oboru ratingových agentur, poplatky za roaming, 

strukturální oddělení v regulovaných odvětvích a další. 

 

Výbor mimo to v průběhu roku 2010 projednal standardní výroční zprávy 

všech členských zemí včetně ČR a vybraných nečlenských zemí. Česká 

republika připravila své podklady k řadě témat projednávaných výborem 

a pracovními skupinami, mj. k soutěţi a regulaci v oblasti obnovitelných 

zdrojů energie a tzv. chytrých schémat (smart grids), k proaktivním 

politikám zeleného růstu v trţní ekonomice a k otázce procedurální  

spravedlnosti v občanském a správním řízení týkajícím se hospodářské 

soutěţe. Červnového jednání Výboru se poprvé zúčastnil nový předseda 

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

 

6.4. Statistika 
 

Od 1. února 2010 nahradila Enrica Giovanniniho ve funkci  hlavního 

statistika OECD dosavadní zástupkyně ředitele direktorátu pro 

zaměstnanost, práci a sociální věci Martine Durandová. 

 

6.4.1. Výbor pro statistiku (CSTAT) 
 

7. zasedání Výboru pro statistiku (Committee on Statistics – CSTAT) 

proběhlo v červnu a  Výbor se na něm zabýval  novým horizontálním 

projektem OECD k měření blahobytu a pokroku společností započatém na 

podzim 2010. Dalšími horizontálními programy OECD, kterým se Výbor 

věnoval z hlediska indikátorů, jsou Strategie zeleného růstu a Inovační 

strategie. 

 

Finanční statistika a statistika podnikání jsou oblasti, na které je po krizi 

upřena zvláštní pozornost. Nemenší význam má společný projekt OECD 

a Světové banky, rozšiřující a doplňující databázi imigrantů a mapující tak 

změny v mezinárodních migračních tocích. 

 
OECD a statistika, www.oecd.org/statistics 

Český statistický úřad, www.czso.cz 

 

6.5. Ţivotní prostředí 
 

6.5.1. Výbor pro politiku ţivotního prostředí (EPOC) 
 

V roce 2010 se Výbor pro politiku ţivotního prostředí (Environmental 

Policy Committee, EPOC) sešel pouze jednou, ve dnech 14. – 16. dubna 

2010. Jednání se soustředilo na především na přípravu Programu práce 

a rozpočtu na období let 2011 – 2012: k prioritám náleţí pokračování 

přehledů stavu a politiky ţivotního prostředí (3. cyklus Environmental 

Performance Review, EPR), analýza environmentálních dat a modelování, 

ekonomické aspekty změny klimatu, biodiverzity a vyuţívání přírodních 

zdrojů, problematika chemických látek a přípravků. EPOC dokončil 

přípravu restrukturalizace pracovních orgánů ve své působnosti (úspornější 

a přehlednější struktura nabude platnosti 1. ledna 2011) a aktualizoval 

svou „Komunikační strategii―. Významně přispěl k řešení horizontálních 

projektů OECD (např. Zelený růst, Inovační strategie) a k pracím OECD 

pro skupinu zemí G 20 (ve spolupráci s IEA a WB byla připravena analýza 

dopadů odstranění dotací fosilních paliv). Stálá pozornost byla věnována 

tématice změny klimatu: ve spolupráci s Evropskou unií proběhl dne 

3. února 2010 workshop „The Road to Mexico―, ve dnech 21. aţ 22. dubna 

2010 se konalo Globální fórum OECD k ţivotnímu prostředí věnované 

tématu „Key Issues for the Post-2012 Climate Framework―, byly 

zpracovány dokumenty pro podporu jednání 16. konference stran 

Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (Cancún, Mexiko, 29. listopadu – 

10. prosince 2010). Proběhlo EPR Japonska a Irska, na uzavřeném 

zasedání byla projednána environmentální politika Ruské federace. 

Environmentální 
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zeleného růstu 
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Zajímavým počinem byl workshop k politické ekonomii 

environmentálních politik, který byl uspořádán ve spolupráci s OECD 

Working Party N°1 on Macro-Economic and Structural Policy Analysis 

dne 13. října 2010. V rámci přípravy další edice stěţejní publikace 

„Výhled OECD v oblasti ţivotního prostředí― (OECD Environmental 

Outlook) proběhl v Paříţi ve dnech 2. aţ 3. prosince 2010 kvalitně 

obsazený expertní workshop k modelování v oblasti ţivotního prostředí.  

 

Průřezovým tématům zeleného růstu, inovací, udrţitelného managementu 

vyuţívání vodních zdrojů, ekonomiky změny klimatu (s hlavním důrazem 

na problematiku adaptace) se zabývaly rovněţ Společná pracovní skupina 

pro zemědělství a ţivotní prostředí (Joint Working Party on Agriculture 

and Environment), která mj. připravila publikaci „Climate Change and 

Agriculture: Impacts, Adaptation, and Mitigation―), Společná pracovní 

skupina pro obchod a ţivotní prostředí (Joint Working Party on Trade and 

Environment), jeţ např. analyzovala dopady odstranění dotací fosilních 

paliv na obchod, a Společné zasedání daňových a environmentálních 

expertů (Joint Meeting of Tax and Environmental Experts), završené např. 

vydáním publikace „Taxation, Innovation, and the Environment―). 

 
OECD a životní prostředí, 

www.oecd.org/environment 

OECD  a změna klimatu, 

www.oecd.org/env/cc 

OECD a voda, 

www.oecd.org/water 

OECD a G 20: odstranění  dotací  fosilních paliv, 

 www.oecd.org/g20/fossilfuelsubsidies 

Ministerstvo životního prostředí ČR, 

www.env.cz 

 

6.6. Udrţitelný rozvoj 
 

6.6.1. Výroční zasedání expertů OECD pro udrţitelný 

rozvoj (AMSDE) 
 

Činnost Výročního zasedání expertů OECD pro udrţitelný rozvoj (Annual 

Meeting of Sustainable Developmnet Experts, AMSDE) byla v roce 2010 

citelně ovlivněna tlakem  krátícího se mandátu, který měl vypršet 

k 31. prosinci 2010. Aktivita se soustředila zejména do čtyř ad hoc 

pracovních skupin (Steering Groups), které se věnovaly rozvoji metodiky 

hodnocení dopadů projektů a programů na udrţitelnost (Sustainability 

Impact Assessment, SIA), analýze hodnotových řetězců, tématice zeleného 

růstu a moţnostem budoucího zajištění agendy udrţitelného rozvoje 

v OECD. Bylo např. provedeno screeningové hodnocení Průběţné zprávy 

ke Strategii zeleného růstu metodou SIA a pilotní vyhodnocení ţivotního 

cyklu výrobku (přenosného počítače). Původně málo produktivní diskuse 

o budoucnosti udrţitelného rozvoje v OECD díky soustavnému úsilí ČR 

vykrystalizovala v seriózní debatu, kterou se ovšem před koncem roku 

2010 nepodařilo dokončit. Součástí pracovního programu AMSDE byl 

úspěšný seminář ke statistice pro udrţitelný rozvoj (5. února 2010), 

související mj. s přípravou indikátorů zeleného růstu, a workshop 

k sektorovým strategiím udrţitelného rozvoje v oblasti cestovního ruchu, 

který byl ve spolupráci s Francií uspořádán dne 18. června 2010. 

Budoucnost 

udržitelného rozvoje 
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nerozhodnuto… 
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Zasedání AMSDE, které proběhlo ve dnech 18. – 19. října 2010, se 

věnovalo především otázkám budoucnosti udrţitelného rozvoje v OECD 

a návrhu prodlouţení mandátu AMSDE. Na základě vyhodnocení 

integrace aspektů udrţitelného rozvoje do programů a projektů OECD 

(zpráva „2009-2010 Report on OECD Sustainable Development Work“) 

i vlastní činnosti AMSDE (o jehoţ práci je ve výborech a pracovních 

skupinách OECD stále malý zájem, a to navzdory dosaţenému zlepšení) 

delegáti doporučili prodlouţit mandát AMSDE o dva roky s tím, ţe před 

koncem roku 2011 předloţí Radě návrh dalšího uspořádání agendy 

udrţitelného rozvoje v OECD. Rada OECD na svém zasedání dne 

16. prosince 2010 rozhodla, ţe mandát bude prodlouţen pouze o jeden rok 

(tj. do 31. prosince 2011). Rada také schválila návrh, aby OECD 

Evaluation Committee  v roce 2011 provedla hloubkové hodnocení 

AMSDE.  
OECD a udržitelný rozvoj, 

www.oecd.org/sustainabledevelopment 
 

6.6.2. Kulatý stůl k udrţitelnému rozvoji (RTSD) 
 

S činností AMSDE pouze formálně propojený ministerský Kulatý stůl 

k udrţitelnému rozvoji (Round Table on Sustainable Development, 

RTSD), jehoţ předsedou je nynější ředitel Direktorátu OECD pro ţivotní 

prostředí S. Upton, uspořádal v roce 2010 dvě zasedání, zaměřená 

na aktuální problémy související s udrţitelným rozvojem. 25. RTSD 

proběhl dne 24. února 2010 v přímé návaznosti na ministerské zasedání 

Zemědělského výboru OECD k tématu „Chov hospodářských zvířat 

a politika změny klimatu: méně masa nebo méně uhlíku― (Livestock and 

Climate Policy: Less meat or Less Carbon?); za ČR se jednání účastnil 

poradce ministra zemědělství J. Šír. Ve dnech 13. – 14. prosince 2010 se 

konal 26. RTSD, věnovaný tématu „Strategie pro zelený růst: rámec 

problémů― (Strategies for Green Growth: Framing the Issues); Českou 

republiku reprezentovali 1. náměstkyně ministra ţivotního prostředí 

R. Bízková a náměstek ministra ţivotního prostředí I. Hlaváč. 

   
Kulatý stůl k udržitelnému rozvoji, 

http://www.oecd.org/ 
 

6.7. Zemědělství a rybářství 
 

6.7.1. Zemědělský výbor (COAG) 
 

Hlavní událostí roku 2010 bylo zasedání Zemědělského výboru 

(Committee for Agriculture, COAG) na úrovni ministrů, které se konalo 

v Paříţi ve dnech 25. – 26. února na téma „Food and Agricultural Policies 

for a Sustainable Future: Responding to Global Challenges and 

Opportunities―(viz kapitolu 5.4.1.); delegaci České republiky vedl poradce 

ministra zemědělství J. Šír. Závěry ministerského zasedání, zejména 

strategické směry činnosti OECD v oblasti zemědělství, byly analyzovány 

na 154. zasedání COAG ve dnech 1. – 2. června 2010 a po podrobném 

projednání na 155. zasedání COAG (1. – 2. prosince 2010) včleněny 

do Programu práce a rozpočtu na léta 2011 – 2011. COAG posílil svou 

Hlavní výzvy 

pro zemědělství: 

potravinová 

bezpečnost, 
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účast na horizontálních programech OECD, zejména na přípravě Strategie 

zeleného růstu, která bude doplněna obsáhlejším dokumentem věnovaným 

problematice zemědělství (včetně citlivých aspektů zemědělských dotací 

a subvencí) a potravinové bezpečnosti. Na uzavřeném zasedání delegáti 

COAG přijali aktualizovanou Strategii globálních vztahů, podporující 

intenzivnější kooperaci se zeměmi zařazenými do programu posílené 

spolupráce OECD s nečleny (Brazílie, Čína, Indie, Indonésie, Jihoafrická 

republika).  

 

Dne 15. června 2010 byla v Římě zveřejněna stěţejní publikace „OECD-

FAO Agricultural Outlook 2010-2019“. Byly vydány také přehledy 

„Agricultural Policies in OECD Countries: At a Glance“  a řada dalších 

publikací (mj. „Guidelines for Cost-effective Agri-environmental Policy 

Measures“, „Sustainable Management of Water Resources 

in Agriculture“). Velmi úspěšné bylo Globální fórum o zemědělství 

„Policy for Global Food Security, Poverty Reduction and Development, 

které proběhlo ve dnech 29. – 30. listopadu 2010. Účastníci Fóra podpořili 

další aktivity OECD, zaměřené na podporu zemědělskou politiku 

v rozvojových zemích, včetně řízení rizika nejistot, a zdůraznili nutnost 

účinněji propojit rozvoj zemědělství a jeho infrastruktury s politikou 

ţivotního prostředí a s bojem proti chudobě. 
OECD a zemědělství, 

www.oecd.org/agriculture  

Zasedání Zemědělského výboru na ministerské úrovni, 

http://www.oecd.org/agriculture/ministerial 

OECD-FAO Agricultural Outlook, 

www.agri-outlook.org 

Globální fórum OECD o zemědělství,  

www.oecd.org/agriculture/globalforum 

Ministerstvo zemědělství ČR,  

www.mze.cz 
 

6.7.2. Rybářský výbor (COFI) 
 

Jako jiné výbory se i Rybářský výbor (Fisheries Committee, COFI) 

na svém 105. a 106. zasedání (19. – 21. dubna 2010, resp. 25. – 27. října 

2010)  věnoval přípravě Programu práce a rozpočtu na léta 2011 – 2012. 

Prioritním tématem bude nadále ekonomicky udrţitelné rybářství, šetrnější 

vůči ţivotnímu prostředí, úzce navazující na koncept „zeleného růstu―. 

Vysoká pozornost byla věnována přehledu rybářství v jednotlivých 

členských zemích OECD, analýze přístupů jednotlivých zemí k reformám 

sektoru, certifikaci v oblasti rybářství a akvakultury. Pokračovaly studie 

ekonomických dopadů změny klimatu na rybářství: ve dnech 10. – 11. 

června 2010 proběhl v Busanu (Korea) workshop „Economics of Adapting 

Fisheries to Climate Change“. Velkým úspěchem COFI byl workshop 

„Advancing the Aquaculture Agenda“ (Paříţ, 15. – 16. dubna 2010), který 

přinesl konkrétní důkazy, ţe chov ryb, jenţ má vysoký potenciál přispět 

k zajištění potravinové bezpečnosti a k řešení chudoby, nemusí být 

v rozporu s cíli ochrany ţivotního prostředí. COFI se rovněţ zapojil 

do analýzy dopadů odstranění dotací fosilních paliv, kterou OECD 

společně s Mezinárodní energetickou agenturou a Světovou bankou 

zpracovala pro skupinu zemí G 20  

 

Akvakultura – 

jedna z možností 

zeleného růstu 

v rybářství 

http://www.oecd.org/agriculture
http://www.oecd.org/agriculture/ministerial
http://www.agri-outlook.org/
http://www.oecd.org/agriculture/globalforum
http://www.mze.cz/
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Oba workshopy ukázaly mj. nutnost více spolupracovat s nečlenskými 

zeměmi OECD – v tomto duchu byla také na uzavřené části zasedání 

aktualizována strategie COFI pro kooperaci se zeměmi zařazenými 

do programu posílené spolupráce OECD s nečleny. K přiblíţení práce 

OECD v oblasti rybářství široké veřejnosti byla v ediční řadě OECD 

Insight vydána publikace „Fisheries: While Stocks Last?―. 

 
OECD a rybářství, 

www.oecd.org/fisheries  

Workshop „Advancing the Aquaculture Agenda“, 

http://www.oecd.org 

Ministerstvo zemědělství ČR,  

www.mze.cz 
 

 

6.8. Zaměstnanost, práce a sociální věci, migrace 
 

6.8.1. Výbor pro zaměstnanost, práci a sociální věci 

(ELSAC) 
 

Naléhavá nutnost řešit dopady pokračující krize zaměstnanosti, následující 

za finanční a ekonomickou krizí, do značné míry ovlivnila rozpravu 114. 

i 115. zasedání Výboru pro zaměstnanost, práci a sociální věci 

(Employment, Labour and Social Affairs Committee, ELSAC), která 

proběhla ve dnech 17. – 18. května 2010, resp. 21. – 22. října 2010. 

Společně s delegáty Výboru pro ekonomickou politiku byla analyzována  

opatření, přijatá k podpoře oţivení ekonomiky a trhu práce, v kooperaci 

s Mezinárodní organizací práce byla pro setkání ministrů práce skupiny 

zemí G 20 připravena analýza situace na trhu práce a nastíněny moţnosti 

jejího řešení. Pokračovaly práce na projektu „New Skills for New Jobs―, 

souvisejícím s projektem PIAAC (viz kapitolu 6.8.2.) a zaměřeným 

na harmonizaci celoţivotního vzdělávání s vývojem poţadavků trhu práce 

na dovednosti a znalosti. Vysoká pozornost byla věnována skupinám 

nezaměstnanosti mladých lidí a imigrantů: na Fóru OECD k problematice 

mládeţe, které bylo uspořádáno na vysoké politické úrovni ve dnech 20. aţ 

21. září 2010 v Oslu (Norsko), byly představeny výsledky projektu „Jobs 

for Youth“, na konferenci o podnikání a zaměstnanosti imigrantů (Paříţ, 

9. – 10. června 2010) byly diskutovány moţnosti, jak podpořit zapojení 

imigrantů do trhu práce. Vysokého ohlasu se dostalo edicím pravidelně 

vydávaných stěţejních publikací: „OECD Employment Outlook“ 

a „OECD International Migration Outlook – SOPEMI 2010“. 

Pokračovaly práce pro horizontální Strategii zeleného růstu (analýza 

potenciálu zeleného růstu v tvorbě pracovních příleţitostí), v reakci na 

ministerské zasedání Rady OECD byl zahájen projekt k posílení postavení 

ţen v ekonomice. Společně s Pracovní skupinou pro sociální politiku 

(Working Party on Social Policy) se ELSAC věnoval přípravě podkladů 

pro zasedání ministrů sociálních věcí, které se bude konat 2. – 3. května 

2011 na téma „Budování spravedlivější budoucnosti: úloha sociální 

politiky― (Building a Fairer Future: the Role of Social Policy). 

Na uzavřeném segmentu jednání ELSAC proběhlo předvstupní hodnocení 

trhu práce, politiky zaměstnanosti a sociální politiky Ruské federace. 

 

Naléhavý úkol 

dneška: řešení 

dlouhodobé 

nezaměstnanosti 

zejména mladých 

lidí 

http://www.oecd.org/fisheries
http://www.mze.cz/
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V roce 2010 proběhlo hloubkové hodnocení ELSAC; výsledná doporučení 

(aktualizace strategického zaměření prací, efektivnější kooperace ELSAC 

s jeho pracovními skupinami, intenzivnější spolupráce s nečleny a se 

sociálními partnery, posílení prací v oblasti mezinárodní migrace) byla 

bezprostředně promítnuta do činnosti výboru i do přípravy Programu práce 

a rozpočtu na léta 2011 – 2012. 
OECD a zaměstnanost, 

www.oecd.org/els/employment, 

OECD a sociální politika, 

www.oecd.org/els/social, 

OECD a migrace, 

www.oecd.org/els/migration 

OECD a rovnoprávné postavení mužů a žen v ekonomice, 

www.oecd.org/gender 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 

www.mpsv.cz 
 

6.9. Zdravotnictví, školství 
 

6.9.1. Zdravotní výbor (HC) 
 

Prioritou jarního zasedání Zdravotního výboru (Health Committee, HC), 

které se konalo 29. – 30. dubna 2010, byla příprava zasedání HC 

na ministerské úrovni. Pro jednání ministrů byly zpracovány dokumenty 

„Health System Priorities when Money is Tight“ a „Healthy Choices“, 

vycházející z výsledků řady dílčích projektů HC v oblasti ekonomiky 

zdravotnictví. Ministerské zasedání HC se konalo ve dnech 7. – 8. října 

2010 na téma „Priority zdravotního systému v době doznívání krize― 

(Health System Priorities in the Aftermath of the Crisis; viz kapitolu 

5.4.2.); delegaci České republiky vedl ministr zdravotnictví L. Heger. 

Závěry ministerského jednání byly na podzimním zasedání HC (ve dnech 

9. – 10. prosince 2010) integrovány do Programu práce a rozpočtu pro 

období let 2011 – 2012: kromě pokračování monitoringu zdravotních 

systémů a sledování zdravotních účtů (s cílem vyuţít získaná data ke 

zlepšení výkonnosti zdravotních systémů a ke zvýšení kvality 

poskytovaných sluţeb) bude pozornost věnována zlepšení interakcí mezi 

jednotlivými částmi zdravotních systémů, ekonomickým aspektům 

prevence, dlouhodobé péče i péče o duševní zdraví.  

 

Paralelně s přípravou ministerského zasedání pokračoval mj. projekt 

zaměřený na sledování a analýzu migrace zdravotnických pracovníků 

(ve dnech 31. května – 1. června 2010 byl v Paříţi společně se Světovou 

zdravotnickou organizací uspořádán workshop k racionalizaci a dalšímu 

rozvoji systému monitoringu) a projekt zaměřený na rostoucí úlohu 

zdravotních sester. Byl dokončeny projekty „Sickness, Disability and 

Work“ (analýza souvislostí mezi zdravotní politikou a politikou 

zaměstnanosti), „Valuation of Environment-Related Health Impact“ 

(ekonomické dopady vlivu znečištěného ţivotního prostředí na lidské 

zdraví) a „Health Care System Efficiency“ (srovnávací ekonomická 

analýza výkonnosti zdravotních systémů) – výsledky byly zveřejněny 

ve stejnojmenných publikacích. Kromě statistického přehledu „Health 

Data 2010“ byly vydány dva tituly „Health at a Glance“: „Evropa 2010“ 

(připravený společně s Evropskou komisí) a „Asia/Pacific― (zpracovaný 

ve spolupráci OECD – Korea).  

Zdravotní 

prevence se 

vyplácí – jak 

podpořit 

spotřebitelskou 

volbu zdravého 

způsobu života? 

http://www.oecd.org/els/employment
http://www.oecd.org/els/social
http://www.oecd.org/els/migration
http://www.oecd.org/gender
http://www.mpsv.cz/
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V rámci přístupových jednání byla na uzavřeném zasedání HC byla 

projednána aktualizovaná zpráva o zdravotním systému a politice 

zdravotnictví Ruské federace. 
OECD a zdravotnictví, 

www.oecd.org/health 

Zasedání Zdravotního výboru na ministerské úrovni, 

http://www.oecd.org/health/ministerial 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 

www.mzcr.cz 

 

6.9.2. Výbor pro politiku vzdělávání (EDPC) 
 

7. zasedání výboru (13. – 14. dubna 2010) se soustředilo hlavně 

na přípravu podkladů pro ministerské jednání EDPC. To proběhlo v Paříţi 

ve dnech 4. – 5. listopadu 2010 na téma „Investování do lidského 

a sociálního kapitálu: nové výzvy― (Investing in Human and Social 

Capita: New Challenges; viz kapitolu 5.4.3.); delegaci České republiky 

na tomto zasedání vedl 1. náměstek ministra školství, mládeţe 

a tělovýchovy K. Hajn, jednání se účastnil rovněţ náměstek ministra 

sociálních věcí V. Šiška. Závěry ministrů byly podrobně projednány 

na 8. zasedání EDPC (13. – 14. dubna 2010) a včleněny do Programu 

práce a rozpočtu na léta 2011 – 2012. 

 

Paralelně s přípravou ministerského zasedání EDPC pokračovaly práce 

statistického charakteru (včetně vydání publikace „Education at a Glance 

2010―) a přehledy vzdělávacích systémů (Mexiko). Mimořádný ohlas mělo 

vydání publikace výsledků 4. cyklu mezinárodního hodnocení výkonnosti 

patnáctiletých studentů „PISA 2009“. Pokročily práce na dlouhodobých 

programech PIAAC (vyhodnocení pilotní fáze a příprava hlavního 

průzkumu kompetencí dospělých), IMHE (posílení orientace na reformy 

terciárního vzdělávání), AHELO (dokončení pilotní etapy hodnocení 

kvality výsledků vysokoškolské výuky v ekonomických a inţenýrských 

oborech) a CELE (design, řízení a inovace budov slouţících ke 

vzděláváním účelům). V návaznosti na ministerské zasedání Rady byly 

zahájeny práce na projektu „Leveraging the Impact of Education Policy 

on Economic and Social Impacts―. Úspěšně probíhaly také aktivity Centra 

pro výzkum a inovace ve vzdělávání (CERI), které vydalo i řadu publikací 

shrnujících výsledky řešených projektů, např. „OECD Innovation 

Strategy― (viz kapitolu 3.2.2), „New Millenium Learners Project“, “Social 

Outcomes of Learning“.  

 
OECD a vzdělávání, 

www.oecd.org/education 

Výsledky PISA 2009, 

www.oecd.org/edu/pisa/2009 

Centrum OECD pro inovace a výzkum ve vzdělávání (CERI), 

www.oecd.org/edu/ceri 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 

www.msmt.cz 

 

 

6.10. Doprava 
 

Urychlí výsledky 

PISA 2009 

reformy systémů 

vzdělávání? 

http://www.oecd.org/health
http://www.oecd.org/health/ministerial
http://www.mzcr.cz/
http://www.oecd.org/education
http://www.oecd.org/edu/pisa/2009
http://www.oecd.org/edu/ceri
http://www.msmt.cz/
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Po zániku Výboru OECD pro námořní dopravu (Maritime Transport 

Committee, MTC) k 1. lednu 2009 se tématu dopravy věnuje především 

Mezinárodní dopravní fórum (International Transport Forum, ITF) 

a Společné výzkumné dopravní centrum (Joint Research Transport 

Centre, JRTC), úzce propojené s OECD (viz kapitolu 8.1.) 

 

Na environmentální aspekty dopravy se zaměřuje Pracovní skupina pro 

dopravu (Working Party on Transport, WGT), podřízená Výboru pro 

politiku ţivotního prostředí (EPOC). V roce 2010 se věnovala analýze 

dopadů námořní nákladní dopravy na ţivotní prostředí a rozboru vlivů 

systémů tzv. šrotovného na objem emisí NOx a jemných prachových částic 

z dopravy. Od 1. ledna 2011, kdy nabude účinnosti nová organizační 

struktura pracovních orgánů EPOC, bude tématika dopravy začleněna do 

agendy Pracovní skupiny pro integraci environmentálních a ekonomických 

politik (Working Party on Integrating Environmental and Economic 

Policies, WPIEEP). 

 
OECD a doprava, 

www.oecd.org/transport 

 

6.11. Informační a komunikační technologie 
 

6.11.1. Výbor pro informační technologie (ICCP) 
 

Aktivity Výboru pro informační technologie (ICCP) v roce 2010 spočívaly 

v projednávání několika klíčových dokumentů souvisejících s informační 

společností a s vyuţíváním informačních a komunikačních technologií.  

 

Prvním projednávaným dokumentem byl návrh Doporučení Rady 

o informačních a komunikačních technologiích a životním prostředí, 

na kterém spolupracoval i Výbor pro politiku ţivotního prostředí, který byl 

přijat dne 8. dubna 2010. Doporučení navazuje na dřívější instrumenty 

OECD, týkající se informací o ţivotním prostředí, resp. uplatnění 

výpočetní a komunikační techniky ve státní správě. Podpora a sledování 

implementace Doporučení spadá do působnosti Výboru ICCP, první 

hodnocení implementace proběhne po třech letech od přijetí instrumentu. 

 

Druhým strategickým dokumentem byla Inovační strategie OECD, která  

shrnuje dvouletou práci organizace a přináší pohled OECD na optimální 

prostředí pro nastartování inovací, které by měly být zdrojem 

dlouhodobého zdravého růstu globální ekonomiky. OECD a její členové si 

uvědomují nutnost průřezového pohledu na inovace, tedy nikoliv pouze 

jako záleţitost výzkumu a vývoje, ale i souvislosti s jinými oblastmi 

ekonomiky — vzdělávání, zaměstnanost, investice, infrastruktura, veřejná 

správa, apod. a snaţí se doporučit postupy pro tvorbu komplexních 

inovačních politik. 

 

Třetí klíčovou iniciativou Výboru ICCP bylo vydání publikace OECD 

Information Technology Outlook 2010 (Přehled informačních technologií), 

jenţ ukázal mimo jiné, ţe v době krize si ICT sektor v některých oblastech 

vedl lépe neţ se očekávalo, i kdyţ úsporná opatření vlád zasáhla i tento 

sektor. ICT trhy byly celkově více úspěšné mimo země OECD. Sektor 

Informační 

technologie 

v nových 

souvislostech.. 

http://www.oecd.org/transport
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=259&InstrumentPID=259&Lang=en&Book=False
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=259&InstrumentPID=259&Lang=en&Book=False
../../../../../../../Notebook/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK88/OECD-Innovation-strategy.pdf
http://www.oecd.org/document/20/0,3746,en_2649_33757_41892820_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/20/0,3746,en_2649_33757_41892820_1_1_1_1,00.html
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obchodu s ICT zboţím poklesl velmi výrazně, včetně evropských zemí 

a členů OECD.  

 

Z pohledu celosvětového obchodu s ICT podíl zemí OECD poklesnul, 

zatímco např. podíl Číny nadále rostl. V oblasti zaměstnanosti se ukazuje, 

ţe 20 % celkového podílu zaměstnanosti má vztah k odvětví ICT. 

Z pohledu období po krizi se očekává nárůst počtu pracovních míst 

v souvislosti s tzv. „ICT smart aplikacemi―. Z pohledu aktivit vlád zemí 

OECD je kladen důraz zejména na tzv. ICT dovednosti (e-skills) a ICT 

zaměstnanost a také rozšíření vysokorychlostního přístupu k internetu.  

 

Výbor ICCP zahájil v roce 2010 rovněţ přezkoumání deklarace 

z ministerské konference v Soulu po třech letech od jejího přijetí.   

 

6.12. Věda a technologie 
 

V rámci tohoto výbory pracovaly v průběhu roku 2010 pracovní skupiny 

NESTI, TIP, GSF a WPB. 

 

NESTI (The National Experts on Science and Technology Indicators) se 

zabývala dalším zlepšováním metodologie pro sběr mezinárodně 

srovnatelných dat pro měření vstupů, výstupů či dopadů vědy a 

technologie a také analýzou těchto dat. 

 

TIP (The Working Group on Technology and Innovation Policy) se 

zabývala analytickým výzkumem spojitosti mezi inovacemi a růstem, vč. 

produktivity a tvorby pracovních příleţitostí. 

 

GSF (The Global Science Forum) si kladlo za cíl identifikovat a 

maximalizovat příleţitosti pro mezinárodní spolupráci v základním 

vědeckém výzkumu. 

 

WPB (Working Party on Biotechnology) pracovala na projektech, které 

vyţadují mezinárodní spolupráci při pomoci vládám a společnostem 

v jejich odpovědi na výzvy v oblasti politik týkajících se biotechnologií. 

 

Mezi hlavní cíle CSTP v r. 2010 patřila snaha o lepší informování o 

politické debatě týkající se přínosu vědy, technologie a inovací pro rozvoj 

vědomostí, udrţitelného ekonomického růstu, společenského blahobytu a 

pro tvorbu dalších pracovních příleţitostí, to vše s přihlédnutím k roli a ke 

vztahům mezi veřejnými a soukromými institucemi. 

 

Důraz byl kladen rovněţ na mezinárodní spolupráci v oblasti vědy a 

technologií i na rozvoj vědeckých a technologických infrastruktur za 

účelem zvýšení kapacity národních ekonomik při výzkumu a vyuţití 

výsledků vědecko-výzkumných aktivit. V této oblasti byla zvláštní 

pozornost věnována mezinárodní spolupráci vedoucí k harmonizaci 

regulatorních rámců. 

 

Nejcennějším přínosem výboru zůstává jeho schopnost analyticky 

vyuţívat, kompilovat a rozvíjet mezinárodně srovnatelné vědecko-
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technické statistiky a indikátory, které jsou potřebné k lepšímu 

informování v rámci debaty o politikách, zejména v kontextu rostoucí 

důleţitosti vědomostí v ekonomice i ve společnosti. 

 

CSTP v roce 2010 opět vydal svou klíčovou publikaci pod názvem 

„OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010―.  

 

V oblasti vzdělání vznikla publikace „Performance-based Funding for 

Public Research in Tertiary Education Institutions―. 
OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010 

http://www.oecd.org/.../ 

Performance-based Funding for Public Research in Tertiary Education Institutions 

http://www.oecdbookshop.org/.../ 
 

6.13. Řízení veřejné správy a regulatorní reforma 
 

6.13.1. Výbor pro veřejnou správu  
 

Hlavní aktivitou v oblasti politiky veřejné správy zemí OECD byla 

aktualizace souhrnné srovnávací studie Government at a Glance, která 

vyjde na jaře 2011. Aktualizace se zaměřuje především na aktuální vývoj 

v oblasti veřejné správy v dobách finanční a ekonomické krize. Dílčí části 

se věnují politickým systémům, systémům veřejné správy a jejich 

změnám, veřejným financím, zaměstnanosti ve veřejné správě a obecně 

v celém veřejném sektoru, managementu lidských zdrojů, regulatorní 

politice, integritě, transparentnosti a zapojování veřejnosti do 

rozhodovacích procesů. 

Z oblasti peer review byla zpracována analýza veřejné správy v Estonsku 

(poţadavek jednotné, resp. sjednocené veřejné správy) a v Brazílii 

(poţadavek transparentnosti veřejné správy). V dotazníkovém šetření 

jednotlivých členských států OECD se Výbor pro veřejnou správu zaměřil 

na oblast veřejných zakázek, transparentnosti vládnutí a střetu zájmů. 

V rámci Výboru  byl rovněţ obnoven pozorovatelský statut Maroka a 

Egypta. 

Pracovní skupina pro řízení a zaměstnanost ve veřejném sektoru se v roce 

2010 zaměřila především na dopady  finanční a hospodářské krize na 

veřejný sektor a na moţnost vyuţít této situace k provedení zásadních 

reforem. Prezentovány byly studie věnující se restrukturalizaci vlád, státní 

a obecně celé veřejné správy, přičemţ bylo několikrát zdůrazněna nutnost 

chápat úředníky a zaměstnance ve správních úřadech jako partnery pro 

růst.  

V dotazníkovém šetření jednotlivých členských států OECD se pracovní 

skupina zaměřila na roli, statut a postavení politických poradců ve vládách 

a na ministerstvech. Nesmírně citlivým tématem bylo srovnání platů 

zaměstnanců správních úřadů zemí OECD. Vzhledem k chybějící centrální 

evidenci poţadovaných údajů se Česká republika tohoto srovnání nemohla 

zúčastnit.  

Z oblasti peer review byla zpracována analýza profesionalizace 

úředníků/zaměstnanců ve správních úřadech Mexika. 

 

http://www.oecd.org/document/36/0,3746,en_2649_34273_41546660_1_1_1_1,00.html
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?k=5KM916Z7NF0T&lang=fr
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OECD a veřejná správa, www.oecd.org/governance 

Úřad vlády ČR, www.vlada.cz 

Ministerstvo vnitra ČR, www.mvcr.cz  
 

6.13.2. Spolupráce s úřady vlád , parlamenty a sociálními 

partnery 
 

Pravidelné zasedání vysokých představitelů úřadů vlád (Centers of 

Government, CoG) se uskutečnilo v Berlíně ve dnech 22. – 2. září 2010. 

Hlavním tématem letošního zasedání bylo „Ways out of the Crisis: 

Managing Fiscal Consolidation and Investing in Future Growth―.Za ČR se 

jednání zúčastnil Dr. Mlsna (Úřad vlády). Zasedání CoG si zachovává svůj 

neformální charakter a zároveň vysokou úroveň účasti.  

V průběhu roku 2010 se představitelé členských zemí a Sekretariátu 

setkali s poslanci,  představiteli zaměstnavatelů sdruţených v poradním 

výboru OECD (Business and Industry Advisory Comittee) a odborových 

svazů (Trade Union Advisory Committee). Všichni partneři se kromě 

separátních jednání zúčastnili  Fóra 2010 s příspěvky, které významně 

obohatily projednávanou problematiku. 

 

6.14. Obchod, spotřebitelská politika 
 

6.14.1. Výbor pro spotřebitelskou politiku (CCP) 
 

Na svém prvním zasedání v roce 2010 se výbor zabýval výsledky 

Konference o posílení ochrany spotřebitele při elektronickém 

obchodování, která se uskutečnila jako nejvýznamnější akce organizovaná 

v tom roce CCP na sklonku roku 2009 ve Washingtonu. Ochraně 

spotřebitele při elektronickém obchodování se i nadále tento výbor 

věnoval.  Dalšími tématy, kde výbor navazoval na svou práci 

z předchozího roku, byla práce na propagaci a uplatňování tímto výborem 

vytvořeného souboru nástrojů spotřebitelské politiky (Consumer Policy 

Toolkit) a zpracování indikátorů v oblasti spotřebitelské politiky. Dále se 

zejména věnoval spotřebitelskému vzdělávání, problematice udrţitelné 

spotřeby, bezpečností produktů pro spotřebitele a výměně zkušeností 

v oblasti spotřebitelské politiky z členských i nečlenských zemí.  

 

Významným rozhodnutím výboru bylo schválení desetibodového akčního 

plánu k posílení výměně informací v oblasti bezpečnosti výrobků 

a vytvoření jemu podřízené Pracovní skupiny (Working Party on 

Consumer Product Safety), která má za úkol naplňování tohoto plánu.  

První zasedání tohoto nového orgánu OECD se uskutečnilo v prosinci 

v Bruselu. Bylo věnováno zejména procedurálním otázkám,  jako je volba 

předsedy a byra, a přípravě plánu její činnosti na rok 2011.   

 

I v roce 2010 výbor intenzivně spolupracoval s dalšími mezinárodními 

vládními i nevládními organizacemi, které se zabývají ochranou  

spotřebitele i s nečlenskými zeměmi OECD. V rámci přístupového 

procesu Ruska do OECD tak např. na listopadovém zasedání výboru byla 

obsáhle diskutována problematika ochrany spotřebitele v Rusku.  

 

Ochrana 

Spotřebitele při 

elektronickém 

obchodování 

Vytvoření nové 

pracovní skupiny 

pro bezpečnost 

výrobků 

http://www.oecd.org/governance
http://www.vlada.cz/
http://www.mvcr.cz/
http://www.oecd.org/ict/econsumerconference
http://www.oecd.org/ict/econsumerconference
http://www.oecd.org/sti/consumer-policy/toolkit
http://www.oecd.org/sti/consumer-policy/toolkit
http://www.youtube.com/watch?v=9HxybqCmhGw
http://www.youtube.com/watch?v=9HxybqCmhGw
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Stejně jako ostatní orgány OECD se výbor zabýval přípravou svého plánu 

práce a rozpočtu na období 2011 - 2012. 
OECD a spotřebitelská politika, www.oecd.org/sti/consumer-policy 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 

 

6.14.2. Obchodní výbor (TC) a Pracovní skupina 

Obchodního výboru (WPTC) 
 

V roce 2010 pokračoval Obchodní výbor v plnění svých střednědobých 

cílů, daných aktuálním plánem činnosti a rozpočtu (PWB 2009-2010). 

Vzhledem k tomu, ţe mnohostranná jednání o celosvětové liberalizaci 

obchodu probíhající v rámci WTO v Ţenevě stále nevedou k jasnému 

výsledku, TC a WPTC se snaţí zaměřovat na otázky, které přesahují 

horizont ţenevského procesu. V souladu s obecnou strategií OECD se 

snaţí stát jakýmsi "nervovým centrem" globálních procesů v oblasti 

obchodu.  

 

V úvodu roku byla jednou z  hlavích otázek, kterými se TC zabýval, 

analýza dopadů stimulačních opatření, přijatých v reakci na globální 

finanční a ekonomickou krizi, na oblast obchodu a obchodní politiky. 

Výsledkem této analýzy byla doporučení, jak v tomto směru nadále 

nejlépe postupovat tak, aby byly splněny poţadované cíle, ale zároveň 

docházelo k co nejmenšímu omezení světové obchodní výměny a narušení 

volné soutěţe. 

 

Značnou část práce výboru si v prvním pololetí vyţádalo detailní 

posuzování kandidátských zemí na vstup do OECD. Poměrně náročný byl 

tento proces zejména u Izraele, který byl v průběhu roku 2010 do OECD 

přijat, ale musel se předem v oblasti své obchodní politiky na návrh TC 

zavázat k postupnému provedení určitých opatření. V případě Ruska dosud 

přístupový proces v rámci TC ukončen nebyl. Předpokládá se, ţe 

z hlediska obchodu dojde  k většímu pokroku v jednáních po vstupu této 

země do Světové obchodní organizace. 

 

Na svém květnovém zasedání TC rovněţ projednal a schválil plán činnosti 

a rozpočtu na následující období (PWB 2011-2012). Jedním z hlavních 

témat na následující dva roky bude vztah obchodu, růstu a zaměstnanosti. 

Tato problematika se stala jedním z hlavních bodů projednávaných 

v závěru roku. Úvodní práce OECD a dalších mezinárodních organizací 

byla předloţena v listopadu 2010 na soulském summitu G20. OECD hodlá 

spolupráci s G20 v této oblasti nadále rozvíjet. 

 

WPTC pracovala na řadě studií týkajících se různých aspektů 

problematiky obchodu. Mezi významnější patřily např. studie 

o ekonomickém dopadu exportních omezení na základní suroviny, 

o přínosu obchodu meziprodukty a výrobními zařízeními, o vztahu 

obchodu a inovací, rozsáhlejší analýza komparativních výhod v 

globalizovaném světě  či příprava studie o  vlivu volatility směnných 

kurzů na mezinárodní obchod.   

Obchodní výbor 

se důkladně 

věnoval 

posouzení 

kandidátských 

zemí 

http://www.mpo.cz/
http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e.htm
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V oblasti obchodu a sluţeb postoupily do druhé fáze práce na vývoji 

Indexu omezení obchodu službami (Services trade restrictiveness index - 

STRI) – do značné míry unikátní studii existujících překáţek v oblasti 

sluţeb. V rámci této fáze budou otevřeny další sektory sluţeb - dopravní, 

distribuční a audiovizuální - a projekt bude rozšířen i na země v reţimu 

Posílené spolupráce.  Zajímavý pohled na tuto problematiku rovněţ 

představuje zkoumání rozsáhlého souboru bilaterálních a regionálních 

dohod o volném obchodu a srovnávání těchto dohod z hlediska úpravy 

kapitoly o sluţbách a moţnosti budoucího přijetí mnohostranných 

závazků. 

 

TC uspořádal v roce 2010 jako kaţdoročně řadu fór a seminářů 

věnovaných obchodní politice (např. Global Forum on Trade v čínském 

Chengdu, Workshop on Global Value Chains and Emerging Economies, 

Trade Facilitation Experts Meeting, Expert Meeting on Estimating 

Support to Fossil Fuels, Conference on Communicating Effectively Trade 

and Jobs  atd.). 

 
OECD a obchod, www.oecd.org/trade 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 

 

6.14.3. Vývozní úvěry 
 

Problematika exportních úvěrů se projednává v rámci Pracovní skupiny 

OECD pro vývozní úvěry a vývozní garance („Working Party on Export 

Credits and Credit Guarantees― – ECG). Kromě toho Sekretariát OECD 

poskytuje administrativní podporu a servis k Ujednání o oficiálně 

podporovaných vývozních úvěrech („Arrangement on Officially 

Supported Export Credits" známý rovněţ jako „Konsensus OECD―). 

Významnými tématy roku 2010 byla témata projednávaná rovněţ v rámci 

Pracovní skupiny Rady EU pro vývozní úvěry (CWG). Mezi tato témata 

patřilo zejména: 

Projednání prodlouţení účinnosti některých opatření ke zmírnění finanční 

a hospodářské krize (na národní a komunitární úrovni, projednání změn 

které představovaly zmírnění pravidel OECD), změny v pravidlech 

Konsensu OECD, např. v oblasti podílu místních nákladů, projektovém 

financování, transparentnosti nevázané pomoci apod. 

Dlouhodobě projednávaná Sektorová dohoda o financování vývozu 

zařízení pro obnovitelné zdroje a vodní projekty. Na podzim 2010 bylo na 

podnět Spojených států navrţeno rozšíření jejího záběru i o oblast 

zmírňování dopadů klimatické změny (climate change mitigation), coţ 

vedlo k prodlouţení diskuse a potřebě tuto problematiku předem projednat 

na úrovni expertů na ţivotní prostředí (environmental practitioners). 

Návrh USA provází i nezbytná snaha upravit název na Sektorovou dohodu 

o zmírnění dopadů klimatické změny a vodních projektech. 

Sektorová dohoda o financování vývozu letadel (ASU). ČR se jednání o 

této sektorové dohodě aktivně neúčastní. V rámci ASU došlo v průběhu 

roku 2010 k významnému pokroku, např. ve vnímání rizik spojených s 

http://www.oecd.org/dataoecd/49/18/42935959.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/49/18/42935959.pdf
http://www.oecd.org/document/55/0,3343,en_2649_37431_42452052_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/trade
http://www.mpo.cz/
http://www.oecd.org/document/22/0,3746,en_2649_34169_40898090_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/22/0,3746,en_2649_34169_40898090_1_1_1_1,00.html
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tímto specifickým segmentem. Na konci roku 2010 tak bylo připraveno 

nově upravené znění této sektorové dohody. 

Revize Společných přístupů o ţivotním prostředí a oficiálně 

podporovaných exportních úvěrech (Recommendation on Common 

Approaches and Officially Supported Export Credits) měla být uzavřena 

do konce roku 2010. Rozsah diskutovaných témat však vyústil v 

prodlouţení rozpravy, která v mnoha bodech věcně probíhá paralelně s 

diskusí v oblasti sektorové dohody zaměřené na obnovitelné zdroje a 

zmírňování dopadů klimatické změny. Stále větší důraz je kladen na oblast 

sociálních dopadů a novým rysem je pak návaznost na oblast lidských 

práv, která se stává stále častěji předmětem diskusí.  

Pojistné sazby - schválený  "Drysdale-Malzkuhn Premium Package" 

představuje nový přístup v oceňování úvěrového rizika při stanovování 

pojistných sazeb. Vychází se z matice ratingových hodnocení zemí a 

dluţníků a implementován má být od září 2011. 

Vztah k nečlenským zemím OECD – outreach – je charakterizován úsilím 

získat nečlenské země OECD pro respektování pravidel Konsensu OECD 

(snaha přiblíţit pravidla OECD a Konsensu OECD a posílit moţnou 

spolupráci. Iniciativa byla v průběhu roku 2010 zaměřená zejména vůči 

Číně, Ruské federaci, Brazílii apod. 

Konzultace s nevládními organizacemi jako např. BIAC, TUAC, ECA 

Watch a další. Konzultace probíhaly především v rámci jednání 

environmental practitioners. Projednávány byly zejména problematiky 

týkající se finanční krize, ţivotního prostředí a úplatkářství. 

Do činnosti obou orgánů zabývajících se vývozními úvěry se i roce 2010 

výrazně zapojila EGAP, ČEB, MPO a MFČR.  

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 

 

6.14.4. Cestovní ruch 
 

Významným tématem, kterému se Výbor pro cestovní ruch věnoval, byl 

dopad globální finanční a ekonomické krize na odvětví cestovního ruchu. 

Tradičně se zabýval i hlavními trendy v oblasti cestovního ruchu a pracemi 

na vylepšení jejího statistického a analytického pokrytí. V roce 2010 byla 

vydána publikace „OECD Tourism Trends and Policie 2010―, která 

mapuje oblast cestovního ruchu v členských a několika nečlenských 

zemích OECD a patří mezi hlavní tradiční výstupy tohoto výboru. 

Podrobněji Výbor pro cestovní ruch podrobil analýze koncepci rozvoje 

cestovního ruchu v Irsku, Itálii, Egyptě, a Korejské republice. Dále se 

Výbor zabýval problematikou udrţitelného cestovního ruchu s důrazem na 

problematiku klimatické změny, vzděláváním a zvyšováním 

konkurenceschopnosti pracovníků v cestovním ruchu. 

 

Říjnové zasedání výboru se uskutečnilo v izraelském Jeruzalémě. Jednalo 

se při tom o teprve druhé zasedání tohoto výboru na vysoké úrovni, které 

se uskutečnilo mimo Paříţ, a zároveň o první akci OECD po vstupu Izraele 

 

http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=tad/pg(2010)10&doclanguage=en
http://www.oecd.org/trade
http://www.mfcr.cz/
http://www.ceb.cz/
http://www.egap.cz/
http://www.mpo.cz/
http://www.oecd.org/document/24/0,3343,en_2649_34389_44607576_1_1_1_37461,00.html
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do ní. Na zasedání navazoval Kulatý stůl, v jehoţ rámci byla diskutována 

problematika rozvoje "zeleného", tj. k ţivotnímu prostředí ohleduplného,  

cestovního ruchu.   

 

Výbor stejně jako v minulosti svou práci koordinoval se Světovou 

organizací cestovního ruchu OSN (UN WTO) a spolupracoval i s dalšími 

mezinárodními organizacemi jako např. EU, UNCTAD nebo Statistickou 

divizí OSN.    
Centrum pro podnikání, malé a střední podniky a pro místní rozvoj www.oecd.org/cfe 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz 

 

6.15. Teritoriální a místní rozvoj 
 

 

6.15.1. Výbor pro politiku územního rozvoje (TDPC) 
 

Výbor zastřešuje tři expertní pracovní skupiny zaměřené na územní 

politiky měst a venkovských oblastí. Třetí pracovní skupina se zabývá 

vyuţívání indikátorů významných pro tvorbu politiky územního rozvoje.  

 

Výbor se v roce 2010 primárně zabýval dopady ekonomické krize 

na rozvoj regionů spojené s fiskálními stimuly v podobě balíčků a jejich 

následné implementace. Důraz byl tak kladen na problematiku fiskálních 

rozpočtů a otázky týkající se klastrů a inovací v regionálních strategií jako 

jeden z faktorů v rozvoji území. V souvislosti s následky globální krize se 

výbor rovněţ soustředil na problematiku růstu nezaměstnanosti v zemích 

OECD. Role a význam měst, zaměstnanost a produktivita národních 

ekonomik stejně jako perspektivy rozvoje venkovských oblastí se rovněţ 

staly předmětem a náplní práce výboru.  

 

Hlavním výstupem výboru se jiţ po několikáté stala publikace „Regions 

at a Glance“, která představuje unikátní zdroj informací, statistických dat 

a charakterizuje trendy a rozdíly napříč regiony OECD v oblastech 

ekonomiky, demografie, zaměstnanosti, vzdělání, péče o zdraví a dalších 

aktivit spojených s regionálním rozvojem. MMR se jako gestor za ČR 

aktivně podíleno na vytváření této publikace. 

 

Mezi hlavní výstup/materiál výboru je dále zapotřebí zařadit dokument 

„Politiky regionálního rozvoje v zemích OECD“. Na základě vyţádání 

podkladů od členských zemí OECD sekretariát zpracoval studii 

zachycující nastavení politiky regionálního rozvoje. Hlavním cílem 

dokumentu je poskytnout ucelenou perspektivu o politikách regionálních 

rozvoje napříč OECD.  Studie obsahuje také pojetí, nastavení a význam 

regionální politiky v ČR. 

 

V roce 2010 byla zahájena práce  na přípravě koncepčního rámce 

o národním přehledu v urbánní politice. Vyhodnocení a kritický pohled na 

nastavení urbánní politiky v jednotlivých zemí OECD lepší uchopení 

a prosazování urbánního rozvoje v kontextu rozvoje regionů.   

 

V rámci tvorby indikátorů a jejich sledování se činnost výboru věnovala 

pracovní mobilitě a dynamice rozvoje regionů OECD. Primárně se jednalo 

Byly posouzeny 

dopady ekonomické 

krize na rozvoj 

regionů 

http://www.oecd.org/document/17/0,3746,en_33873108_39418575_46157713_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/cfe
http://www.mmr.cz/
http://www.oecd.org/document/47/0,3746,en_2825_497132_35340271_1_1_1_1,00&&en-USS_01DBC.html
http://www.oecd.org/document/47/0,3746,en_2825_497132_35340271_1_1_1_1,00&&en-USS_01DBC.html
http://www.oecd.org/document/6/0,3746,en_2649_34413_46231942_1_1_1_1,00&&en-USS_01DBC.html
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o geografické sledování tuzemské mobility pracovní síly uvnitř regionů 

a identifikace hlavních aktérů mobility. V souvislosti s lokalizací 

imigrantů a jejich dopadů na regionální rozvoj byly zpracovány analýzy 

migračních pohybů napříč státy OECD (zejména Itálie a Portugalska). 

Analýzy poskytly informace o velikostech a charakter imigrantů a jejich 

koncentrace.  

 

Práce výboru svým obsahem zahrnovala i spolupráci s nečlenskými 

zeměmi OECD jako např. Čína a Rusko.   
Direktorát pro veřejnou správu a územní rozvoje, www.oecd.org/gov 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz 

 

6.15.2. Místní rozvoj – program LEED 
 

Na květnovém jednání Řídícího výboru Programu pro rozvoj místní 

ekonomiky a zaměstnanosti (LEED) byl diskutován návrh programu na 

roky 2011 – 2012. Zajímavé jsou také nové aktivity spolupráce Programu 

v oblasti Střední Ameriky.  

 

LEED program také plní několik dlouhodobých cílů. Jedná se především 

o naplňování Strategie zeleného růstu OECD, Strategie OECD na podporu 

dovedností a Strategie pro inovace OECD.   

 

LEED program se v poslední době intenzivně věnuje projektům 

zabývajícím se sociálnímu začleňování prostřednictvím sociální 

ekonomiky a hledáním cest k překonání bariér pracovní síly při rozvoji 

MSP. Ukazuje se, ţe posilování „zelených― dovedností se stává 

katalyzátorem dalšího rozvoje a technologického pokroku v MSP a tím 

dochází i k řešení problémů pracovního trhu. 

 

Důleţitým bodem jednání byla také příprava společného setkání na 

nejvyšší úrovni spolu s výborem pro cestovní ruch. 

 

V neposlední řadě je třeba také zmínit aktivity vedoucí k modernizaci 

centra LEED programu v Trentu. 
Centrum pro podnikání, malé a střední podniky a pro místní rozvoj www.oecd.org/cfe 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz 

 

6.16. Průmysl 
 

6.16.1. Výbor pro průmysl, inovace a podnikání (CIIE) 
 

V první polovině roku se Výbor pro průmysl, inovace a podnikání (CIIE) 

jako jeden z jejích hlavních gestorů zabýval přípravou Inovační strategie 

OECD pro zasedání Rady OECD na ministerské úrovni. Dalším 

významným zasedáním na jehoţ pařípravě se CIIE podílel byla schůzka na 

vysoké úrovni Bologna + 10 primárně organizovaná v listopadu Pracovní 

skupinou pro malé a střední podniky.  

 

Kromě investiční strategie pracoval výbor také na dalším významném 

horizontálním projektu OECD, kterým je Strategie zeleného růstu a s tím 

související práce na eko-inovacích.    

http://www.oecd.org/gov
http://www.mmr.cz/
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34417_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/cfe
http://www.mmr.cz/
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Velmi kontroverzním a dlouze diskutovaným tématem byla otázka formy 

přechodu projektu  "Ekonomické dopady pirátství a padělatelství", 

do III.fáze, kde měly zásadně rozdílné představy zejména evropské 

a některé  mimoevropské země.  K dohodě na pokračování projektu tak 

nedošlo a rozhodnutí o dalším postupu muselo být postoupeno na vyšší 

rozhodovací úroveň v rámci OECD.  

 

Dále se výbor zabýval např. indikátory inovací, analýze atraktivnosti pro 

zahraniční příme investice pro inovace či dalším  vyuţitím v loňském roce  

připraveného nástroje „Sustainable Manufacturing Toolkit―,  coţ je  

praktická pomůcka pro podnikatelské subjekty usilující o efektivní 

a k ţivotnímu prostředí ohleduplnou výrobu. 

 

CIIE v roce 2010 uspořádal i  dva zajímavé workshopy na témata "Zelený 

růst" a "Podnikání a inovace".  
Direktorát pro vědu, technologii a průmysl, www.oecd.org/sti 

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

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 

 

6.16.2. Pracovní skupina pro malé a střední podniky 

(WPSME) 
 

Činnost WPSMEE v roce 2010 vycházela z pracovního programu 

WPSMEE na období 2009-2010, do kterého byly zařazeny čtyři prioritní 

oblasti: (1) globalizace, podnikání a malé a střední podniky (MSP); (2) 

inovace v MSP a správa duševního vlastnictví ve sluţbách a tvůrčích 

oborech; (3)  přezkum politiky MSP na národní a místní úrovni ve 

vybraných zemích; (4) podnikání ţen a inovace. 

  

V roce 2010 se uskutečnila dvě řádná zasedání WPSMEE. Obě se konala 

v paříţském sídle OECD, došlo tedy k odklonu od dosavadní praxe konání 

jarního zasedání WPSMEE v některém z členských států OECD.  

 

Na 37. zasedání WPSMEE 22.-23.3.2010 byla projednána zejména 

problematika financování MSP včetně vzájemného předávání zkušeností 

ze specifických národních projektů v této oblasti. Byla rovněţ posouzena 

problematika Inovační strategie OECD a agenda statistických  dat 

a ukazatelů ve vztahu k MSP a podnikání. Podrobně byla projednána 

příprava listopadové schůzky na vysoké úrovni „Bologna+10 zaměřené na 

vyhodnocení účinnosti konkrétních opatření přijatých ke zmírnění 

negativních dopadů hospodářské krize na MSP.  

 

Na 38. zasedání WPSMEE 15.-16.11.2010 byla schválena zpráva 

o globalizaci, podnikání a MSP a byl posouzen návrh zprávy 

k problematice inovací a správy duševního vlastnictví v MSP ve 

vybraných sektorech zpracovatelského průmyslu a sluţeb. Proběhla rovněţ 

diskuse k několika dokumentům z oblasti financování MSP, zejména 

v souvislosti se státní finanční podporou poskytovanou podnikům na 

zmírnění negativních dopadů globální hospodářské krize 2008-2010. Byl 

rovněţ schválen pracovní program WPSMEE na období 2011-2012. 

 

Schůzka na vysoké 

úrovni Bologna +10 se 

zabývala mj. 

aktuálními problémy 

financování činnosti  

malých a středních 

podniků 

http://www.oecd.org/document/50/0,3746,en_2649_34173_39542514_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/34/25/44280332.pdf
http://www.oecd.org/sti
http://www.oecd.org/sti/counterfeiting
http://www.mpo.cz/
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Nejvýraznější aktivitou WPSMEE v roce 2010 bylo zorganizování 

schůzky na vysoké úrovni ―Bologna+10―, která se uskutečnila ve dnech 

17.-18.11.2010 v paříţském sídle OECD při příleţitosti 10.výročí 

Ministerské konference OECD o MSP v italské Boloni v červnu 2000. 

Hlavním cílem paříţské schůzky, která se konala pod názvem „MSP 

a podnikání: poučení z globální krize a cesta k vytváření pracovních míst 

a růstu― bylo posoudit účinnost vládních opatření a podpor na zmírnění 

negativních dopadů globální hospodářské krize na MSP, identifikovat 

osvědčené postupy a navrhnout nová opatření v oblasti MSP a politiky 

podnikání. Byly k tomu vyuţity mj. i poznatky z on-line průzkumu mezi 

MSP – příjemci podpory – z několika členských států OECD, včetně 

České republiky. Schůzky se zúčastnili představitelé státní správy 

členských států OECD a některých dalších zemí, zástupci vybraných 

mezinárodních organizací, přední podnikatelé a reprezentanti 

podnikatelských svazů a zástupci finančních institucí podílejících se na 

financování MSP. 
Centrum pro podnikání, malé a střední podniky a pro místní rozvoj www.oecd.org/cfe 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 

 

6.16.3. Výbor pro ocel (SC) 
 

Výbor pro ocel (SC) i v roce 2010 pokračoval ve své obvyklé činnosti – 

v rámci jeho zasedání zejména referovali zástupci nejvýznamnějších 

světových ocelářských asociací o situaci ocelářství  v hlavních 

produkčních regionech a zástupci průmyslových odvětví závislých na 

spotřebě oceli informovali o předpokládaném vývoji poptávky po této 

surovině na klíčových trzích.  

 

Věnoval se rovněţ dopadům ekonomické krize na odvětví, dopadů 

stimulačních balíčků přijatých řadou zemí jako protikrizové opatření, 

důsledky krize na  zaměstnanost ocelářství a obecně sociálními aspekty 

současné krize na ocelářství.   

 

Na svém květnovém zasedání výbor odsouhlasil konání svého 

listopadového zasedání v Číně, to se ale nakonec neuskutečnilo a místo 

toho následující zasedání proběhlo v prosinci tradičně v Paříţi.   

 

Výbor se zabýval rovněţ přípravou svého programu práce a rozpočtu na 

nadcházející dvouletí.  

 

Do programu byl zařazeny i bod týkající se vztahu ocelářství a ţivotního 

prostředí. V rámci toho byly diskutovány dopady kodaňského 

klimatického summitu na ocelářství, moţnosti ocelářského průmyslu 

sniţovat emise či to, jak ocelářství ovlivňují environmentální politiky 

v jednotlivých zemích.   Na zasedání SC  tradičně vystoupili nejen 

zástupci státní správy, ale i představitelé nejvýznamnějších světových 

ocelářských podniků.    
Direktorát pro vědu, technologii a průmysl, www.oecd.org/sti 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 

 

 

 

 

Konsolidace v 

ocelářství stále 

nedosahuje 

předkrizové 

úrovně r. 2008 

http://www.oecd.org/document/7/0,3746,en_2649_33956792_46361607_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/cfe
http://www.mpo.cz/
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34221_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/sti
http://www.mpo.cz/
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6.17. Energetika (IEA a NEA) 
 

6.17.1. Mezinárodní energetická agentura (IEA) 
 

Z pohledu České republiky bylo nejvýznamnější akcí IEA v roce 2010 

vydání publikace „Energy Policies of IEA countries – The Czech Republic 

2010―. Tu představil osobně výkonný ředitel IEA N. Tanaka spolu 

s ministrem průmyslu a obchodu ČR M. Kocourkem na tiskové konferenci 

dne  7. listopadu 2010 v Praze. Jedná se o výsledek téměř rok trvajícího 

procesu přezkumu energetické politiky České republiky provedeného 

experty členských zemí IEA a Sekretariátu IEA za součinnost zástupců 

vrcholové české státní správy, podnikatelských a akademických kruhů 

a nevládních organizací působících v energetickém sektoru ČR. Přezkum 

se týkal národní koncepce energetické politiky, klíčových energetických 

sektorů, tj. elektřiny, ropy, plynu, jaderné energetiky, energetické 

bezpečnosti, energetické účinnosti, energetiky a klimatu a v neposlední 

řadě vědy a výzkumu v energetice. Jeho výsledky byly ze strany ČR 

úspěšně projednány v květnu 2010 na půdě Stálého výboru IEA pro 

dlouhodobou spolupráci.  Výsledný dokument oceňuje zaměření 

energetické politiky ČR na energetickou bezpečnost a liberalizaci, která 

byla od posledního přezkumu IEA v roce 2004 v ČR provedena na trhu 

s elektřinou a plynem. ČR nicméně doporučuje do větší míry zvaţovat 

i hlediska ekonomické efektivnosti a environmentální udrţitelnosti. I kdyţ 

byl oceněn pokrok, kterého ČR dosáhla při omezování svých emisí 

skleníkových plynů, jejich emise na jednotku HDP jsou nadále relativně 

vysoké (mezi členskými zeměmi IEA aktuálně po Austrálii druhé 

nejvyšší). K jejich  omezování doporučuje IEA zaměřit se mj. na další 

zvyšování energetické účinnosti, rozvoj jaderné energetiky, obnovitelných 

zdrojů energie a na výzkum, vývoj a vyuţití čistých technologií spalování 

uhlí.  

 

Nejvýznamnější publikací, kterou IEA v roce 2010 vydala z globálního 

pohledu, bylo zveřejnění Světového energetického výhledu 2010 (WEO). 

V  něm se autoři tohoto kaţdoročně vydávaného bestselleru IEA  

pokoušejí odpovědět zejména na následující otázky: 

 

 Jaké úsilí bude třeba vyvinout k dosaţení cílů definovaných 

na Kodaňském klimatickém summitu 2009 a kolik to bude stát? 

 Jak akce světových vlád v boji proti klimatické změně ovlivní 

světové ropné trhy? 

 Jaký efekt na ceny ropy a emise CO2 by mělo odbourání 

v současnosti stále masivních dotací fosilních paliv? 

 Do jaké míry ovlivní dynamický vývoj asijských ekonomik 

budoucí poměry na globálním energetickém trhu? 

 Jakou úlohu budou hrát v budoucnosti obnovitelné zdroje energie? 

 Jak ovlivní vývoj v Kaspickém regionu světové energetické  trhy? 

 Jaké jsou vyhlídky těţby ropy z nekonvenčních zdrojů? 

 Co je třeba učinit k tomu, aby bylo dosaţeno univerzálního 

přístupu k energii a kolik by to stálo?  

 

 

Výkonný 

ředitel IEA v 

Praze 

http://www.iea.org/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=2289
http://www.iea.org/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=2289
http://www.worldenergyoutlook.org/
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Na květnovém zasedání Řídící rady IEA (GB) proběhla jednodenní 

diskuse o dalším směřování agentury, jejích středně- a dlouhodobých  

prioritách. Při té příleţitosti byly rovněţ identifikovány nečlenské země 

IEA, se kterými by IEA nadále chtěla prioritně rozvíjet spolupráci a byly 

diskutovány i moţné formy takové spolupráce. Výsledky diskuse  byly 

následně vyuţity při práci na přípravě programu práce a rozpočtu IEA 

na léta 2011 - 2012, který byl přijat na prosincovém zasedání.  

 

Konkrétním krokem k posílení spolupráce s nečlenskými zeměmi bylo 

v listopadu uspořádání  Partnerského zasedání na téma Energie 

a udrţitelnost a Nízkouhlíkové technologické platformy. Obou zasedání se 

jako rovnoprávní partneři kromě delegátů z členských zemí IEA účastnili 

rovněţ vysocí představitelé nečlenských zemí.   

 

 IEA se v nezmenšené míře zabývala i svými tradičními úkoly, jimiţ je 

sledování aktuálního vývoje na trhu energetických surovin – ropy, 

zemního plynu, uhlí a elektřiny – a shromaţďování příslušných 

statistických dat.  

 

 Na prosincovém zasedání GB byla kromě rozpočtu schválena rovněţ  

pravidla pro volbu nového výkonného ředitele IEA, ke které by mělo dojít 

v roce 2011. ČR následně na tuto funkci jako kandidáta nominovala 

bývalého předsedu vlády ČR M. Topolánka. 
Mezinárodní energetická agentura, www.iea.org 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 

Správa státních hmotných rezerv, www.sshr.cz 

 

6.17.2.  Jaderná energetická agentura (NEA) 
 

Členskými zeměmi NEA je dvacet devět rozvinutých zemí Severní 

Ameriky, Evropy a Asijsko-Tichomořského regionu. V roce 2010 bylo do 

NEA jako zatím poslední člen přijato Polsko. NEA poskytuje nepolitické 

fórum s poměrně úzkým technickým zaměřením. Jejím hlavním úkolem je 

udrţovat a rozvíjet na základě mezinárodní spolupráce vědecké, 

technologické a právní základy nezbytné pro bezpečné, ekologicky šetrné 

a hospodárné uţívání jaderné energie pro mírové účely. 

 

V roce 2010 probíhala v rámci NEA stejně jako v minulosti řada velmi 

specializovaných projektů v oblasti jaderné bezpečnosti a regulace, 

zacházení s jaderným odpadem a vyřazování z provozu jaderných zařízení, 

radiologické ochrany, jaderné vědy, a jaderného rozvoje. Pokračoval 

rovněţ sběr dat a příslušné analýzy v rámci jaderné databanky.  

 

Řídící výbor NEA v roce 2009 podrobně diskutoval problematiku dodávek   

radioizotopů pro  lékařské účely a rovněţ schválil nový Strategický plán 

NEA, který vstoupit v platnost v roce 2011. 

 

Kromě schválení členství Polska v NEA bylo rozhodnuto vyhovět  ţádosti 

Rumunska, které dosud není členskou zemí NEA, o pozorovatelský status 

v nejvýznamnějších odborných orgánech této agentury v roce 2010.  

 

ČR nominovala 

bývalého předsedu 

vlády na post 

výkonného ředitele 

IEA 

Schválen nový 

Strategický plán 

NEA 

http://www.iea.org/partnership/index.asp
http://www.iea.org/partnership/index.asp
http://www.iea.org/platform/index.asp
http://www.iea.org/
http://www.mpo.cz/
http://www.sshr.cz/
http://www.oecd-nea.org/nea/Strategic-plan-2011-2016.pdf
http://www.oecd-nea.org/nea/Strategic-plan-2011-2016.pdf
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Stejně jako se tomu dělo v ostatních orgánech OECD nebo IEA, i NEA 

v roce 2010 prohloubila své kontakty s některými nečlenskými zeměmi, 

zejména s Indií, Čínou a Ruskem.  

 

V souvislostí s přípravou rozpočtu NEA na nadcházející dvouletí byly 

v rámci NEA hojně diskutovány finanční otázky, a to zejména v rámci Ad 

hoc Pracovní skupiny pro udrţitelný rozpočet NEA. Výsledkem bylo 

schválení výše výdajů NEA v nadcházejícím období v nominálně   stejné 

výši jako v roce 2009 a návrh na navýšení povinných příspěvků na činnost 

NEA pro nečleny NEA. Ten následně odsouhlasila i Rada OECD.  

 

 

NEA měla i v roce 2010 hojnou publikační činnost. V roce 2010 vyšly 

například publikace „Nuclear Energy Data 2010“ (tzv. „brown book“, 

obsahuje o jaderné energetice, včetně plánovaných projektů a výhledů 

do roku 2030), "Uranium 2009: Resources, Production and Demand", 

"The Security of Energy Supply and the Contribution of Nuclear Energy", 

„Radioactive Waste in Perspective", "The Supply of Medical Isotopes", 

"International Nuclear Law: History, Evolution and Outlook", a řada 

dalších.  
Jaderná energetická agentura, www.nea.fr 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, www.sujb.cz 
Ústav jaderného výzkumu Řež, www.nri.cz 

 

6.18. Rozvojové aktivity 
 

6.18.1. Výbor pro rozvojovou spolupráci (DAC) 
 

Výbor sleduje širší globální souvislosti rozvoje, zajišťuje soudrţnost 

pravidel a přináší celkové postřehy k tvorbě a implementaci pravidel. DAC 

během uplynulého roku pomáhal sledovat a vyhodnocovat dopady 

finanční a hospodářské krize. 

Podle statistik ODA (Official Development Assistance - oficiální 

rozvojová pomoc), které DAC pravidelně publikuje, celosvětová ODA za 

rok 2009 vzrostla v reálných číslech o 0,7% na částku 119,6 mld. USD, 

coţ je v přepočtu k HND 0,31 % (potvrzení vzrůstajícího trendu). Pokud 

by došlo také k započítání odpuštěných dluhů, pak by růst ODA dosáhl 

úrovně 6,8 %. Odhady pro rok 2010 se pohybují okolo 130 mld USD, coţ 

by představovalo 0.36 % HND. Generální tajemník OECD A. Gurría 

vyzval dárcovské země k udrţení dynamiky rozvojové pomoci, a to i přes 

současné fiskální problémy. Rozvojová pomoc představuje v průměru 

méně neţ 1 % vládních výdajů v ČS OECD, zatímco v oblasti 

Rozvojových cílů tisíciletí je třeba odvést ještě značné mnoţství práce.  

Rozvojová pomoc je podle GT OECD „vitální investicí― s vysokou 

návratností pro celý svět. Naprostá většina členských zemí DAC plní své 

závazky v oblasti rozvojové pomoci i přes trvající ekonomickou krizi. 

Navzdory velmi povzbudivému nárůstu objemu pomoci Africe však 

nebyly splněny závazky ze Summitu G-8 v Gleneagles (pozn.: šlo o 

navýšení objemu o 25 mld USD do r. 2010) a splnění tohoto úkolu zůstává 

http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?lang=en&sf1=DI&st1=5KM94DH53DMN
http://www.oecd-nea.org/pub/uranium2009/
http://www.nea.fr/
http://www.mpo.cz/
http://www.sujb.cz/
http://www.nri.cz/
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stále před námi, protoţe financování rozvoje patří mezi základní 

komponenty pro splnění Rozvojových cílů tisíciletí.  

V roce 2010 mezi desítku největších donorů patřily na prvním místě USA 

(téměř 24 mld USD, coţ představuje téměř 20 % celosvětové rozvojové 

pomoci), následovány evropskými institucemi (se čtrnácti mld USD 

reprezentují celosvětově přes 10 % pomoci) a dále Německem, Velkou 

Británií, Japonskem, IDA – International Development Agency, Francií, 

Saúdskou Arábií, Nizozemím a Španělskem (jde o předběţné statistiky, 

přesná oficiální čísla budou známa aţ v průběhu r. 2011) . V přepočtu na 

počet obyvatel je „nejštědřejším― dárcem Švédsko, které se dostává aţ na 

1.01 % HND, následováno Lucemburskem a Norskem 1.00, Dánskem 

0.83, Nizozemím 0.80, Belgií 0.70, Velkou Británií 0.60, Finskem 0.56, 

Irskem 0.52 a Španělskem 0.51 % HND.  

Mezi desítku největších příjemců se zařadily tyto země: Irák, Afghánistán, 

Etiopie, Palestinská samospráva, Vietnam, Súdán, Tanzanie, Indie, 

Bangladéš a Turecko (pozn. členská země OECD, která má v DAC 

pozorovatelský status). 

Česká republika dosáhla v roce 2009 objemu ODA ve výši 224 mil. USD. 

Mezinárodně sledovaný ukazatel poměru oficiální rozvojové pomoci k 

hrubému národnímu důchodu (HND) zůstal stejný jako v roce 2008, tj. na 

úrovni 0,12 %. (V r. 2008 dosáhla rozvojová pomoc ČR částky 249 mil. 

USD). 

ČR se v průběhu roku 2010 podílela rovněţ na činnosti pracovních skupin 

OECD-DAC, kde se soustředila na zdokonalení systému vykazování 

aktivit směřujících k naplňování cílů Rio úmluv (CBD, UNCCD, 

UNFCCC). 

Výbor pro rozvojovou spolupráci, stejně jako v minulých letech, 

absolvoval „peer review―  členských zemí DAC, v roce 2010 bylo 

examinováno Německo, Portugalsko, Nový Zéland, Japonsko a Velká 

Británie.  

Jedna z důleţitých debat v r. 2010 se zaměřila na otázku „Jak řídit DAC a 

jeho agendu v budoucnu?―. Delegáti DAC dospěli k závěru, ţe DAC by 

měl být „hlasem rozvojové pomoci―, který zahrne nejen ČS DAC a ČS 

OECD, ale vhodným, tj. „inkluzivním― způsobem i další donory, a měl by 

zároveň být otevřen novým nápadům. Delegáti ČS DAC se vyslovili pro 

„nový― výbor, který by měl být politicky orientovaný, myslící strategicky, 

vizionářský a inovativní. Adjektiva, kterými lze vizi Výboru pro 

rozvojovou spolupráci v r. 2010 vyjádřit nejlépe (v horizontu příštích 

řekněme deseti let), jsou tato : „flexibilní, otevřený, orientovaný na 

výsledky, katalytický, kredibilní, konsensuální a horizontální―. Klíčovou 

otázkou, na kterou se DAC do budoucna zřejmě zaměří, bude tedy posun 

od „pomoci― směrem k poněkud širšímu „rozvoji―. Konkrétně půjde o 

podporu růstu v chudých a křehkých státech, dobré vládnutí, či o 

„rozvojové cíle II. generace― (které však prozatím nejsou specifikovány) a 

o řadu dalších témat, která budou v rámci DAC diskutována v průběhu 

příštích let.  
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 Za neméně důleţitou je rovněţ povaţována spolupráce s mezinárodními 

organizacemi, jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond, OSN a 

její agencie či regionální rozvojové banky. Tyto organizace mají totiţ širší 

členskou základnu neţli OECD, která zahrnuje také rozvojové země, 

jejichţ úhel pohledu či perspektiva je v oblasti rozvojové pomoci nesmírně 

důleţitá, zejména pokud se jedná o měření výstupů a přístup k datům.  

 

Důleţitou roli v oblasti rozvojové pomoci hrál i v r. 2010 tzv. 

„Development Cluster―, ve kterém kromě DAC-u (coby fóra zajišťujícího 

kvalitu a kvantitu ODA-Official Development Assistance a dobré 

platformy pro sdílení politik, nastavení standardů či pro implementaci 

dobrých praktik) hraje významnou roli také Rozvojové centrum (DEV – 

viz níţe), které funguje jako think-tank, který mj. zpracovává ekonomické 

analýzy či projekce, a to vše, na rozdíl od DAC-u, za přímé účasti 

rozvojových zemí. (Pozn. Do „Development Clusteru― patří také mj. např. 

Club du Sahel, Africa Partnership Forum Support Unit, the Partnership for 

Democratic Governance a Centre for Co-operation with Non-members - 

CCNM).  

Na konci roku 2010 ukončil své působení v čele Výboru pro rozvojovou 

spolupráci Předseda DAC v letech 2009-2010, E. Deutscher (DEU). Od 1. 

ledna 2011 přebírá funkci předsedy DAC B. Atwood (USA), který 

přichází z akademického prostředí, v minulosti zastával rovněţ pozici 

administrátora (tj. šéfa) USAid, největší americké vládní rozvojové 

agentury. Novou členskou zemí DAC je od 1. ledna 2010 Korea. 

 

6.18.2. Rozvojové centrum 
 

Rozvojové centrum (Development Centre – DC) zůstává hlavní 

platformou pro spolupráci, komparativní analýzy a neformální diskusi 

rozvojových otázek mezi členy OECD a ostatními zeměmi. Vlajkovými 

publikacemi DEV jsou „Latin American Economic Outlook 2010“ a 

„Global Development Outlook“, které vznikají ve spolupráci s ostatními 

direktoráty OECD. Rozvojové Centrum vydalo v rámci série nazvané 

„Perspectives on Global Development― v červnu 2010 také klíčovou 

publikaci pod názvem „Shifting Wealth―. 

 

Rozvojové centrum OECD, jehoţ aktivit se ČR aktivně účastní, dostalo 

v závěru roku 2010 novou řídící strukturu, která mj. obsahuje také 

směrnici pro nové  sloţení byra do kterého   byli nominování  zástupci 

těchto zemí: Brazílie, Německo, Řecko, Indonésie, Korea, Mexiko, 

Maroko a Jiţní Afrika. 

 

6.19. Vnitřní reforma 
 

V průběhu roku 2010 byla pozornost zaměřena na jasnější vymezení 

kompetencí stálých výborů Organizace, tj. výkonného výboru, 

rozpočtového výboru a výboru pro vnější vztahy,  s cílem odstranit  

existující duplicity  a nejasnosti ve vztazích vůči Radě jako vrcholného 

rozhodovacího orgánu. Nové úpravy pravidel zpřesňují moţnosti 

delegovat pravomoci Rady na stálé výbory, jejichţ hlavním úkolem nadále 
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zůstává napomáhat poradními a pomocnými iniciativami rozhodování 

Rady. Klíčové postavení mezi stálými výbory náleţí výboru výkonnému, 

který   připravuje zasedání Rady v oblasti substantivních i operativních 

záleţitostí. Další úpravy jsou zaměřeny na vyváţení mandátů všech tří 

stálých výborů a na zvýraznění některých jejich úloh. 

 

Kromě zpřesnění kompetenčních vztahů Rada rozhodla o ukončení 

činnosti Výboru pro komunikační politiku a převedení odpovědnosti za 

komunikační strategii OECD na výkonný výbor a dále o některých dílčích 

úpravách na úrovni poradních skupin. K vyhodnocení účinnosti a dopadů 

všech přijatých opatření  se výkonný výbor vrátí po dvou letech jejich 

fungování, tj. v r. 2012. 

 

Citlivou otázkou vnitřní reformy byla jednání o úpravě pravidel pro 

zaměstnávání pracovníků, jejich nábor, smluvní podmínky, ukončení 

pracovních vztahů atd. S vědomím moţných dopadů na motivaci 

a výkonnost zaměstnanců OECD věnoval výkonný výbor  těmto otázkám 

značnou pozornost a ve spolupráci s personálním útvarem Organizace 

navrhl Radě pouze dílčí úpravy a jednání budou pokračovat v roce 2011. 

 

Dlouhodobějším problémem, kterým se Organizace v r. 2010 zabývala, ale 

neuzavřela, je důchodové zabezpečení a zdravotní péče o bývalé 

pracovníky Organizace (Post-employment Health Coverage and Pension 

Fund.). Podobně jako většina členských zemí se i OECD potýká s rychlým 

nárůstem závazků vyplývajících z nároků zaměstnanců na financování 

péče o jejich zdraví a na financování důchodů. Tyto závazky  v důsledku 

šíře tohoto krytí (téměř 100 % poskytované zdravotní péče) ročně narůstají 

zhruba o 15 mil. EUR a ke konci roku 2010 dosahovaly jiţ téměř 280 

mil.EUR. Dlouhodobě je tudíţ tento vývoj za jinak nezměněných 

podmínek neudrţitelný a v roce 2011 lze očekávat mimořádně sloţitá 

jednání o způsobu řešení. 

 

ČR v jednáních o vnitřním řízení Organizace vystupovala pragmaticky 

a podporovala taková řešení, která směřovala ke zvýšení efektivnosti 

činnosti Organizace, k úspoře finančních, materiálních i lidských zdrojů 

při zachování kvality jejích výstupů. 

 

6.20. Rozpočet 
 

V roce 2010 pracovala OECD s rozpočtem schváleným Radou OECD 

ve výši 294 233 000 EUR. K tomuto rozpočtu byly připočteny další 

závazky z minulosti, další přidělené prostředky z minulosti a nové, 

revidovaní a dodatečné rozpočty, takţe v roce 2010 (podle odhadu 

z 15. října 2010) hospodařila OECD s celkovou sumou  376 852 000 EUR. 

Podle zprávy vnitřního auditu za tři čtvrtletí roku 2010 se hospodaření 

OECD ve srovnání s rokem 2009 zlepšilo – především díky příznivému 

časovému posunu mezi poskytnutím a uţitím dobrovolných příspěvků. 

Mírně se zlepšila i  morálka členských zemí v úhradě základních 

příspěvků. 
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OECD sestavuje standardně rozpočet na dvouleté období. V průběhu léta 

a podzimu 2010 proběhla série jednání rozpočtového výboru, jejichţ 

výsledkem byl návrh rozpočtu na období 2011-2012, který v závěru 

prosince 2010 schválila rada OECD.   

 

Celkový objem rozpočtu OECD pro rok 2011 se předpokládá ve výši 

341 777 393 EUR. Tato částka je distribuována mezi jednotlivé programy 

zhruba takto: přes 182 mil. EUR na programy Part I. (tedy programy 

financované všemi členskými zeměmi OECD), téměř 91 mil. EUR na 

programy Part II: (tedy programy, které  se nemusí  nutně týkat všech ČS 

OECD), dále necelé 2 mil. EUR na výdaje spojené s investicemi, přes 54 

mil. EUR na penze a necelých 13 mil. EUR je určeno na publikace. V roce 

2011 dojde k navýšení rozpočtu o 0.7 %. 

 

Rozpočet na léta 2011-2012 má šest „strategických cílů― – 1. napomoci 

udrţitelnému ekonomickému růstu, finanční stabilitě a strukturálním 

změnám, 2. poskytnout příleţitosti k zaměstnání, zlepšit lidský kapitál 

a společenskou kohezi a napomoci udrţitelnosti v oblasti ţivotního 

prostředí, 3. přispět k rozvoji globalizace pro všechny prostřednictvím 

expanze obchodu a investic, 4. zlepšit správu veřejného i soukromého 

sektoru, 5. přispět k rozvoji ekonomik nečlenských zemí OECD, 

6. napomoci k rozvoji efektivního firemního managementu.  

 

6.20.1. Výbor pro koordinaci platů (CCR) 
 

Na podzim 2010 se Česká republika zapojila do práce výboru, který dává 

doporučení pro platovou politiku pěti koordinovaných mezinárodních 

organizací (OECD, Rada Evropy, NATO, ESA a ECMWF), a jeho práce 

tedy v tomto ohledu přímo souvisí s přípravou rozpočtu OECD. V roce 

2010 začal výbor pracovat na revizi současné metody pro úpravu platů, 

jejíţ platnost vyprší v roce 2012. Na sklonku roku 2010 výbor schválil své 

doporučení pro podstatnou redukci tzv. odlučného (příplatku za práci 

v zahraničí) přiznávaného pracovníkům mezinárodních organizací. 

 
www.oecd.org/budget 

 

6.21. Vztah OECD a veřejností 
 

V OECD tuto oblast pokrýval do konce roku 2010 Výbor pro vztahy 

s veřejností a komunikaci (CPAC), resp. Direktorát pro vztahy s veřejností 

a komunikaci (PAC).  Jedním z hlavních úkolů tohoto výboru v průběhu 

roku 2010 byly  přípravy oslav 50. výročí zaloţení OECD, které jiţ byly  v 

r. 2010 zahájeny a budou pokračovat po většinu r. 2011 

 

50. výročí OECD představuje jedinečnou příleţitost  ukázat světu jakou 

významnou roli hraje organizace při pomáhání vládám vytvářet lepší 

pravidla pro lepší ţivot a vytvářet tak silnější, průhlednější a férovější 

ekonomii. Padesáté výročí zaloţení OECD je také rokem vzniku nového 

motta organizace: „Better policies for better lives―. V něm je vyjádřena 

vize, v nových symbolech a v novém grafickém znázornění pak hlavní 

kvality OECD – objektivita, průkopnictví či transparence. Největší výzvou 

současné doby je globální rozšíření dosahu činnosti Organizace, tzv. 

ČR se zapojila do 

diskusí o platech 

v mezinárodních 

organizacích. 

http://www.oecd.org/budget


 

 

 

strana 54 

„global outreach―. K tomuto cíli směřuje např. spolupráce s Ruskem, se 

zeměmi posílené spolupráce (EE5) i s ostatními nečlenskými zeměmi. 

Mezi hlavní kvality OECD patří její horizontalita, vyuţití synergií, 

adaptabilita, inkluzivita, podpora rozvoje či schopnost širokého rozhledu.   

 

V roce 50. výročí vzniku OECD se tak nabízí výjimečná příleţitost pro 

zdůraznění dosavadních úspěchů i pokračující důleţitost OECD do 

budoucnosti. Zahajovací akce proběhly v prosinci 2010 a vrcholem oslav 

budou výroční OECD Forum a Ministerské zasedání rady OECD v květnu 

2011. V rámci výročí budou produkovány různé upomínkové předměty 

(např. komemorativní poštovní známka „OECD50―, která bude v prodeji i 

v ČR) a budou pořádány konference, semináře,  výstavy a další akce 

v členských zemích OECD. 

 

7. INSTRUMENTY PŘIJATÉ 

RADOU OECD V ROCE 2010 
 

Deklarace o slušnosti, bezúhonnosti a transparentnosti v 

mezinárodním obchodu a financích (Declaration o Propriety, Integrity 

and Transparency in the Conduct of International Business and Finance, 

C/MIN(2010)3/FINAL). Deklarace nabádá  k zodpovědnějšímu chování 

podniků včetně finančních společností a  odkazuje na jiţ existující nástroje 

a aktivity OECD v oblastech konkurence, řízení a správy podniků, daňové 

spolupráce, boje s korupcí, regulace, interakce vlády a podniků a 

finančního vzdělávání (mj. Principles of Corporate Governance, 

Guidelines for Multinational Enterprises, Anti-Bribery Convention). 

 

Doporučení Rady k zásadám pro transparentnost a integritu 

v lobování (Recommendation of the Council on Principles for 

Transparency and Integrity in Lobbying C(2010)16). Navazuje na  řadu 

iniciativ, které vznikly s příchodem globální ekonomické a finanční krize 

proto, aby bylo nastaveny standardy a principy pro tyto ekonomické 

aktivity. V rámci skupin G-8 a G-20 jde např. o „Lecce Framework― 

o slušnosti, integritě a transparentnosti v obchodních aktivitách 

(On Propriety, Integrity and Transparenty in Business Activities) 

a o Globální chartu o udrţitelných ekonomických aktivitách (Global 

Charter for Sustainable Economic Aktivity). 

 

Doporučení Rady týkající se dobrých institucionálních praktik při 

prosazování koherence politik pro rozvoj (Recommendation of the 

Council on Good Institutional Practices in Promoting Policy Coherence 

for Development C(2010)41). Reaguje na potřebu vzájemného souladu 

a podpory vládních politik v oblasti rozvojové pomoci (zemědělství, 

obchod, investice, migrace, ezpečnost potravin, finanční regulace, ţivotní 

prostředí, vzdělávání, atd.) a navazuje na deklaraci ministerské Rady 

OECD  s tímto zaměřením z roku 2008. 

 

Doporučení Rady o informacích a komunikačních technologiích a 

ţivotním prostředí (Recommendation of the Council on Information and 

Communication Technologies and the Environment C(2010)61). Navazuje 
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na dřívější instrumenty OECD, týkající se informací o ţivotním prostředí, 

resp. uplatnění výpočetní a komunikační techniky ve státní správě v této 

oblasti. Specifikuje deset hlavních principů, jeţ by vlády měly respektovat 

pro posílení aplikace výpočetní a komunikační techniky při správě 

ţivotního prostředí. 

 

Doporučení Rady týkající se principů stanovení převodních cen mezi 

spojenými osobami – Recommendation of the Council on the 

Determination of Transfer Pricing between Associated Enterprises 

C(95)126/Final. Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky 

a daňové správy byla přijata Radou OECD jiţ v roce 1995. Následně 

(v letech 1996-1999) byla doplněna o další oblasti (sluţby, nehmotný 

majetek, ujednání o podílení se na nákladech a předběţné cenové dohody). 

V roce 2009 byla v návaznosti na předchozí vývoj aktualizována kapitola 

IV (Přístupy daňové správy: jak zabránit sporům v oblasti převodních cen 

a jak je řešit). V letošním roce byly zásadním způsobem aktualizovány 

kapitoly I-III s novým přístupem výběru nejvhodnější metody stanovení 

převodní ceny vzhledem k okolnostem případu, dále způsob aplikace 

transakčních ziskových metod a postup při srovnávací analýze. Navíc byla 

přidána zcela nová kapitola IX týkající se aspektů převodních cen při 

restrukturalizaci podniků. 

 

Doporučení Rady týkající se umoţnit spolupráci mezi správci daně 

a orgány činnými v boji proti trestným činům – Recommendation of 

the Council to Facilitate Co-operation between Tax and Other Law 

Enforcement Authorities to Combat Serious Crimes C(2010)119/Final. 

Doporučení nabádá členské země OECD vytvořit právní systém pro 

efektivní spolupráci správců daně a orgánů činných v trestním řízení, tj. 

pro vzájemnou výměnu informací získaných v daňovém řízení a v rámci 

řízení, vedených v boji proti praní špinavých peněz a financování 

terorismu. Uvedené orgány by si rovněţ měly vyměňovat zkušenosti 

a poznatky z jimi vedených řízení. Dokument rovněţ doporučuje, aby 

spolupráce mezi správci daně a orgány činnými v trestním řízení byla 

zapracována do dvoustranných dohod uzavíraných mezi příslušnými státy 

podle článku 26 Modelové konvence OECD. 

 

8. OSTATNÍ MEZINÁRODNÍ 

ORGANIZACE SE SÍDLEM V 

PAŘÍŢI 
 

8.1. Mezinárodní dopravní fórum 
 

Tradičně vrcholnou událostí bylo ministerské zasedání Mezinárodního 

dopravního fóra (International Transport Forum, ITF), které proběhlo 

ve dnech 26. – 28. května 2010 v Lipsku (SRN) na téma „Doprava 

a inovace: uvolnit potenciál― (Transport and Innovation: Unleashing the 

Potential―. Delegaci ČR vedl ministr dopravy G. Slamečka. Program 

se zaměřil na debatu o vizi rozvoje dopravy a dopravních systémů, 

nastíněné v dokumentu ITF „Výhled dopravy 2010― (Transport Outlook 
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2010), a moţnostem vyuţití inovačního potenciálu jak ke zvýšení 

efektivnosti, bezpečnosti a dostupnosti dopravy, tak ke sníţení negativních 

vlivů dopravy na ţivotní prostředí. Ministři se shodli, ţe řešení je nutné 

hledat nejen ve zlepšení managementu dopravních systémů, ve vyšším 

vyuţívání kombinované dopravy, v uţší koordinaci územního 

a dopravního plánování, v zavádění nových a pro ţivotní prostředí 

šetrnějších technologií, ve zlepšení osvěty, vzdělávání a informovanosti, 

ale i v další liberalizaci trhu a v posilování volné soutěţe. Pro dosaţení 

stanovených cílů je nutné nastavit přehledný a vymahatelný právní rámec, 

posílit partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a účinněji 

vyuţívat výsledků vědu, výzkumu a vývoje. 

 

Řídicí orgán ITF, Transport Management Board, se kromě přípravy 

ministerských zasedání v letech 2010 a 2011 věnoval zásadním otázkám 

budoucí činnosti – byl zahájen strategický přehled ITF, který v roce 2011 

vyústí v komplexní návrh úpravy právního statutu, poslání, vnitřní 

struktury a organizace, systému financování a komunikační strategie. 

Součástí úvah je také dořešení vztahu ITF a Společného výzkumného 

dopravního centra (Joint Transport Research Centre,JRTC). Ve spolupráci 

ITF a JRTC byla vydána řada publikací (např. „Trends in the Transport 

Sector 1970 – 2008―, „Key Transport Statistics 2009―, „Drugs and 

Driving: Detection and Deterrence―) a uspořádány mnohé odborné akce.  
Ministerské zasedání Mezinárodního dopravního fóra v roce 2010, 

www.internationaltransportforum.org/2010 

Mezinárodní dopravní fórum, 

www.internationaltransportforum.org 

Spojené výzkumné dopravní centrum, 

http://www.internationaltransportforum.org/jtrc  
 

8.2. Mezinárodní organizace pro víno a vinnou révu 
 

Nejvýznamnější událostí v činnosti mezinárodní organizace pro víno 

a vinnou révu (Organisation Internationale de la Vigne at du Vin, OIV) 

byl 33. Světový vinohradnický a vinařský kongres, který se konal ve dnech 

20. – 25. června 2010 v Tbilisi (Gruzie). Ústředním tématem byla 

provázanost tradic a inovací ve vinařství a vinohradnictví (Touch the 

History), nahlíţená z perspektivy rozvoje pěstování a zpracování vinné 

révy, resp. ochrany ţivotního prostředí. Na závěr kongresu proběhlo 

8. zasedání Valného shromáţdění OIV, které přijalo 29 nových resolucí, 

mj. týkajících se definic klíčových pojmů (např. „terroir“), 

technologických postupů a označování vín. Mimořádné zasedání Valného 

shromáţdění OIV (29. října 2010, Beaune, Francie) schválilo Zprávu 

o světovém vinařství a vinohradnictví. „Technické― pracovní skupiny se 

v roce 2010 zaměřily hlavně na tématiku nealhokolických a částečně 

nealkoholických vín, na uplatnění biotechnologií, resp. geneticky 

modifikovaných organismů, a na analýzu ekonomických aspektů pěstování 

a zpracování vinné révy (udrţitelné financování, dopady změny klimatu). 

Díky iniciativě ČR byla přijata úprava jednacího řádu OIV, umoţňující 

členským zemím pozorovatelskou účast na dosud uzavřených zasedáních 

Vědeckého a technického výboru. 

 

V průběhu roku 2010 byla dále posíleny kontakty České republiky se 

sekretariátem a s představiteli OIV: dne 9. března 2010 proběhlo v Paříţi 

ITF dává 

každoročně 

politikům, vědcům i 

představitelům 

byznysu rokovat o 

složitých 

záležitostech 

mobility, dopravy a 

logistiky.  

-- A. Merkel, 

kancléřka SRN 

Posílení role 

České republiky 

v OIV 

http://www.internationaltransportforum.org/2010
http://www.internationaltransportforum.org/
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc


 

 

 

strana 57 

setkání ministra zemědělství ČR J. Šebesty a velvyslance ČR při OECD 

K. Dyby s generálním ředitelem OIV F. Castelluccim a presidentem OIV 

Y. Bénardem (moţnosti prohloubení expertní spolupráce, poskytnutí 

záštity OIV nad některou z vinařských soutěţí či přehlídek v ČR, výměna 

názorů na rozvoj vinařství a vinohradnictví). Tajemník generálního 

ředitele OIV Y. Juban se dne 23. března účastnil jako člen hodnotící 

komise přehlídky moravských vín v Českém centru v Paříţi. 

 
Mezinárodní organizace pro víno a vinnou révu, 

www.oiv.org 

33. Světový vinohradnický a vinařský kongres, 

http://www.oiv2010.ge 
 

8.3. Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat 
 

78. výroční Valné shromáţdění Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat 

(Organisation Mondiale de la Santé Animale,OIE
1
), které se konalo 

v Paříţi 23. – 28. května 2010 za účasti delegací ze 176 členských států, 

potvrdilo ve funkci generálního ředitele B. Vallata, který tak získal jiţ 

potřetí pětiletý mandát k vedení OIE. Delegáti přijali 5. Strategický plán, 

stanovující hlavní úkoly OIE pro léta 2011 – 2015. Kromě pokračování 

současných činností (monitoring výskytu zvířecích nákaz, příprava 

a implementace vědecky podloţených standardů a doporučení, prevence 

vzniku a sniţování výskytu nemocí zvířat, posilování kapacit veterinárních 

sluţeb, zpracovávání politických doporučení, podpora aplikovaného 

výzkumu, komunikační aktivity) se organizace zaměří také na 

problematiku bezpečnosti potravin, analýzu dopadů změn ţivotního 

prostředí na zdraví zvířat a vlivů zemědělské ţivočišné produkce na změnu 

klimatu. Valné shromáţdění se dále zabývalo mj. přehledem „World 

Animal Health 2009“, přijalo či modifikovalo 56 kapitol „OIE Terrestrial 

Animal Health Code“. Vysoká pozornost byla věnována veterinární 

sluţbě: zvláště úspěšný byl tzv. twinningový program, usnadňující 

přípravu laboratoří v rozvojových zemích a v zemích s transformující se 

ekonomikou na akreditační proces. 

 

V průběhu roku 2010 uspořádala OIE mnohé odborné konference, 

semináře a workshopy a pokračovala v rozsáhlé publikační činnosti. 
Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat, 

www.oie.int 

 

8.4. Mezinárodní úřad pro výstavnictví 
 

V průběhu 148. Valného shromáţdění této organizace, které se konalo 

23. listopadu 2010, účastníci vyslechli postupové zprávy o přípravě 

světových výstav v holandském Venlo (2012 pod názvem „Floriade― 

a věnované zahradnictví), korejském Yeotsu (2012, s tématem „Living 

Ocean and Coast―) a italském Milánu (2015, se zaměřením na „Feeding 

the Planet:  Energy for Life―. Část zasedání byla věnována i průběhu 

a předběţnému hodnocení EXPO 2010 v Šanghaji. Pavilon ČR na této 

výstavě získal – s přispěním lobbyingu, na kterém se podílela i SM při 

OECD – ocenění za kreativitu. 

                                                 
1 Vznikla v r. 2003 transformací z Office International des Epizooties, zkratka se nadále pouţívá 

http://www.oiv.org/
http://www.oiv2010.ge/
http://www.oie.int/
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Důleţitými závěry zasedání byly schválení rozpočtu BIE na rok 2011 

a vytvoření pracovní skupiny pro členské příspěvky. Mandát, sloţení 

a časový rozvrh práce této pracovní skupiny budou projednány na příštím 

Valném shromáţdění, které se bude konat 14. června 2011.¨ 

 

8.5. Mezinárodní úřad pro chladírenství 
 

Zástupcem ČR ve výkonném výboru IIF je od r. 2008 pan R. Čermák 

(IRCO, Ingersoll Rand – nadnárodní společnost působící na světových 

trzích v různých sektorech, mj. také v oboru chlazení a klimatizací). R. 

Čermák se zúčastnil zasedání Výkonného výboru IIF, které se konalo dne 

11. června 2010 v Paříţi. 

 

Ve dnech 22. – 24. února 2010 se v Praze sešel Řídící výbor IIF, dále 

Podvýbor pro publikace a Vědecko-technologická rada, aby zde 

diskutovali přípravu 23. Mezinárodního chladírenského kongresu, jehoţ 

hostitelským městem bude Praha. Kongres se uskuteční 21. – 26. srpna 

2011. Očekává se ţivá diskuse, do které je jiţ nyní, na počátku roku 2011, 

přihlášeno přes 750 příspěvků. 
www.icr2011.org 

 

8.6. Mezinárodní úřad pro míry a váhy 
V roce 2010 ukončil své působení v roli ředitele BIPM Prof. A. Wallard 

a od 1. 1. 2011 se novým ředitelem stává Prof. M. Kühne, který je 

v metrologické komunitě dobře znám. Prof. Wallard zůstává i po odchodu 

do důchodu emeritním ředitelem BIPM. 
www.bipm.org 

 

8.7. Mezinárodní organizace pro legální metrologii 
 

V pořadí 45. zasedání Mezinárodního výboru pro legální metrologii se 

konalo ve dnech 21. – 24. září v Orlandu (USA), které zvolilo novým 

předsedou OIML P. Masona a novým ředitelem BIML S. Patoray. 

Zasedání se zúčastnili zástupci ČR (P. Klenovský z českého 

metrologického institutu a M. Holeček a K. Vidímová, předseda ÚNMZ – 

Ústav pro ). V říjnu 2011 se bude 46. zasedání OIML konat v Praze. 
 

www.oiml.org 

www.cmi.cz 
 

8.8. Eutelsat 
 

Po oddělení akciové společnosti (Eutelsat S.A.) od mezivládní organizace 

(Eutelsat IGO) v r. 2001 byla dalším významným milníkem její 

transformace na „Eutelsat Communications― v r. 2005. Výkonným 

tajemníkem Eutelsat IGO je Ch. Roisse a generálním ředitelem a 

předsedou představenstva je G. Berretta. 
www.eutelsat.cz 

 

http://www.icr2011.org/
http://www.bipm.org/
http://www.oiml.org/
http://www.cmi.cz/
http://www.eutelsat.cz/
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9. ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ 

ZMĚNY 
 

9.1. Změny ve vedení OECD 
 

Rada OECD na svém zvláštním zasedání dne 30. září 2010 jednomyslně 

podpořila kandidaturu Angela Gurríi na znovuzvolení do funkce 

generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou politiku a rozvoj 

(OECD). A. Gurría se podruhé ujme této funkce 1. června 2011. 

  

Ředitelem Direktorátu OECD pro ţivotní prostředí (ENV) se stal S. Upton 

(Nový Zéland). Do funkce nastoupil dne  1. dubna 2010; odpovídá za 

řízení prací OECD v oblasti ţivotního prostředí a posílení strategického 

vlivu OECD v této oblasti.  

 

V souladu s Rules of procedure a s návrhy doporučení relevantních výborů  

Rada zvolila nové vedení stálých výborů OECD. Do čela výkonného 

výboru byl zvolen M. Yoshikawa (JP), rozpočtového výboru D. Martin 

(UK),  výboru pro vnější vztahy M. Narbona (ES) a výboru pro audit 

A. Wellenstein (NL). 

 

Novým předsedou Výboru pro rozvojovou pomoc se stal Brian Atwood 

(US). 

 

9.2. Změny ve vedení dalších organizací v systému 

OECD 
 

V návaznosti na oznámení odchodu současného generálního tajemníka 

Mezinárodního dopravního fóra (ITF) J. Shorta do důchodu k 31. červenci 

2011 bylo dne 16. června 2010 zahájeno výběrové řízení na obsazení této 

pozice. K prodlouţenému termínu uzávěrky (30. listopadu 2010) bylo 

podáno 7 kandidatur (Belgie, Černá Hora, Francie, Lotyšsko, Ruská 

Federace, Ukrajina, Velká Británie). 
 

10. ČR A OECD  
 

10.1. Hlavní události ve vztazích ČR a OECD 
 

25. ledna 2010 projednal Výbor pro hospodářské přehledy Hospodářský 

přehled České republiky. Jednání za ČR vedl náměstek ministra financí 

Peter Chrenko.   

 

Dne 24. února 2010 se poradce ministra zemědělství J. Šír účastnil 

zasedání Kulatého stolu OECD k udrţitelnému rozvoji.  

 

Ve dnech 25. – 26. února 2010 proběhlo v Paříţi zasedání Zemědělského 

výboru OECD na ministerské úrovni. Delegaci České republiky vedl 

poradce ministra zemědělství J. Šír.  
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Dne 9. března 2010 proběhlo v Paříţi setkání ministra zemědělství J. 

Šebesty a velvyslance ČR při OECD K. Dyby s F. 

Castelluccim, generálním ředitelem Mezinárodní organizace pro víno a 

vinnou révu.  

 

Dne 24. března 2010 v OECD proběhly jiţ tradiční „Svátky jara― 

s prezentací pamětihodností České republiky a ochutnávkou moravských 

vín. 

 

Generální tajemník OECD A. Gurría dne 5. dubna 2010 přicestoval na 

dvoudenní návštěvu Prahy s cílem představit Hospodářský přehled ČR. 

Setkal se s prezidentem ČR V. Klausem, předsedou vlády J. Fischerem, 

členy vlády, guvernérem ČNB, novináři a se studenty Vysoké školy 

ekonomické. Společně s předsedou vlády a ministrem financí vystoupil na 

semináři moderovaném velvyslancem K. Dybou. 

 

Na konferenci MŢP a MPO „Going Green―, která proběhla ve dnech 15. – 

16. května 2010 v Praze, vystoupil s prezentací prací OECD v oblasti 

zeleného růstu (zejména OECD Green Growth Strategy) tehdejší zástupce 

ředitele Direktorátu OECD pro ţivotní prostředí R. Visser. 

 

Dne 25. května 2010 proběhl Kulatý stůl OECD pro primátory, starosty a 

ministry k tématu „Města a zelený růst― (OECD Urban Roundtable for 

Mayors and Ministers: Cities and Green Growth). Za Českou republiku se 

zúčastnil P. Osvald, náměstek ministra pro místní rozvoj, a M. Hájek, 

náměstek ministra ţivotního prostředí. 

 

Na Fóru OECD, které se konalo ve dnech 26. – 27. května 2010 v Paříţi, 

vystoupil v panelu „Zelená pracovní místa: mýtus nebo realita?― (Green 

Jobs: Myth or Reality?) náměstek ministra ţivotního prostředí M. Hájek.  

Ministerského zasedání Rady OECD ve dnech 27. – 28. května se 

zúčastnila delegace ČR vedená místopředsedou vlády a ministrem 

zahraničních věcí J. Kohoutem. 

 

Dne 4. června 2010 proběhlo Zvláštní zasedání Výkonného výboru OECD 

za účasti náměstka ministra průmyslu a obchodu Geusse. 

 

Ve dnech 7. – 8. října 2010 se v Paříţi konalo ministerské zasedání 

Zdravotního výboru OECD. Delegaci České republiky vedl ministr 

zdravotnictví L. Heger.  

 

Dne 7. října 2010 představil na tiskové konferenci  Praze výkonný ředitel 

IEA N. Tanaka spolu s ministrem průmyslu a obchodu M. Kocourkem 

Hloubkový energetický přehled České republiky zpracovaný experty 

z členských zemí a Sekretariátu IEA. Při této příleţitosti se uskutečnila 

jednání  N. Tanaky  s ministrem Kocourkem, náměstkem ministra 

zahraničních věcí T. Dubem a náměstkem ministra financí T. Zídkem. 

 

Náměstek ministra průmyslu a obchodu M. Tlapa se ve dnech 28. – 29. 

října 2010 zúčastnil Zvláštního zasedání Výkonného výboru. 
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Ve dnech 4. – 5. listopadu 2010 proběhlo v Paříţi ministerské zasedání 

Výboru OECD pro politiku vzdělávání. Delegaci České republiky vedl 1. 

náměstek ministra školství K. Hajn, zúčastnil se rovněţ náměstek ministra 

práce a sociálních věcí V. Šiška.  

 

15. listopadu 2010 v Benátkách na ministerské úrovni zasedal Výbor pro 

veřejnou správu 

 

Zasedání Kulatého stolu OECD k udrţitelnému rozvoji se ve dnech 13. a 

14. prosince 2010 účastnili 1. náměstkyně ministra ţivotního prostředí R. 

Bízková a náměstek ministra ţivotního prostředí I. Hlaváč. 

 

10.2. Občané České republiky v orgánech a sekretariátu 

OECD 
 

P. Polechová, ředitelka odboru pro strategie a analýzy MŠMT, působila 

v roce 2010 v Řídící radě Centra OECD pro výzkum a inovace ve 

vzdělávání (CERI, Centre for Educational Research and Innovation). Po 

jejím odchodu z MŠMT (září 2010) byla do této pozice jmenována L. 

Šteigrová, ředitelka odboru pro záleţitosti Evropské unie MŠMT. 

 

Ředitel odboru mnohostranných vztahů MŢP a poradce ministra ţivotního 

prostředí J. Hlaváček působil ve funkci místopředsedy Výboru pro politiku 

ţivotního prostředí. V této funkci byl potvrzen i pro rok 2011. 

 

Ředitel (resp. zástupce ředitele) odboru environmentálních rizik MŢP P. 

Forint pracoval jako místopředseda Pracovní skupiny pro chemické 

havárie; do této funkce byl opětovně zvolen také pro rok 2011. 

 

Zástupkyně ředitele odboru environmentálních rizik (resp. vedoucí 

oddělení strategií a politiky ţivotního prostředí odboru Evropské unie a 

politiky ţivotního prostředí) K.Qasnitzová působila ve funkci 

místopředsedkyně Pracovní skupiny pro národní politiky ţivotního 

prostředí. 

 

H. Číţková (Stálá mise ČR při OECD) působila jako členka byra EAP TF 

(Task Force for the Implementation of the Environmental Action 

Programme for Central Europe); do této funkce byla opětovně zvolena i 

pro rok 2011. 

 

Ředitel odboru Strategie daňové politiky a správy MF ČR Martin Jareš je 

místopředsedou Pracovní skupiny č. 2 (pro analýzu daňové politiky a 

daňovou statistiku) Výboru pro fiskální záleţitosti. 

 

Expert odboru Hospodaření s majetkem státu MF ČR Petr Musil je členem 

byra Pracovní skupiny pro státní vlastnictví a privatizační praktiky Výboru 

pro řízení a správu podniků. 

 

Počet českých stálých zaměstnanců sekretariátu OECD se za přispění SM 

za poslední 3 roky zvýšil ze tří na současných 7: 
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dva pracovníci v Zemědělském direktorátu OECD (P. Vávra a V. 

Vojtěch), od roku 2008 pracuje v direktorátu GOV, oddělení pro 

regulatorní reformy D. Trnka,  v NEA působí R. Řeháček a od  října 2009 

působí v sekretariátu OECD bývalá pracovnice MF ČR Zuzana. Šmídová.  

V technických funkcích pak pracují V. Hladišová (oddělení PBF/ACC) a 

J. Kubát (IEA). 

 ČR rovněţ v letech 2009-2010 obsadila poprvé v historii svého členství 

pozici místopředsedy Výkonného výboru OECD, kterou vykonával V. 

Tesař.  

S významnou podporou SM OECD se zvýšil počet stáţistů 

v administrativě OECD i na samotné SM, coţ umoţňuje bezprostřední 

čerpání znalostí a praktických dovedností klíčových útvarů OECD.   

 

10.3. Účast na zasedáních 
 

Celková účast zástupců ČR na zasedáních se v roce 2010 proti roku 2009 

mírně zvýšila  (z 1099 na 1125), přesto naše účast je stále jen na úrovni 

zhruba 80 % (resp. 78,7 % v r. 2009) průměru členských zemí OECD. I 

toto mírné zlepšení je dosaţeno především  zásluhou Stále mise, jejíţ 

pracovníci tvořili 31,1 % celkového počtu našich delegátů na zasedáních 

(proti 22,5 % v r. 2009). Intenzita zapojení SM ještě více vyniká ve 

srovnání s průměrem ostatních členských zemí, který je zhruba poloviční 

(16,2 %); jen 5 stálých misí členských zemí mělo v absolutních číslech 

větší účast na zasedáních neţ SM ČR (USA, Japonsko, Korea, Itálie a 

Mexiko). (viz příloha č. 4) 

 

10.4. Účast českých expertů na examinacích 
 

Česká republika (představovaná zástupci MF I. Vlčkem a V. Menzlem) 

byla v únoru 2010 spolu s Řeckem examinátorem v rozpravě 

o Hospodářském přehledu Finska. 

 

V říjnu 2010 se zástupci České republiky, T. Hudeček z Ministerstva 

spravedlnosti a A. Bašný z Krajského státního zastupitelství v Ústí nad 

Labem, podíleli po boku expertů z Lucemburska na 3. fázi examinace 

Finska, pokud jde o aplikaci Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních 

veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích. 

 

K. Quasnitzová, zástupkyně ředitele odboru mnohostranných vztahů MŢP, 

se účastnila jako examinátorka implementace mezinárodních 

environmentálních smluv hodnocení politiky ţivotního prostředí 

(Environmental Performance Review) Slovenské republiky.   

 

10.5. Podíl ČR na financování OECD 
 

Činnost OECD je financována v zásadě třemi kanály: prvním je základní 

příspěvek na činnost OECD povinný pro všechny členské země a 

kalkulovaný především v závislosti na tvorbě národního důchodu (tzv. Part 

I), druhým je příspěvek na aktivity, kterých se členská země zúčastní 

pouze na základě vlastního zájmu (tzv. Part II) a konečně třetím zdrojem 

http://www.oecd.org/tad
http://www.oecd.org/gov
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jsou dobrovolné příspěvky členských zemí poskytované v souladu s jejich 

specifickými zájmy a preferencemi. 

 

ČR se v r. 2010 podílela na úhradě 0,636 % celkových příspěvků do Part I  

(1 061 327 EUR). V rámci Part II ČR přispěla celkem 450 091 EUR za 

moţnost zapojit se do činnosti Mezinárodní energetické agentury, 

Agentury pro jadernou energii, do programů LEED a PISA, jakoţ i dalších 

aktivit. Dobrovolné příspěvky v celkové výši téměř 270 tis. EUR byly 

orientovány na podporu projektů v oblasti energetiky, rozvoje lidských 

zdrojů (usnadnění participace českých expertů na projektech OECD 

formou finanční dotace pro české občany, kteří podniknou v OECD 

odborné stáţe), dále investice do projektů OECD, které jiţ probíhají ve 

strategicky důleţitém regionu jihovýchodní Evropy, na projekty v oblasti 

ţivotního prostředí, ČR finančně přispívá také  na přípravu hodnocení 

hospodářského rozvoje ČR, a další projekty. Celkový přehled o 

poskytnutých dobrovolných příspěvcích podává  následující tabulka. 

 
Podporovaná činnost - produkt Částka (EUR) Z rozpočtu 

1. Directorate of Global Energy Dialogue 15 000 MZV 

2. HUMAN RESOURCES 
DEVELOPMENT  

25 000 MZV 

3. Programme Investment Compact for 
South-East Europe  

7 000 MZV 

4. Environmental Fiscal Reform in 
Moldova   

35 000 MZV 15 000 
MŽP 20 000 

5. Programme EURASIA 50 000 MZV 

6. POSÍLENÍ DATABÁZE OECD O 
ÚDAJE Z OBLASTI RODINNÉ POLITIKY 

5 000 MPSV 

7. Analýza využívání fondů EU 7 000 MMR 

8. Výbor pro cestovní ruch 10 000 MMR 

9. Podpora programu INES (indikátory 
z oblasti vzdělávání) 

12 559 MŠMT/IUV 

10. Podpora programu INES – LSO 
(indikátory z oblasti vzdělávání) 

5 433 MŠMT/IUV 

11. Systém hodnoceni výstupu kvality 
vzdělávání 

98 000 MŠMT 

CELKEM 269 992  

 

11. ČINNOST SM V ROCE 2010 
 

11.1. Plnění úkolů SM 
 

Tým SM se v r. 2010 soustředil na podporu plnění úkolů vyplývajících 

z Programového prohlášení vlády a z dlouhodobých cílů spolupráce ČR 
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s OECD. Organizační a logistickou podporou účasti rezortních expertů na 

zasedáních, případně vlastní aktivní účastí přispívali pracovníci SM k 

přenosu vědomostí a poznatků OECD a jejích přidruţených institucí do 

české státní správy. Konkrétně šlo zejména o úkoly a informace související 

s přípravou Hospodářského a Energetického přehledu ČR,  s formulací 

hospodářsko-politických doporučení k eliminaci dopadů ekonomické krize 

a obnově růstu, s přípravou a zpracováním Strategie zeleného růstu,  a o 

podporu reformních procesů a řešení strukturálních, regulatorních, 

rozvojových a vzdělávacích otázek. ČR v nejvyšších orgánech OECD 

vystupovala na podporu rozšíření členské základny Organizace i na 

podporu vztahů s nečlenskými zeměmi. Přes vlastní zdrojová omezení se 

ČR v postavení donora významně angaţovala ve spuštění regionálního 

programu OECD „OECD Eurasia Competitiveness Programme― a 

v pokračující podpoře regionálních programů MENA a „South-East 

Europe―. ČR se stavěla realisticky k moţnostem OECD pracovat na 

otázkách změny klimatu, maximálně podporovala aktivity OECD v oblasti 

inovací.  

 

Nad rámec standardních úkolů SM na půdě substantivních výborů 

spolehlivě zabezpečovala přenos instrukcí, výstupů a informací 

z praţského ústředí do pracovních orgánů OECD. SM rovněţ v rámci 

svých moţností napomáhala zvýšení počtu českých zaměstnanců 

v Sekretariátu OECD ať jiţ v podobě stáţí nebo zaměstnaneckého poměru.  

Kromě standardní podpory účasti odborníků státní správy na zasedáních 

pracovních orgánů OECD, resp.  pokrytí zasedání a informování ústředí 

v případě jejich neúčasti, vyvíjela SM nadstandardní aktivity vycházející 

z vlastní invence a iniciativy – v rámci existujících časových a 

personálních moţností. Mezi nejvýznamnější tyto iniciativy patří 

následující: 

  

- SM zorganizovala anebo se podílela na organizaci řady 

společných akcí administrativy ČR a sekretariátu OECD (např. 

seminář k Inovační strategii) 

-  

- SM docílila v posledních letech pravidelnosti v oficiálních 

návštěvách generálního tajemníka OECD A. Gurríi v ČR, 

naposledy při představení Hospodářského přehledu ČR 

v dubnu 2010, s další návštěvou se počítá v r. 2011. 

 

- SM poskytovala konzultace izraelskému negociačnímu týmu 

v průběhu jednání o přístupu Izraele k OECD 

 

- s přispěním SM se ČR aktivně zapojila do regionálních 

programů OECD. V rámci  programu Eurasia spolupředsedala 

dvěma ze tří klíčových pracovních skupin a zorganizovala 

reakci ČR na potřeby Ukrajiny a Moldavska  

 

- SM podpořila jednání s administrativou OECD o vyuţití 

projektu Fiscal Sress-testing zpracovaného skupinou českých 

odborníků pod vedením Z. Tůmy k měření fiskální 

udrţitelnosti zemí OECD 
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- SM je styčnou institucí pro jednání o kandidatuře M. 

Topolánka na pozici výkonného ředitele Mezinárodní 

energetické agentury 

 

- SM  zaznamenala úspěchy i v personální politice ve vztahu 

k OECD, zasadila se o nárůst počtu našich stáţistů 

v sekretariátu OECD a sama v zájmu šíření znalostí  OECD 

stáţisty přijímala.V závěru roku 2010 SM vyjednala program 

revolvingového vysílání stáţistů-zaměstnanců české státní 

správy do sekretariátu OECD. 

 

V kolektivu SM došlo v polovině roku k obměně tří pracovníků: na místo 

rady-vyslance V. Tesaře nastoupil rada-vyslanec B. Dolejší,  radu H. 

Heidlerovou nahradila I. Matoušová (III. taj.) a za III. tajemníka R. Holého 

nastoupil II. tajemník P. Janoušek, hospodář Martin Horák byl vystřídán 

Jiřím Pomahačem, Věru Šimákovou v sekretariátu nahradila Ivana Cornez 

a za Lukáše Buršu nastoupil Pavel Miřatský. 

 

11.2. 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 technického vybavení SM. Pokud jde o oficiální zprávy 

ve formě „Telegram in claris― (TIC), odeslala SM v roce 2010 do ústředí 

celkem 679 zpráv. Proti předchozímu roku, kdy bylo zasláno 380 takových 

zpráv jde o téměř 100% nárůst. Vedle elektronické cesty bylo mnoţství 

informací, publikací a tiskovin dopraveno do ČR poštou, prostřednictvím 

sítě LN a s vyuţitím delegátů nebo pracovníků SM při cestě do ČR. 

 

11.3. Vztahy s veřejností 
 

Důleţitým komunikačním kanálem jsou internetové stránky SM. V roce 

2010 byl počet zobrazení internetových stránek SM více neţ 15 tisíc 

a počet návštěvníků více neţ 4,5 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. 

 

Za rok 2010 evidovala a vyřídila SM 5 dotazů podle zákona č. 106/1999 

Sb. a mnoho dalších písemných a e-mailových dotazů. 

 
Stálá mise ČR při OECD, www.mzv.cz/oecd.paris 

ČR v OECD, www.oecd.org/czech 

 

12. VÝHLED NA ČINNOST OECD 

V ROCE 2011 
 

http://www.mzv.cz/oecd.paris
http://www.mzv.cz/oecd.paris
http://www.oecd.org/czech
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SM OECD předpokládá, ţe OECD bude i v podmínkách roku 2011 

pokračovat ve svém úsilí o posílení svého globálního vlivu 

prostřednictvím spolupráce s G20 a EE5, o adekvátní reakci na aktuální 

výzvy na globální, regionální i národní úrovni a o další zdokonalení 

vnitřních mechanismů řízení (včetně prioritizace a rozpočtování). Silným 

impulsem pro činnost OECD bude 50. výročí jejího zaloţení v r. 1961. 

Očekává se proto, ţe zasedání Rady OECD na ministerské úrovni v květnu 

2011 bude mít nejen slavnostní charakter, ale přinese i nové impulsy pro 

další činnost OECD. Setrvačný segment činnosti substantivních výborů 

bude zaměřen na realizaci priorit stanovených ministerskou Radou roku 

2010. K jejich naplnění budou směřovat následující nejdůleţitější akce: 

 

10. – 11. února 2011, Paříž: seminář k souhrnné zprávě Strategie 

zeleného růstu (OECD Green Growth Strategy Synthesis Report). 

 

17. – 18. února 2011, Paříž: Globální fórum k hospodářské soutěţi 

 

24. února 2011, Paříž: Seminář OECD na vysoké úrovni pro poslance 

parlamentů 

 

24. března 2011, Paříž: se uskuteční tradiční Svátky jara pořádané SM 

OECD 

 

29. – 30. března 2011, Paříž: Globální fórum k ţivotnímu prostředí, téma 

změna klimatu a rozvojové země. 

 

4. - 5. dubna 2011, Paříž: Global Science Forum 

 

5. dubna 2011, Paříž: Global Forum on Development 

 

2. května 2011, Paříž: Politické fórum k problémům řešení sociálních 

nerovností (Tackling Inequality). 

 

2. – 3. května 2011, Paříž: zasedání ministrů sociálních věcí k úloze 

sociální politiky v budování spravedlivější budoucnosti (Building a 

Fairer Future: the Role of Social Policy).  

 

5. – 6. května 2011, Paříž: Zvláštní zasedání výkonného výboru (ECSS) 

 

23. – 27. května 2011, Paříž: Týden OECD s vyvrcholením oslav 50. 

výročí zaloţení organizace (včetně Fóra OECD a ministerského 

zasedání Rady OECD). 

 

27. – 28. května 2011, Paříž: Zasedání Rady OECD na úrovni ministrů 

pod předsednictvím USA 

 

25. – 27. května 2011, Lipsko: ministerské zasedání Mezinárodního 

dopravního fóra (ITF) na téma „Doprava a společnost“ (Transport and 

Society). 

 

16. června 2011, Praha: ministerská konference programu EURASIA 
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říjen 2011, Paříž: Globální fórum k ţivotnímu prostředí, zaměřené na 

problémy ochrany, vyuţívání a managementu vodních zdrojů. 

 

24. – 25. října 2011, Paříž: Globální fórum k zemědělství, věnované 

tématu globálních potravinových řetězců a rozvojovým zemím 

 

22. – 24. listopadu 2011, Paříž:  ministerské zasedání South-East 

Europe Investment Compact



 

 

 

 

 

 

Přílohy 
 

k Výroční zprávě 

Stálé mise ČR při OECD 

za rok 2010 
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PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1: Zkratky pouţívané v OECD 
 

Poznámka: Uvedené zkratky jsou pouţity ve Výroční zprávě Stálé mise ČR při OECD 

za rok 2009, popř. byly pouţity 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 
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DCD Development Co-operation Directorate 

DDA Doha Development Agenda 

DEV Development Centre 

DSTI Directorate for Science, Technology and Industry 

EAP TF Task Force for Implementation of the Environmental Action Programme 

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 

ELS/HD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, Health Division 

ELSAC Employment, Labour and Social Affairs Committee 

ENV Environment Directorate 

EPC Economic Policy Committee 

EPOC Environment Policy Committee 

EPR Environmental Performance Review 

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, Rusko,  

USA, Velká Británie) 

G20 skupina sdruţující EU a samostatně dalších 19 zemí (Argentina, 

Austrálie, Brazílie, Čína, Francie, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, 

Jihoafrická republika, Jiţní Korea, Kanada, Mexiko, Německo, Rusko, 

Saúdská Arábie, Turecko, 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 
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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 

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 
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MSP malé a střední podniky 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeţe 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 

MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí ČR 

NATO North Atlantic Treaty Organisation 

NEA Nuclear Energy Agency 

NEO Nuclear Energy Outlook 

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 Wine 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 Competencies 

PIR Programme Implementation Review 

PISA Programme for International Student Assessment 

PPP Purchasing power parity (Parita kupní síly) 

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 
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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 

SZPI Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

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 Řeţ 

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 soutěţe 

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 
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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 

 

 

Příloha č. 2: Uţitečné webové odkazy 

 

OECD www.oecd.org 

OECD a ČR www.oecd.org/czech 

SM ČR při OECD www.mzv.cz/oecd.paris 

přehled významných akcí www.mzv.cz/oecd.paris/cz/kalendar_akci 

OECD – základní informace www.oecd.org/about 

OECD – přehled orgánů www.oecd.org/OECDgroups 

OECD – uţívané zkratky www.oecd.org/acronyms 

OECD – rozpočet www.oecd.org/budget 

OECD – instrumenty 
webdomino1.oecd.org/horizontal/oecdacts.

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 soutěţ 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 ţivotní 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 

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

http://www.oecd.org/acronyms
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/czech
http://www.mzv.cz/oecd.paris
http://www.mzv.cz/oecd.paris
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/OECDgroups
http://www.oecd.org/taxation
http://www.oecd.org/transport
http://www.oecd.org/economics
http://www.oecd.org/finance
http://www.oecd.org/competition
http://www.oecd.org/daf/nocorruption
http://www.oecd.org/migration
http://www.oecd.org/trade
http://www.oecd.org/regional
http://www.oecd.org/development
http://www.oecd.org/sti/consumer-policy
http://www.oecd.org/statistics
http://www.oecd.org/ageing
http://www.oecd.org/sti
http://www.oecd.org/governance
http://www.oecd.org/education
http://www.oecd.org/employment
http://www.oecd.org/agriculture
http://www.oecd.org/health
http://www.oecd.org/environment
http://www.oecd.org/statistics
http://www.oecd.org/ctp
http://www.oecd.org/cfe
http://www.oecd.org/ccnm
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Direktorát pro finance a podnikání www.oecd.org/daf 

Direktorát pro zemědělství 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 záleţitosti 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 ţivotní 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 

Sekretariát pro politický dialog s G20 www.oecd.org/g20 

Světové fórum ke škodlivým daňovým praktikám www.oecd.org/tax/globalforum/loscabos 

TUAC www.tuac.org 

MCM 2009 www.oecd.org/mcm2009 

Fórum OECD 2009 www.oecd.org/forum2009 

EUTELSAT www.eutelsat.org 

Mezinárodní dopravní fórum www.internationaltransportforum.org 

Mezinárodní organizace pro legální metrologii www.oiml.org 

Mezinárodní organizace pro víno a vinnou révu 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 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR www.mpo.cz 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR www.msmt.cz 

Ministerstvo vnitra ČR www.mvcr.cz 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR www.mzv.cz 

http://www.oecd.org/daf
http://www.oecd.org/agr
http://www.oecd.org/dac
http://www.oecd.org/std
http://www.oecd.org/edu
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/gov
http://www.oecd.org/sti
http://www.oecd.org/els
http://www.oecd.org/env
http://www.oecd.org/eco
http://www.oecd.org/ech
http://www.biac.org/
http://www.oecd.org/edu/ceri
http://www.nea.org/
http://www.oecd.org/sah
http://www.iea.org/
http://www.oecd.org/dev
../../../../../../../Notebook/Notebook/Dokumenty/Information/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK3/www.oecd.org/tax/globalforum/loscabos
http://www.tuac.org/
http://www.internationaltransportforum.org/
http://www.oiml.org/
http://www.oiv.int/
http://www.oie.int/
http://www.bie-paris.org/
http://www.iifiir.org/
http://www.bipm.fr/
http://www.vlada.cz/
http://www.mdcr.cz/
http://www.mfcr.cz/
http://www.mpsv.cz/
http://www.mmr.cz/
http://www.mpo.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.mvcr.cz/
http://www.mzv.cz/
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Ministerstvo zemědělství ČR www.mze.cz 

Ministerstvo zdravotnictví ČR www.mzcr.cz 

Ministerstvo ţivotního prostředí ČR www.mzp.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 Řeţ www.nri.cz 

Ústav pro informace ve vzdělávání www.uiv.cz 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe 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 

Konferenční centrum OECD www.oecd.org/conferencecentre 

 

Příloha č. 3: Struktura Sekretariátu OECD v roce 2010 
 

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 ţivotní  

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 

záleţitosti a komunikaci 

www.oecd.org 

Direktorát pro veřejnou správu 

a územní rozvoj 

www.oecd.org/gov 

http://www.mze.cz/
http://www.mzcr.cz/
http://www.env.cz/
http://www.ceb.cz/
http://www.cnb.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.egap.cz/
http://www.sshr.cz/
http://www.sujb.cz/
http://www.nri.cz/
http://www.uiv.cz/
http://www.compet.cz/
http://www.iaea.org/
http://www.icrp.org/
http://www.imf.org/
http://www.undp.org/
http://www.unesco.org/
http://www.wco.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.who.int/
http://www.wto.org/
http://www.oecd.org/secretarygeneral
http://www.oecd.org/conferencecentre
http://www.oecd.org/dac
http://www.oecd.org/eco
http://www.oecd.org/edu
http://www.oecd.org/els
http://www.oecd.org/cfe
http://www.oecd.org/env
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/daf
http://www.oecd.org/ccnm
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/gov
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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 

 

 

 

Příloha č. 4: Statistika delegátů (vybrané členské země) 
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http://www.oecd.org/sti
http://www.oecd.org/std
http://www.oecd.org/ctp
http://www.oecd.org/dev
http://www.oecd.org/edu/ceri
http://www.iea.org/
http://www.nea.fr/
http://www.oecd.org/sah
http://www.internationaltransportforum.org/
http://www.internationaltransportforum.org/
http://www.internationaltransportforum.org/
http://www.oecd.org/pdg
http://www.oecd.org/g8
../../../../../../../Notebook/Notebook/Dokumenty/Information/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK3/www.oecd.org/apf
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Příloha č. 5: Přehled významných akcí v roce 2010 
 

LEDEN 

 25.1. Paříţ : Hospodářský přehled ČR – projednání v EDRC 

 

 

ÚNOR 

 17. 2., Paříţ: Setkání OECD s Hospodářským a bezpečnostním výborem 

Parlamentního shromáţdění NATO 

 

 18. 2., Paříţ: Seminář OECD pro členy parlamentů „Sustaining a Global Recovery― 

 

 25. – 26. 2., Paříţ: Zasedání Zemědělského výboru OECD (Committee 

for Agriculture, COAG) na ministerské úrovni, téma Food and Agricultural Policies 

for a Sustainable Future: Responding to Global Challenges and Opportunities  

 

 

BŘEZEN 

 20. 3., Paříţ: Zasedání Výkonného výboru (Executive Committee) Mezinárodní 

organizace pro víno a révu vinnou (OIV) 

 

 24. 3., Paříţ: Svátky jara – recepce ČR v OECD 

 

 Praha:  HL Round Table on Innovation Strategy OECD 

 

 29. - 31.3., Cambridge, Velká Británie: 1. Konference IIR na téma udrţitelnosti 

a chlazení (IIR) 

 

 

DUBEN 

 

 6. 4. Praha: Presentace Hospodářského přehledu OECD pro ČR 

 

 Paříž:  ECSS 

 

 14. - 15. 4., Paříţ: Zasedání DAC na seniorní úrovni (Development Assistance 

Committee SLM)  

 

 

KVĚTEN 

 

 23. – 28. 5., Paříţ: 78. výroční zasedání Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat 

(OIE) 

 

 26. – 27.  5., Paříţ: Fórum OECD 

 

 27. – 28 5., Paříţ: MCM OECD 
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 26. – 28. 5., Lipsko (SRN): Zasedání Mezinárodního dopravního fóra (International 

Transport Forum, ITF) na ministerské úrovni, téma Transport & Innovation: 

Unleashing the Potential 

 

 

ČERVEN 

 

 10. 6. 2010, Paříţ  projednání a schválení Hloubkového energetického přehledu ČR 

na zasedání SLT IEA 

 

 Praha: OECD-Eurasia, Zasedání WG on Human Capital in Financial Services 

and Business 

 

 20. – 27. 6. , Tbilisi (Gruzie): 33. Světový kongres vína a révy vinné (World 

Congress of Vine and Wine), téma Touch the History, OIV 

 

 

ŘÍJEN 

 7. – 8. 10., Paříţ: Zasedání Zdravotního výboru OECD (Health Committee, HC) 

na ministerské úrovni, téma Health System Priorities in the Aftermath of the Crisis  

 Paříţ:  Recepce v OECD ke Státnímu svátku ČR 

 

LISTOPAD 

 

 4. – 5. 11., Paříţ: zasedání Výboru pro politiku vzdělávání (Education Policy 

Committee, EDPC) na ministerské úrovni, téma Investing in Human Capital: New 

Challenges 

 7. 11., Praha: Prezentace Energetického přehledu ČR za účasti výkonného ředitele 

IEA Tanaky. 

 

 

PROSINEC 

 Paříţ: Slavnostní připomenutí 50. výročí podepsání Konvence OECD a zahájení 

„Roku OECD“ 

 Paříţ / Praha: 15. výročí vstupu ČR do OECD  

 Schválení dvouletého rozpočtu OECD na r. 2011 – 2012 

 

 

Pozn.:  

 

Černě – akce OECD 

Zeleně – akce dalších MO v gesci SM OECD 
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Příloha č. 6: Stálá mise ČR při OECD (prosinec 2010) 
 

 
 

Karel Dyba 

velvyslanec 

a stálý představitel ČR při OECD 

    

 

Bohumil Dolejší 

rada-vyslanec 

Rada, Výkonný výbor, Výbor pro vnější 

vztahy, BIE 

    

 

Helena Číţková 

I. tajemník 

zemědělství, ţivotní prostředí, 

vzdělávání, zaměstnanost a sociální 

věci, biotechnologie, zdraví, migrace, 

doprava 

OIV, OIE 
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Ivona Matoušová 

III. tajemník 

ekonomika, finanční a fiskální 

záleţitosti, pojišťovnictví, hospodářská 

soutěţ, statistika 

 

    

 

Petr Martinek 

II. tajemník 

obchod, energetika, teritoriální rozvoj, 

cestovní ruch, průmysl,  

BIAC, TUAC 

    

 

Petr Janoušek 

II. tajemník 

Výbor pro rozpočet, rozvojová 

spolupráce, styk s veřejností 

a komunikace, věda a informační 

technologie, veřejná správa, regulatorní 

reforma, správa internetových stránek, 

Rozvojové centrum, EUTELSAT, IIR, 

BIPM a OIML 

    

 

Marie Zavoralová 

Stáţistka 

Výroční zpráva za rok 2010, 

administrativa 
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Sekretariát 

    

  
Marianna Kudelová-Rohart 

Asistentka vedoucího SM a  

zástupce vedoucího SM. 

Sekretariát, administrativa, EMS a OLIS 

aplikace, logistika 

Ivana Cornez 

Asistentka vedoucího SM a  

zástupce vedoucího SM. 

Sekretariát, administrativa, logistika 

    

 

Finančně-hospodářský úsek 

    

  

Jiří Pomahač 

hospodář 
Eva Kolísková 

účetní 

    

  

Josef Libora 

řidič 
Pavel Miřatský 

domovník 
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