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1. OECD V ROCE 2011 - SHRNUTÍ 

Rok 2011 byl pro Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization 
for Economic Co-operation and Development, OECD) především rokem 50. výročí jejího 
vzniku. K tomuto výročí a v tomto kontextu proběhla nejen řada významných akcí, 
ale byly také přijaty některé dokumenty, které ovlivní činnost Organizace 
v nejbližších letech.  

Nejvýznamnější z tohoto pohledu bylo zasedání Rady OECD na ministerské úrovni, 
které mj. přijalo strategické dokumenty orientující činnost OECD pro nejbližší léta. 
Kromě pravidelného zasedání Rady OECD na ministerské úrovni se konalo několik 
dalších zasedání na této úrovni, z nichž mezi nejvýznamnější patřila 
např. ministerské zasedání Řídící rady Mezinárodní energetické agentury (International 
Energy Agency, IEA), zasedání ministrů sociálních věcí a další. OECD v průběhu 
roku 2011 přijala také další instrumenty.  

V zájmu posílení úlohy OECD v globální architektuře ekonomických organizací 
se intenzivně rozvinula spolupráce se skupinou G20 a s klíčovými partnery (Brazílie, 
Čína, Indie, Indonésie, Jihoafrická republika a kandidátské Rusko). Pokračovaly 
práce na horizontálních projektech, jako jsou strategie zeleného růstu (Green Growth 
Strategy), strategie dovedností (Skills Strategy) a další. Byla formulována východiska 
připravované Rozvojové strategie (OECD Strategy on Development). Tlak na 
racionalizaci a efektivnost se prosazoval i ve vnitřním řízení Organizace. V průběhu 
roku 2011 bylo přijato několik významných opatření v oblasti rozpočtu a 
rozhodovacích mechanismů. Průběžně se zdokonaluje proces identifikace priorit 
činnosti i řízení lidských zdrojů. 

V souladu s předchozí neformální dohodou byl do čela Organizace znovu zvolen 
Angel Gurría a z důvodu ukončení mandátu došlo k obměně na místech jeho dvou 
zástupců.  

Předseda vlády ČR P. Nečas během své únorové návštěvy Paříže s A. Gurríou 
prodiskutoval české ekonomické problémy a souvisejících významných zasedání 
se zúčastnili ministři průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, životního 
prostředí a zahraničních věcí. OECD připravila v r. 2011 další pravidelný 
„Hospodářský přehled ČR“, který na své návštěvě Prahy osobně představil generální 
tajemník (GT) A. Gurría společně s předsedou vlády ČR P. Nečasem. Stálý zástupce 
ČR při OECD vystoupil na řadě akcí spojených s OECD. Uskutečnilo se několik 
společných akcí podporujících české zájmy v zahraničí nebo přispívajících k řešení 
našich problémů a byla zahájena příprava odborných seminářů, které se uskuteční 
v roce 2012. Z iniciativy SM bylo se sekretariátem OECD podepsáno Memorandum 
o stážích a neprodleně byla zahájena i jeho realizace. Významně se zvýšil počet 
krátkodobých stážistů z řad studentů dobrovolně pracujících na Stálé misi (SM). 

Internetové stránky OECD: www.oecd.org 
Internetové stránky Stálé mise ČR při OECD: http://www.mzv.cz/oecd.paris  

2. HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2011 

Mezi hlavní události roku 2011 tradičně patřilo zasedání Rady OECD na úrovni 
ministrů (MCM 2011), Fórum OECD 2011, zvláštní zasedání výkonného výboru 
(Executive Committee in Special Session, ECSS) a ministerská zasedání vybraných výborů. 

OECD prací oslavila 50. 
výročí své existence... 

posílila svůj vliv 
na světové hospodářství... 

a vyřešila i některé vlastní 
problémy. 
 

Přínosy členství v OECD 
se dále rozšířily 
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2.1. Zasedání Rady OECD na úrovni ministrů (MCM 2011)  

Ve dnech 25. a 26. května 2011 se v Paříži uskutečnilo výroční zasedání Rady 
OECD na úrovni ministrů, jehož význam a věcné zaměření bylo utvářeno jednak 
připomínkou a oslavami 50. výročí založení OECD (jejími členy je dnes již 
34 nejvyspělejších ekonomik světa a Česká republika mezi ně patří od roku 1995), 
jednak  trvajícími problémy světové ekonomiky.  

Zasedání se zúčastnily delegace na vysoké úrovni ze všech členských států, dále 
zemí, s nimiž OECD udržuje vztahy posílené spolupráce (Brazílie, Čína, Indie, 
Indonésie, Jihoafrická republika) a Ruské federace, která je kandidátem členství 
v OECD. Delegaci USA jakožto země předsedající tomuto zasedání vedla 
ministryně zahraničních věcí H. Clinton, zasedání se zúčastnila řada nejvyšších 
představitelů členských zemí, včetně francouzského premiéra F. Fillona a předsedy 
Evropské komise J.-M. Barrosa. Českou delegaci vedli ministr zahraničních věcí 
K. Schwarzenberg, ministr životního prostředí T. Chalupa a ministr průmyslu 
a obchodu M. Kocourek. 

Ministři projednali aktuální stav světové ekonomiky, možnosti přechodu 
k hospodářskému růstu šetrnějšímu k životnímu prostředí (tzv. Strategii zeleného růstu), 
a značná pozornost byla věnována tvorbě nových pracovních příležitostí a inovacím. 
Mezi projednávanými problémy globálního dosahu dominovala i problematika 
rozvojové spolupráce. Ministři se zabývali budoucností OECD a stanovili priority 
činnosti OECD pro další období.  

Na zasedání byla Ruská federace přizvána k přístupu ke Konvenci OECD o boji 
proti úplatkářství veřejných činitelů v mezinárodních obchodních transakcích 
a ministři schválili aktualizaci „Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti“. 

2.2. Fórum OECD 2011 

V pořadí dvanácté „Fórum OECD“ proběhlo v konferenčním centru OECD 
v Paříži ve dnech 24.-25. května 2011. Jedním z hlavních témat Fóra byl zelený růst 
jako nový zdroj ekonomické prosperity a pracovních příležitostí. Fórum OECD tedy 
proběhlo pod heslem „New Sources of Growth – Green Your Life!“. 

Hlavním cílem Fóra, jehož se za ČR účastnili náměstek ministra průmyslu 
a obchodu M. Tlapa a náměstek ministra práce a sociálních věcí K. Machotka, byla 
tradičně diskuse se soukromým sektorem, akademickou obcí, odborovými 
organizacemi, mezinárodními institucemi a nevládními organizacemi. Jednání 
k tématu zeleného růstu (green growth, GG) otevřel bývalý korejský premiér H. Seung-
soo. Představil korejské zkušenosti s konceptem „nového paradigmatu růstu“, 
inspirací pro „Deklaraci o zeleném růstu“, přijatou v roce 2009 na ministerském 
zasedání Rady OECD. Konstatoval, že implementace národního Plánu zeleného 
růstu pro léta 2008-2013 přináší Koreji pozitivní výsledky v podobě posunu 
k nízkouhlíkové ekonomice, tvorbě „zelených“ pracovních příležitostí i k růstu 
zaměřenému na kvalitu. Možnosti GG podpořit návrat k hospodářské prosperitě 
zdůraznil moderátor S. Upton, ředitel OECD ENV (Environment Directorate); 
ve spektru nástrojů implementace GG podtrhl úlohu inovací, oceňování přírodních 
zdrojů, ekosystémových produktů a služeb. 

Zajímavým experimentem v kontextu Fóra byl workshop OECD_IdeaFactory, jehož 
účastníci (většinou experti z akademické obce, ze soukromé sféry a z OECD) 
v malých skupinách formou brainstormingu hledali netradiční cesty, jak překonat 
překážky v realizaci konceptu GG. O tuto – pro OECD velmi neobvyklou – formu 
neformální debaty byl velký zájem; na základě doporučení řady účastníků budou 
výsledky diskuse souhrnně zpracovány. 

Ministerská Rada 
připomněla 50. výročí 
založení OECD a uložila 
nové úkoly.  
 

Fórum OECD 2011: 
Zelený růst 
a kvalita života především 
 

 

 

 

 

Zástupci ČR vystoupili 
na Globálním fóru 
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2.3. Zvláštní zasedání výkonného výboru 

Zvláštní zasedání Výkonného výboru se až do roku 2010 včetně konala pravidelně 
dvakrát ročně pod vedením jeho dlouhodobého předsedy B. Pfaffenbacha, státního 
tajemníka Federálního ministerstva hospodářství a technologií SRN. V roce 2011 
se uskutečnilo pouze jediné - jarní - zasedání (5.-6. května 2011). Na jeho programu 
byly diskuse ekonomické, finanční a sociální situace ve světové ekonomice, příprava 
zasedání Rady na ministerské úrovni, příspěvek OECD globální architektuře řízení 
v rámci G8 a G20, další postup vůči zemím posílené spolupráce (Brazílie, Čína, 
Indie, Indonésie, Jižní Afrika) a informace o průběhu přístupového procesu Ruské 
federace. Českou republiku na zasedání reprezentoval VŘ SEP M. Skolil.  

Jarní zasedání ECSS bylo poslední pod vedením p. Pfaffenbacha, který odešel 
do penze. Předpokládá se, že nový předseda bude znám na počátku roku 
2012 a na jaře by mohlo proběhnout zasedání „inovovaného“ ECSS. 

2.4. Zasedání výborů na úrovni ministrů 

2.4.1. Ministerské zasedání OECD k sociální politice  

Zasedání ministrů k sociální politice se konalo ve dnech 2.-3. května 2011 
pod titulem „Budování spravedlivější budoucnosti: úloha sociální politiky“. Delegaci 
ČR vedl ministr práce a sociálních věcí J. Drábek. Ministři se zaměřili na uplatnění 
sociálních politik v úsilí o oživení hospodářského růstu a návrat ekonomické 
prosperity. V paralelních  diskusních skupinách se ministři věnovali otázkám rodinné 
politiky (harmonizaci pracovní kariéry a rodičovských povinností, rovnoprávnému 
postavení žen a mužů na trhu práce i v rodině, integrovaným službám pro rodinu) 
a problémům mezigenerační solidarity (důchodové politice, dlouhodobé péči o děti, 
nemocné a seniory, mezigenerační odpovědnosti rodiny). Hlavním výstupem 
ministerského jednání je Komuniké, shrnující výsledky debaty a definující nové 
strategické směry práce OECD v oblasti sociální politiky.  

Ministerskému jednání dne 2. května 2011 předcházelo zasedání Politického fóra 
o rostoucí příjmové nerovnosti, na němž byly diskutovány výsledky analýzy vývoje 
příjmových nerovností na národní úrovni, hlavní příčiny narůstání těchto nerovností 
a možnosti politických nástrojů k zastavení (resp. zpomalení) tohoto trendu. 

Ministerské zasedání k sociální politice a Politické fórum k příjmovým nerovnostem: 
www.oecd.org/social/ministerial 

2.4.2. Zasedání Řídící rady Mezinárodní energetické agentury na 
ministerské úrovni 

Ve dnech 18.-19. října 2011 se v Kongresovém centru OECD v Paříži uskutečnilo 
za předsednictví australského ministra energetiky M. Fergusona zasedání Řídící rady 
Mezinárodní energetické agentury (International Energy Agency, IEA) na ministerské 
úrovni na téma „Naše společná budoucnost: bezpečně, udržitelně a společně“. 
Zasedání se zúčastnili ministři a delegáti reprezentující 37 zemí a tím zároveň tři 
čtvrtiny globální energetické spotřeby. Mimo členské země se zasedání jako 
rovnocenní partneři účastnili i hosté ze sedmi zemí, se kterými IEA ve značném 
rozsahu spolupracuje (Brazílie, Čína, Indie, Indonésie, Mexiko, Ruská federace 
a Jihoafrická republika) a ze členských zemí OECD, se kterými IEA v současné 
době jedná o jejich vstupu do IEA (Chile, Estonsko). Delegaci ČR vedl ministr 
průmyslu a obchodu Martin Kocourek.  

Zatímco před dvěma lety, kdy se obdobné zasedání konalo naposledy, byla nejvíce 
skloňovaným termínem „jaderná renesance“, letos byly názory na využití jaderné 
energetiky v důsledku březnové havárie jaderné elektrárny v japonské Fukušimě, 
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a na to navazujícímu rozhodnutí německé vlády o odchodu Německa z jaderné 
energetiky, poněkud polarizovanější. Celkově ale převážil názor explicitně 
prezentovaný i ČR, že existuje dostatečný prostor pro využití všech hlavních zdrojů 
energie, včetně energie jaderné. Konference byla po dvou letech od poslední 
obdobné akce IEA dobrou příležitostí pro otevřenou výměnu názorů o širokém 
spektru témat z oblasti energetiky, kterou delegáti plně využili. Mezi události, které 
ovlivnily pohled představitelů členských zemí na témata, kterými se IEA zabývá, 
patřila havárie ropného vrtu Deepwater Horizon v USA, havárie ve Fukušimě 
a nepokoje v severní Africe. 

3. PRIORITY PRÁCE OECD 

Tato kapitola představuje hlavní cíle činnosti Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj a nástroje, které si OECD vytyčila k jejich dosažení.  

3.1. Strategická orientace OECD 

Klíčovým dokumentem pro strategickou orientaci činnosti Organizace schváleným 
na ministerském zasedání Rady OECD v květnu 2011 byl „Vision statement“, který 
potvrzuje platnost dosavadních hlavních úkolů Organizace, tj. pomáhat formulaci 
politik k podpoře hospodářského růstu a zdravého pracovního trhu, posilovat 
investice a obchod, podporovat udržitelný rozvoj, zvyšovat životní úroveň 
a zlepšovat fungování trhů. Tato vize byla dále rozvinuta a konkretizována 
generálním tajemníkem v jeho „Strategic Orientations for 2011 and Beyond: Framing 
Priorities for the Next 50 Years“. Podle tohoto dokumentu je třeba hledat nové zdroje 
růstu, a to v jeho „zelené“ a více sociálně orientované podobě. Prioritami jsou 
„E“ - politiky, tj. Employment, Entrepreneurship, Education, Environment and Equality. 

Souhrnně tyto dokumenty znamenají dva vzájemně související posuny ve strategické 
orientaci OECD. Prvním je výraznější úloha vnějších vztahů Organizace vyvolaná 
zesílenou poptávkou po její analytické i hospodářsko-politické produkci ze strany 
rozhodujících hráčů světové ekonomiky. Druhým je posilování úlohy horizontálních 
projektů. Tato strategická orientace odpovídá charakteru řešených problémů 
a využívá skutečnosti, že OECD má v systému mezinárodních ekonomických 
organizací (MEO) objektivně mimořádné postavení dané jejími komparativními 
výhodami a multidisciplinárním záběrem své činnosti. Žádná jiná MEO nepokrývá 
tak široké spektrum ekonomických problémů, resp. ekonomických aspektů 
sociálních politik (včetně zdravotnictví, vzdělávání, regionálního rozvoje, genderové 
rovnosti atd.). 

Bezprostřední prioritou OECD je rozvoj a podpora koherentních rozvojových 
politik. Boj proti chudobě a splnění miléniových rozvojových cílů (Millenium 
Development Goals, MDGs) jsou základními úkoly strategie OECD pro rozvoj. Tyto 
otázky mají své místo i v rozvoji regionální dimenze práce OECD, přičemž zvláštní 
místo mezi nimi má transformační proces v zemích Blízkého východu a severní 
Afriky (Middle East and North Africa, MENA). K řešení globálních úkolů přispěje 
spolupráce s Brazílií, Čínou, Indií, Indonésií a Jižní Afrikou, jakož i pokračování 
v přístupových jednáních s Ruskou federací. 

Vision statement: http://www.oecd.org/dataoecd/36/44/48064973.pdf 
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3.2. Vnější vztahy OECD 

Přetrvávající problémy globální ekonomiky zdůraznily pozici OECD v systému 
mezinárodních ekonomických organizací ve dvou směrech: Na jedné straně to byla 
především zvýšená poptávka po její produkci, ať již ve formě analýz nebo 
doporučení. Na straně druhé to bylo vlastní úsilí Organizace přesněji poznávat 
probíhající procesy, jejich kauzalitu a formulovat příslušné návrhy na řešení 
specifických problémů členských i nečlenských zemí nebo řešení věcných problémů 
globálního dosahu.  

Relevantní webová stránka: http://www.oecd.org/About/MembersandPartners 

3.2.1. Spolupráce s G20 a jinými mezinárodními organizacemi 
a institucemi 

Nejdůležitější v tomto směru bylo další posílení spolupráce OECD s formacemi G8 
a G20. OECD se postupně stala jedním z hlavních odborných partnerů G20, 
mj. i proto, že priority francouzského předsednictví G20 a priority OECD ve značné 
míře konvergovaly. To dalo OECD příležitost zapojit se do práce patnácti z celkem 
sedmnácti pracovních skupin G20. Zvláště aktivní byli experti OECD v oblasti boje 
proti korupci, rozvoje, udržitelného růstu, subvencování fosilních paliv, volatility cen 
energie a mezinárodního monetárního systému.  

OECD svými vstupy přispěla do formulace závěrů summitu G20 v Cannes 
(3.-4. listopadu 2011): v oblasti zaměstnanosti vypracovala doporučení 
k zaměstnávání mladých pracovníků, střednědobé prognózy zaměstnanosti, analýzu 
interakce mezi tvorbou pracovních příležitostí, hospodářského růstu a sociální 
ochrany. V oblasti mezinárodního monetárního systému OECD poskytla technickou 
pomoc a poradenství o rozvoji lokálních trhů, identifikaci politik vedoucích 
k nadměrným půjčkám v cizích měnách, ke zlepšení databází o lokálních trzích, 
navrhla zásady ochrany spotřebitele ve finanční oblasti. OECD se zapojila do tvorby 
informačního systému o zemědělských trzích a do analýzy zdrojů volatility cen 
potravin. Bude se podílet na analýze dostupnosti vody a s tím spojených problémů. 
G20 přivítala zprávu připravenou OECD společně s IEA, OPEC a Světovou 
bankou o dotacích cen paliv, podobně jako práce provedené v oblasti klimatických 
změn. OECD byla společně s WTO a UNCTAD požádána o pokračování 
monitoringu multilaterálního obchodního systému, zejména z hlediska 
ochranářských opatření.  

Kromě spolupráce s G8 a G20 se rozvíjela spolupráce se specializovanými 
mezinárodními organizacemi, jako např. s Mezinárodním měnovým fondem 
(International Monetary Fund, IMF), Světovou obchodní organizací (World Trade 
Organization, WTO) či Organizací pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture 
Organization, FAO), a to jak „bilaterální“, tak v rámci společných úkolů spojených 
s G8 a G20.  

3.2.2. Rozšíření OECD 

Současná fáze rozšíření OECD probíhá na základě rozhodnutí Rady OECD z roku 
2007, kdy byly zahájeny přístupové rozhovory s pěticí tehdy potenciálních členských 
zemí OECD – Estonskem, Chile, Izraelem, Ruskou federací a Slovinskem. 
S výjimkou Ruska byly všechny zbývající kandidátské země přijaty za členy OECD 
již v r. 2010. 

Přístupové rozhovory s Ruskem pokračovaly v roce 2011 řadou jednání na úrovni 
substantivních výborů i na úrovni politické. Na úrovni výborů se v zásadě daří 
dodržovat časový harmonogram stanovený Cestovní mapou, který počítá 
s ukončením přístupových jednání koncem roku 2012. V průběhu roku 2011 
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proběhlo celkem 36 jednání v pracovních orgánech Organizace, na rok 2012 jich 
zbývá 21. 

V roce 2011 byly v přístupovém procesu učiněny dva významné pozitivní kroky: 
Prvním bylo vypracování zákona o přistoupení Ruské federace (RF) ke „Konvenci 
v boji proti úplatkářství v mezinárodních obchodních transakcích“, který prezident 
D. Medveděv podepsal 23. listopadu 2011 a následně byl předán do Státní dumy RF. 
Druhým bylo přijetí Ruska do Světové obchodní organizace (WTO), které bylo 
jednou ze základních podmínek přístupu k OECD.  

V politické rovině byly důležité návštěvy generálního tajemníka A. Gurríi v Moskvě. 
Naposledy to bylo dne 12.  prosince 2011, kdy při příležitosti prezentace 
hospodářského přehledu Ruska A. Gurría jednal s vicepremiérem I. Šuvalovem, 
ministryní ekonomického rozvoje E. Nabiullinou, ministrem přírodních zdrojů 
J. Trutněvem a ministryní zdravotnictví T. Golikovou. A. Gurría s partnery 
projednal některé substantivní problémy a ujistil je o zájmu OECD na přístupu RF 
za stejných podmínek, jaké byly uplatněny při přijetí ostatních členských zemí 
Organizace. Z ruské strany se A. Gurríovi dostalo ujištění o prioritním zájmu RF 
na členství v OECD a o záměru posílit odborné kapacity pověřené jednáním 
s OECD. 

3.2.3. Posílená spolupráce s vybranými nečlenskými zeměmi 

V režimu tzv. posílené spolupráce (enhanced engagement) rozvíjí OECD vztahy s pěticí 
nejvýznamnějších nečlenských ekonomik – Brazílií, Čínou, Indií, Indonésií 
a Jihoafrickou republikou od roku 2007. Cílem OECD je zapojit tyto země 
v nejvyšší možné míře do aktivit OECD, zejména do prací na strategických 
prioritách a horizontálních projektech, včetně účasti na zasedáních na vysoké 
(ministerské) úrovni a postupně je tak připravovat na přijetí standardů OECD 
ve všech oblastech. 

Spolupráce s klíčovými partnery nejen posiluje postavení OECD v rámci G20, 
ale rozšiřuje i dosah jejího vlivu a vtahuje tyto hráče do myšlení OECD. Klíčoví 
partneři však nevstřebávají standardy a doporučení „automaticky“ a ke spolupráci 
s OECD přistupují v míře, v jaké je to prospěšné jejich vlastním zájmům. 
Nezastupitelnou roli v rozvoji posílené spolupráce mají neformální skupiny (informal 
reflection groups) pro jednotlivé země, na kterých jejich představitelé (zpravidla 
ze zastupitelských úřadů v Paříži) diskutují se zástupci členských zemí OECD 
a sekretariátem OECD o aktuální hospodářské situaci, problémech, zájmech 
a perspektivách jejich zemí. V roce 2011 se uskutečnilo celkem 11 takovýchto 
setkání.  

Ve druhé polovině roku 2011 byla na základě zadání ministerského zasedání Rady 
OECD otevřena diskuse o dalším směřování rozšířené spolupráce, zejména s cílem 
co nejpřesněji identifikovat prostor společného zájmu a navrhnout nové metody 
a další postup při zapojování „klíčových partnerů“, jak jsou země posílené 
spolupráce nově nazývány, do činnosti OECD. Stálá mise do této diskuse přispěla 
na základě vlastních analýz a konzultace s ústředím.  

3.2.4. Regionální spolupráce s nečlenskými zeměmi 

Do spolupráce s OECD – ať již ad hoc či systematické – je dnes zapojena zhruba 
stovka zemí, mezi které patří mimo jiné např. Kolumbie, Singapur, Litva, 
Kazachstán, Etiopie – abychom uvedli alespoň namátkou vybrané „reprezentanty“ 
jednotlivých světadílů, resp. regionů.  

Nejdůležitější formou spolupráce OECD s nečlenskými zeměmi jsou regionální 
programy – Eurasia, MENA a Investment Compact pro Jihovýchodní Evropu. 
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Eurasia 
Program Eurasia byl zahájen v r. 2008 s cílem podpořit ekonomické reformy, zlepšit 
podnikatelské klima a posílit konkurenceschopnost ve dvou základních regionech: 

- Střední Asie (Afghánistán, Kazachstán, Kyrgyzská republika, Mongolsko, 
Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán) 

- Východní Evropa a jižní Kavkaz (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, 
Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, tj. země zařazené do projektu Východního 
partnerství EU). 

Česká republika program aktivně podporuje finančně i intelektuálně. Posledním 
příspěvkem ČR byla konference na ministerské úrovni na téma „Podniky a politiky 
konkurenceschopnosti pro východní Evropu a jižní Kavkaz“, která proběhla ve dnech 
15.-17. června 2011 v Praze. Cílem konference bylo vyhodnotit dosavadní výsledky 
programu dosažené na úrovni pracovních skupin v letech 2009-2010, rozvinout 
spolupráci mezi programem Eurasia a tzv. Druhou platformou Východního 
partnerství EU o ekonomické integraci a konvergenci s politikami EU. 
Ministerského zasedání se zúčastnil zástupce GT OECD R. Boucher. 

Součástí akce byla též zasedání pracovní skupiny pro rozvoj podnikání za českého 
spolupředsednictví a panelu EU pro malé a střední podniky v rámci 
Platformy 2 Východního partnerství EU. Na závěr jednání účastníci přijali deklaraci 
o podpoře malých a středních podniků, podnikání a konkurenceschopnosti 
ve východní Evropě a jižním Kavkaze, schválili pracovní program na léta 2011-2012 
a vyjádřili silný zájem na další spolupráci s OECD na národní i regionální úrovni 
v období 2012-2015. 

MENA 
Region Blízkého východu a severní Afriky byl v roce 2011 objektem mimořádného 
zájmu vyvolaného vlnou politických změn, které postupně proběhly prakticky 
v celém regionu a vytvořily prostor pro následné sociálně-ekonomické reformy. 
S rozpadem dosavadních vládnoucích a řídících struktur pro OECD a program 
MENA (fungující od roku 2004) vznikl problém identifikace nových partnerů 
a potřeba aktualizace stávajících projektů. Východiskem z těchto problémů bylo 
přihlášení OECD k tzv. Procesu partnerství G8 z Deauville (G8 Deauville Partnership 
Process), který především zajišťuje dialog a koordinaci s mezinárodními finančními 
a jinými organizacemi. OECD pro Deauvillský proces zpracovala konsolidovaný 
návrh strategie pro období 2012-2013, který usnadňuje přístup zemí zapojených 
do partnerství k nástrojům OECD cíleným na zlepšení kvality řízení v kritických 
reformních oblastech, jako jsou veřejná správa, rozvoj soukromého sektoru apod. 

Pro jednotlivé země OECD nabízí vyhodnocení strukturálních aspektů rozvoje 
a tématickou podporu identifikace cílů v jednotlivých oblastech veřejné správy, 
sociální spravedlnosti, ekonomického výkonu, tvorby pracovních příležitostí, apod. 

Česká republika tento program finančně podporuje dobrovolným příspěvkem. 

Investment Compact pro Jihovýchodní Evropu 
Tento program byl zahájen již v roce 2000 a je zaměřen na zlepšení investičního 
klimatu, podporu rozvoje soukromého sektoru, implementaci reforem stimulujících 
příliv zahraničních investic, podporu konkurenceschopnosti a rozvoje lidských 
zdrojů. 

Nejvýznamnější akcí bylo zasedání na ministerské úrovni, které proběhlo ve dnech 
23.-24. listopadu 2011 v Paříži. Českou republiku na něm reprezentoval náměstek 
ministra zahraničních věcí T. Dub. Hlavním výstupem zasedání byl Akční program, 
který definuje vizi rozvoje regionu jihovýchodní Evropy do roku 2020, a to v přímé 
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vazbě na Strategii Evropské unie 2020. Účastníci zasedání dále schválili přechod 
Investment Compact pod řízení Regionální rady spolupráce (Regional Co-operation Council), 
který sdružuje všechny zainteresované subjekty včetně Evropské unie. 

Česká republika tento program finančně podporuje dobrovolnými příspěvky. 

3.3. Hlavní horizontální projekty  

Výrazná tendence přechodu od oborových projektů k horizontálním, tj. průřezově 
a multidisciplinárně koncipovaným programům byla v roce 2011 dále posílena. 
Multidisciplinární přístup též lépe odpovídá potřebě celostního přístupu k řešení 
globálních problémů (whole-of-government approach). Pro ČR mají význam zejména 
následující horizontální programy: 

3.3.1. Zelený růst  

V roce 2011 byla dokončena první fáze prací na horizontálním projektu OECD 
Programme on Green Growth, zahájeného v r. 2009 a spadajícího do rozhodovací 
kompetence Rady OECD. Koncepty výstupů byly  projednány na mimořádně 
úspěšném workshopu (Paříž, 10.-11. února 2011). Výsledky projektu byly jedním 
z nosných podkladů pro jednání „Týdne OECD 2011“. Účastníci Fóra OECD 
(24.-25. května 2011) se zaměřili na národní implementaci konceptu zeleného růstu 
a na uplatnění zelených inovací coby stimulu změny spotřebitelského chování 
i výrobní praxe (viz kapitolu 2.2.). Delegáti ministerského zasedání Rady OECD 
(25.-26. května 2011; viz kapitolu 2.1.) projednali závěrečnou zprávu ke Strategii 
zeleného růstu „Towards Green Growth – OECD Green Growth Strategy Synthesis Report“, 
balíček politických nástrojů k její realizaci „Tools for Delivering Green Growth“ a návrh 
indikátorů ke sledování pokroku v implementaci „Towards Green Growth – Monitoring 
Progress: OECD Indicators“. Projekt pokračuje druhou fází, zaměřenou na integraci 
aspektů zeleného růstu do stěžejních přehledů OECD a do činnosti prakticky všech 
substantivních výborů, na rozvoj agregovaných indikátorů (headline green growth 
indicators) a na přípravu sektorových studií zeleného růstu. V červnu r. 2011 byla 
vydána strategie zeleného růstu pro zemědělství „A Green Growth Strategy for Food 
and Agriculture“, v prosinci r. 2011 zpráva „OECD Green Growth Studies: Energy“, 
zpracovaná společně s IEA.  

Horizontální program OECD k zelenému růstu: www.oecd.org/greengrowth 
IGDD: https://community.oecd.org/community/greengrowth 

3.3.2. Inovační iniciativy  

Pokračování programu OECD Innovation Initiatives se v roce 2011 soustředilo 
na podporu implementace Inovační strategie OECD, přijaté delegáty ministerského 
zasedání Rady OECD v roce 2010. Kromě pokračujících přehledů (v roce 2011 byly 
vydány přehledy inovační politiky Ruské federace a Peru) byl analyzován potenciál 
inovací k podpoře zeleného růstu (publikace „Fostering Innovation for Green Growth“, 
vydaná v září 2011) a proveden rozbor faktorů, důležitých pro zlepšení efektivnosti 
inovační politiky a pro zvýšení atraktivity inovačních aktivit v soukromém sektoru: 
studie „Demand-side Innovation Policies“ (květen 2011), „Business Innovation Policies: 
Selected Country Comparison“ (říjen 2011). 

V souvislosti s oslavami 50. výročí vzniku OECD bylo v září 2011 v oblasti inovací 
uspořádáno Mezinárodní fórum o znalostní ekonomice (Global Forum on the Knowledge 
Economy 2011). Fórum posloužilo jako platforma pro propojení a výměnu názorů 
mezi zástupci státní správy, občanské společnosti a soukromého sektoru o roli 
politik v oblasti vědy a inovací na ekonomický růst, udržitelný rozvoj a kvalitu 

Zelený růst – 
ekonomický program k 
překonání následků 
krize a k obnově 
hospodářské prosperity 
 

 

 

 

 

Potenciál zeleného 
růstu zůstane nevyužit 
bez efektivních 
inovací... 
 



       strana 14 

života. Během Fóra bylo zhodnoceno, v jakém stavu se věda a inovace nachází 
v současné době, byly porovnány národní politiky v oblasti vědy a inovace a byly 
navrženy kroky, které by bylo vhodné učinit na mezinárodní úrovni. OECD počítá 
s tím, že toto Fórum se bude konat každoročně a bude otevřeno i některým 
nečlenským zemím OECD. 

Inovační iniciativy a Inovační strategie OECD: www.oecd.org/innovation/strategy  

3.3.3. Strategie dovedností  

Horizontální projekt OECD Skills Strategy – Building, Maintaining and Improving Skills 
byl zahájen v roce 2010 v reakci na prohlubující se krizi zaměstnanosti. Úzce 
navazuje na Inovační strategii a další programy OECD, zaměřené na téma 
zaměstnanosti, vzdělávání a místního rozvoje. V roce 2011 byla s využitím výsledků 
pilotní fáze programu OECD PIAAC (mezinárodní hodnocení kompetencí 
dospělých; viz kapitolu 4.9.2.) a analýzy úrovně využití dovedností na trhu práce (skills 
mismatching analysis) navržen rámec pro Strategii dovedností („Towards an OECD Skills 
Strategy“), která bude dokončena v roce 2013. Současně byl vytvořen základ datových 
struktur pro přípravu nové periodické publikace „OECD Skills Outlook“ a on-line 
platformy pro oblast dovedností Skills@OECD. 

Horizontální program „Strategie dovedností“:  www.oecd.org/education/SkillsStrategy 

3.3.4. Rovnoprávné postavení žen a mužů 

Horizontální program OECD Gender Initiative byl zahájen v roce 2010; spočívá 
v integraci genderové problematiky do činnosti většiny direktorátů a řady 
substantivních výborů OECD. Výsledky prvních analýz indikátorů rovnosti  genderu 
v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a podnikání (tzv. „tři E“ – education, employment, 
entrepreneurship), které byly zveřejněny v r. 2011, potvrzují přetrvávající genderové 
nerovnosti ve všech těchto oblastech. Průběžná zpráva „Report on Gender Initiative: 
Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship“, mj. naznačující 
možnosti, jak posílit rovnoprávné postavení mužů a žen v ekonomice, byla 
projednána na ministerském zasedání Rady OECD v květnu 2011 (viz kapitolu 2.1.). 
Ohlas přesahující rámec OECD zaznamenala společná konference OECD a USA 
„Growing Economies through Women’s Entrepreneurship“, která se konala v Paříži 
dne 31. října 2011 s cílem pomoci k překonání největších překážek bránících 
rovnoprávnému postavení mužů a žen v podnikání (zejména obtížný přístup žen 
k finančním zdrojům).  

Genderový program OECD: www.oecd.org/gender 

3.3.5. Měření blahobytu a pokroku společností  

Projekt Measuring Well-being and the Progress of Societies, který koordinuje Statistický 
direktorát, vychází z teze, že blahobyt a pokrok společnosti nelze v plné šíři 
postihnout pouze hrubým domácím produktem a jeho růstem.  V rámci projektu byl 
sestaven soubor indikátorů zachycujících různé dimenze kvality života, mezi nimi 
materiální podmínky, zdraví, vzdělání, práci a volný čas, sociální kontakty, 
občanskou angažovanost, kvalitu životního prostředí a osobní bezpečnost. 
Dlouhodobým záměrem je pravidelné hodnocení blahobytu v zemích OECD 
na základě stanovených indikátorů a sledování socio-ekonomických trendů. 

Na Fóru 2011 OECD zveřejnila tzv. index lepšího života (Better Life Index), 
postihující jedenáct rozměrů blahobytu. Jedná se o interaktivní webový nástroj, 
kde si každý uživatel může sestavit svůj vlastní index tak, že přiřadí jednotlivým 
dimenzím váhy dle osobních preferencí. Výsledkem je žebříček zemí OECD dle 
daného indexu. V říjnu pak OECD vydala analytickou zprávu „How’s Life“ („Jak 
se máte“), zahrnující teoretické pojednání o měření blahobytu a kompendium 
indikátorů vybraných pro měření dvanácti dimenzí blahobytu (dvanáctou složkou 
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je „subjektivní blaho“). Jde o první mezinárodní pokus vytvořit komplexní soubor 
kvalitních a srovnatelných indikátorů pro vyspělé a rozvíjející se ekonomiky (zpráva 
pokrývá země OECD, částečně i země zařazené do programu posílené spolupráce 
s nečleny a kandidátské Rusko). Všechny indikátory v publikaci byly ověřeny 
národními statistickými úřady. Zpráva byla dne 12. října 2011 představena 
na konferenci, jíž se za ČR účastnila mj. předsedkyně ČSÚ I. Ritschelová a rektor 
VŠE v Praze R. Hindls. OECD hodlá dále pracovat na zlepšování kvality indikátorů, 
pracuje se na zahrnutí měření nerovností do národních účtů a rovněž na jednotné 
definici subjektivního blaha. 

Na žebříčku sestaveném dle indexu, v němž mají všechny dimenze stejnou váhu, 
zaujímá Česká republika 23. místo ze 34 zemí OECD – pět příček před Slovenskem, 
ale dvě příčky za Slovinskem. Relativně dobře se Češi mají z hlediska vzdělání 
a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem (13. místo v obou kategoriích), 
naopak hůře jsme na tom co do příjmu a kvality veřejných institucí (8. příčka 
od konce). 

Globální program pro měření pokroku společností: www.oecd.org/progress 
Index lepšího života: www.oecdbetterlifeindex.org 

3.3.6. Horizontální program „Voda“ 

Ve stínu pozornosti, upřené na koncept zeleného růstu, pokračuje OECD Water 
Programme, běžící již od r. 2007; koordinátorem je Direktorát pro životní prostředí 
(Environment Directorate, ENV). Význam programu vzrostl v souvislosti 
s prohlubujícími se problémy v přístupu ke zdrojům bezpečné pitné vody 
a s neplněním relevantních Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals, 
MDGs). V r. 2011 se práce zaměřily na finanční a správní aspekty reforem vodního 
hospodářství a sanitace. K důležitým výsledkům náleží analytické publikace „Water 
Governance in OECD Countries: a Multi-level Approach“ a „Meeting the Challenge 
of Financing Water and Sanitation“. Velmi dobrého ohlasu, přesahujícího rámec OECD, 
se dostalo souboru studií připravených pro 7. konferenci ministrů životního 
prostředí zemí regionu Evropské hospodářské komise OSN „Životní prostředí 
pro Evropu“ (Kazachstán, Astana, 21.-23. září 2011) a Globálnímu fóru „Making 
Water Reform Happen“ (Paříž, 25.-26. října 2011). 

Horizontální program „Voda“: www.oecd.org/water 

3.3.7. Soudržnost politik pro rozvoj 

Od ministerského zasedání Rady OECD v roce 2008 pracuje OECD 
na horizontálním projektu Soudržnost politik pro rozvoj (Policy Coherence 
for Development), jenž má podpořit synergii vládních politik v jednotlivých oblastech 
rozvojové spolupráce, zlepšit vzájemnou spolupráci donorů a přispět k účinnější 
kooperaci donorů a příjemců rozvojové pomoci. V rámci projektu přijala rada 
OECD v roce 2010 „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.  

V březnu 2011 vypracoval Výbor pro rozvojovou spolupráci (Development Assistance 
Committee, DAC) návrh „Zprávy o soudržnosti politik pro rozvoj“ („Draft Report on Policy 
Coherence For Development“), který byl měl být schválen během roku 2012. Návrh této 
zprávy nicméně posloužil již v roce 2011 v rámci Fóra na vysoké úrovni 
o efektivnosti rozvojové spolupráce („4th High Level Forum on Aid Effectiveness, 
HLF-IV.“), v jehož rámci byl přijat dokument s názvem „Busanské partnerství 
pro účinnou rozvojovou spolupráci“.  
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K dalším důležitým výsledkům dosaženým v roce 2011 náleží zahájení provozu 
webové stránky „Mezinárodní platforma pro soudržnost politik pro rozvoj“ 
(International Platform on Policy Coherence for Development, IPPCD), sloužící široké 
veřejnosti jako interaktivní nástroj typu „one-stop-shop“ ke sdílení informací, 
znalostí a zkušeností týkajících se soudržnosti politik pro rozvoj. Projekt je úzce 
koordinován s činností Výboru OECD pro rozvojovou spolupráci a zejména 
s postupem přípravy Rozvojové strategie OECD (viz kapitolu 4.18.). 

Horizontální program Soudržnost politik pro rozvoj: 
www.oecd.org/development/policycoherence 

IPPCD: https://community.oecd.org/community/pdc 

4. HLAVNÍ OBLASTI PRÁCE, VÝBORY OECD 

Těžiště práce OECD spočívá v substantivních výborech a jejich pracovních 
skupinách.  

4.1. Hospodářská politika 

Jako každoročně byly významným zdrojem informací a referenčním nástrojem 
pro české ekonomy pravidelné pololetní Hospodářské výhledy („Economic Outlooks”) 
s analýzou makroekonomické situace jednotlivých zemí OECD a prognózou vývoje 
v nadcházejících dvou letech. Zvláštní kapitoly jarního výhledu byly věnovány 
dlouhodobému scénáři makroekonomického vývoje do roku 2026, problému 
nezaměstnanosti a mezinárodním tokům kapitálu. Podzimní výhled již žádné 
zvláštní tématické kapitoly neobsahuje. V rámci širší revize formátu stěžejních 
ekonomických publikací OECD bylo rozhodnuto, že v zájmu co nejvyšší aktuálnosti 
budou průběžné analytické studie publikovány zvlášť a hospodářské výhledy 
se omezí na hodnocení makroekonomické situace a projekce. 

Priority strukturálních reforem v zemích OECD jako celku i jednotlivě jsou 
předmětem „Going for Growth” - klíčové publikace OECD v oblasti strukturálních 
politik. Sedmé vydání zveřejněné v dubnu 2011 pokrývá poprvé země posílené 
spolupráce (Brazílii, Indii, Indonésii, Čínu a Jižní Afriku) a kandidátské Rusko 
ve stejném rozsahu jako členské země OECD. Publikace zahrnuje tři tématické 
studie věnované politikám bydlení, roli strukturálních politik ve snižování globálních 
nerovnováh (deficitů resp. přebytků běžného účtu platební bilance) a efektivitě 
zdravotnických systémů. „Going for Growth 2011“ je lichý ročník a tudíž obsahuje 
nově formulovaná doporučení pro strukturální reformy v rámci jednotlivých priorit, 
zatímco sudé ročníky pouze hodnotí dosažený pokrok. 

Pod záštitou ekonomického odboru byly vydány desítky studií („ECO working 
papers”) věnovaných různým aspektům hospodářských politik obecně 
či v jednotlivých zemích. K České republice se vztahuje studie „Public Spending 
Efficiency in the Czech Republic” z pera Z. Šmídové, která je součástí Hospodářského 
přehledu ČR 2011 (viz kapitoly 7.2.1. a 7.1.). Všechny shora uvedené publikace jsou 
dostupné na webové stránce OECD v sekci Topics/Economy. 

4.1.1. Výbor pro hospodářskou politiku (EPC) 

Práce Výboru pro hospodářskou politiku (Economic Policy Committee, EPC) a jeho 
pracovních skupin se soustřeďuje jednak na aktuální stav světové ekonomiky, 
krátkodobý výhled a možná rizika v souvislosti s přípravou pololetních 
hospodářských výhledů, jednak na střednědobé strukturální otázky spojené 
s hospodářským růstem. 
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V květnu 2011 se výbor zaměřil na podporu tvorby pracovních míst v kontextu 
pomalého hospodářského oživení. Diskutovalo se rovněž o celkovém mixu 
makroekonomických politik a jejich přeshraničních dopadech – zvláště u politiky 
měnové. V listopadu byly tématem vhodné makroekonomické politiky k posílení 
hospodářského oživení, či spíše k zabránění další krizi, a také možnosti 
strukturálních reforem, pokud jde o posílení ekonomik v krátkém období. Diskusím 
o situaci a výhledech jednotlivých hlavních ekonomik letos vévodila dluhová krize 
eurozóny, její důsledky a řešení. 

4.1.2. Výbor pro hospodářské přehledy (EDRC) 

V roce 2011 projednal Výbor pro hospodářské přehledy (Economic and Development 
Review Committee, EDRC) celkem 21 přehledů připravených sekretariátem OECD 
včetně přehledu České republiky. Vedle 18 přehledů stávajících členských států byl 
zpracován i přístupový ekonomický přehled Ruské federace, kandidáta na vstup 
do OECD, a dva přehledy zemí rozšířené spolupráce (Indie a Brazílie). Česká 
republika představovaná zástupci MF, ČNB a Stálé mise byla v říjnu 2011 spolu 
s Francií examinátorem v rozpravě o hospodářském přehledu Švýcarska a v prosinci 
2011 pak po boku Řecka examinovala Finsko. 

Nejdůležitějším výstupem výboru byl pro nás „Hospodářský přehled České republiky“. 
Jeho přípravy se již tradičně zúčastnil stážista Ministerstva financí (v roce 2011 to byl 
J. Korda). Přehled ČR byl na programu EDRC 4. října 2011. Delegaci České 
republiky vedl na jednání náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty J. Gregor. 
Veřejnosti byl přehled představen v Praze 18. listopadu 2011 společně předsedou 
vlády ČR P. Nečasem a generálním tajemníkem OECD A. Gurríou. Úvodní, 
shrnující část přehledu je k dispozici na webové stránce OECD v sekci 
Countries/Czech Republic, českou verzi lze najít např. na webu MFČR (viz níže). 
Záznam z tiskové konference ke zveřejnění přehledu v Praze je dostupný 
na stránkách Úřadu vlády (viz níže).  

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

Generální finanční ředitelství: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/ 
Ekonomický přehled České republiky: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/meo_oecd.html 
Záznam z tiskové konference: 

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/oecd-chvali-vladni-reformy-89681/ 

4.2. Finanční trhy, daně a činnost podniků 

4.2.1. Výbor pro fiskální záležitosti (CFA) a Světové fórum 
o transparentnosti a výměně informací pro daňové účely. 

Výbor pro fiskální záležitosti (Committee on Fiscal Affairs, CFA) se sešel na svých 
pravidelných půlročních jednáních v lednu a červnu. Na zimní schůzi se diskutovalo 
především o potenciálu ekologických daních (v souvislosti s přípravou strategie 
zeleného růstu), příspěvku daní k fiskální konsolidaci a možnostech zdanění 
finančního sektoru. Na okraji proběhlo společné zasedání s Výborem 
pro rozvojovou pomoc (Development Assistance Committee, DAC), na němž byl 
schválen tříletý program Daně a Rozvoj, který má v reakci na výzvy G20 pomoci 
rozvojovým zemím v budování fungující daňové správy a boji proti daňovým 
únikům. Program koordinuje neformální Task Force on Tax and Development. V červnu 
výbor mj. hovořil průřezově o trendech daňových reforem v členských zemích 
OECD a schválil mezinárodní směrnice o neutralitě DPH připravené pracovní 
skupinou č. 9. Ve své práci pokračovaly i další početné pracovní skupiny výboru 
a podrobné informace o daňové agendě OECD lze nalézt v brožuře „OECD’s 
Current Tax Agenda 2011“ dostupné na webu OECD. Členem byra Pracovní skupiny 
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č. 2 CFA byl i v roce 2011 ředitel odboru Strategie daňové politiky a správy MF ČR 
Martin Jareš. 

Na červnové jednání výboru navázala pod hlavičkou oslav 50. výročí OECD daňová 
konference na vysoké úrovni s titulem „Výzvy při tvorbě konkurenceschopných daňových 
systémů“. Za ČR se jí účastnil 1. náměstek ministra financí (pro daně a cla) L. Minčič. 
Předmětem konference byla široká politická diskuse o tom, jak nastavit daňový 
systém, aby podporoval hospodářský růst a konkurenceschopnost ekonomiky 
a zároveň generoval dostatek příjmů pro státní rozpočet. 

Na začátku února zveřejnila OECD studii „Tackling Aggressive Tax Planning through 
Improved Transparency and Disclosure“, která ukazuje různé přístupy, jimiž se státy 
OECD brání agresivnímu daňovému plánování. V dubnu vyšlo „Consumption Tax 
Trends 2010“ – osmé vydání publikace, která má dvouroční periodicitu. Každoroční 
publikace „Taxing Wages” zveřejněná v květnu shledala, že průměrné daňové zatížení 
práce (vč. odvodů na sociální pojištění) v r. 2010 ve většině zemí OECD vzrostlo, 
v rozporu s trendem minulých let. V říjnu vydalo OECD studii „Tax 
and Employment“, která se zabývá vlivem daní na zaměstnanost celkovou 
i specifických skupin, např. nízkopříjmových pracovníků či seniorů. Synopse 
publikací jsou dostupné na webu OECD v sekci Topics/Tax. 

Světové fórum o transparentnosti a výměně informací pro daňové účely, 
které se v říjnu 2011 konalo v Paříži za účasti 85 států a 7 mezinárodních organizací, 
pokračovalo v procesu hodnocení (peer review) regulace a praxe zajišťování a výměny 
daňových informací v jednotlivých členských zemích fóra (v současnosti 105). Bylo 
schváleno 18 nových zpráv a na základě již celkem 59 dokončených hodnotících 
zpráv připravilo fórum souhrnnou zprávu o pokroku v daňové transparentnosti 
pro listopadový summit G20 v Cannes. Na začátku roku 2012 by měla proběhnout 
první fáze hodnocení České republiky, zaměřená na regulatorní rámec. 

Ve dnech 21.-23. března proběhla v Oslu první konference o daních a kriminalitě 
(„Tax and Crime Conference“), jejíž účastníci debatovali o možnostech 
efektivnějšího potírání finanční kriminality, daňových úniků a dalších nezákonných 
finančních toků prostřednictvím lepší mezinárodní administrativní spolupráce. 
Výsledkem konference je zahájení globálního „dialogu z Osla“ o těchto tématech. 

Daňové centrum OECD: www.oecd.org/tax 
Ministerstvo financí ČR: www.mfcr.cz 

4.2.2. Výbor pro investice (INV)  

Nejviditelnějším výstupem práce Investičního výboru bylo přijetí aktualizované 
verze „Směrnice OECD pro nadnárodní podniky“ na zasedání Rady OECD 
na ministerské úrovni v květnu 2011. Tím bylo završeno velmi náročné, déle než rok 
trvající negociační úsilí výboru a jeho pracovní skupiny, do kterého byli zapojeni 
zástupci vlád 42 zemí (tj. i z 8 nečlenských zemí OECD), ale i představitelé 
podnikatelského sektoru, odborových organizací a relevantních mezinárodních 
a nevládních organizací. Tento významný instrument OECD, jehož první verze 
vznikla již v roce 1976, obsahuje doporučení vlád pro nadnárodní podniky v oblasti 
společenské odpovědnosti firem (corporate social responsibility, CSR). V rámci poslední 
revize do něj byla včleněna  nová kapitola týkající se ochrany a respektování lidských 
práv v mezinárodní podnikatelské činnosti, která je plně konsistentní s principy 
schválenými prakticky souběžně i na půdě OSN. Za klíčový operační princip 
Směrnice byl přijat princip tzv. řádné péče (due diligence), které mají podniky 
uplatňovat v rámci svých mezinárodních dodavatelsko-odběratelských vztahů. Došlo 
ale k důležitým změnám i v řadě dalších kapitol včetně jasnějšího vymezení role 
tzv. národních kontaktních míst, která jsou všechny vlády signatářských zemí 
povinny ustavit za účelem řádné implementace tohoto instrumentu. V závěru roku 
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k této Směrnici přistoupila Kolumbie jako 43. země. V České Republice je národní 
kontaktní místo umístěno na Ministerstvu průmyslu a obchodu.   

Na svou práci z předchozího roku výbor navázal tím, že  monitoroval opatření, 
která členské země přijaly v oblasti investiční politiky v rámci boje proti světové 
hospodářské krizi. Ve spolupráci s UNCTAD OECD monitorovala tato opatření 
i u zemí skupiny G20, které nejsou členskými zeměmi OECD. 

Mezi standardní agendy patřil přezkum investičních politik jednotlivých zemí, 
v letošním roce konkrétně Ukrajiny a Kazachstánu a Kolumbie, která se následně 
připojila k „Deklaraci OECD o mezinárodních investicích a nadnárodních podnicích“. 
Též proběhlo další kolo přezkumu investiční politiky Ruska v rámci jeho 
přístupového procesu do OECD.  

Jako orgán zodpovědný v OECD za naplňování právně závazných „Kodexů 
liberalizace“ výbor projednával několik notifikací jejich signatářů, kteří z různých 
důvodů dočasně nejsou s to tato pravidla plně dodržovat. Na svém posledním 
zasedání na konci roku se výbor zabýval tím, jak technicky umožnit přistoupení 
ke zmíněným Kodexům také nečlenským zemím OECD, což dosud nebylo možné. 
Některé nečlenské země již vyjádřily zájem k nim přistoupit. 

V roce 2011 proběhla dvě zasedání Kulatého stolu pro volný pohyb investic, který je určen 
zejména k dialogu a vzájemné informovanosti o otázkách souvisejících s investicemi 
členů Investičního výboru se zástupci nečlenských zemí OECD. Na jeho programu 
byla např. zajímavá diskuse o problematice řešení sporu mezi státy a investory 
či o vztahu investiční politiky a tzv. zeleného růstu.  

V prosinci roku 2011 se uskutečnilo tradiční „Globální fórum pro investice“, 
které se v letošním roce zaměřilo na problematiku investování v severní Africe 
(která v roce 2011 prošla v řadě zemí revolučními změnami) a na Blízkém východě. 
Dále se jeho účastníci věnovali problematice investic do zemědělství.  

OECD a investice:  www.oecd.org/investment 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: www.mpo.cz 

Ministerstvo financí ČR: www.mfcr.cz 

Pracovní skupina o podplácení v mezinárodním obchodním styku 
(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 Norska v rámci 3. kola examinací. 

Na každém zasedání podávala Česká republika zprávu o pokroku ve věci uzákonění 
odpovědnosti právnických osob za podplácení veřejných činitelů, který je jedním 
ze základních požadavků Úmluvy. Na posledním, prosincovém zasedání mohl 
zástupce České republiky ohlásit přijetí příslušné legislativy: zákon o trestní 
odpovědnosti právnických osob byl schválen poslaneckou sněmovnou 6. prosince 
(přehlasováním prezidentského veta) a vstoupil v platnost 1. ledna 2012. Koncem 
roku 2012 pak bude plnění závazků Českou republikou podrobeno hodnocení 
v rámci 3. kola examinací. Na prosincovém zasedání byl mezi členy řídícího byra 
skupiny pro příští rok poprvé zvolen zástupce ČR ve skupině (T. Hudeček 
z oddělení mezinárodní spolupráce Ministerstva spravedlnosti ČR). 

OECD a korupce:- www.oecd.org/bribery 
Ministerstvo spravedlnosti ČR: www.justice.cz 
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4.2.3. Výbor pro finanční trhy (CMF) 

Výbor pro finanční trhy (Committee on Financial Markets, CMF) se v roce 2011 sešel 
dvakrát. Dubnovému plenárnímu zasedání předcházel kulatý stůl se zástupci 
businessu o reformách k posílení finanční stability a příspěvku institucionálních 
investorů k dlouhodobému hospodářskému růstu – hlavní otázka přitom zněla, 
jak tyto investory motivovat k dlouhodobým investicím. Samotný výbor pak jako 
obvykle hodnotil aktuální vývoj na finančních trzích. Krom toho řešil některé otázky 
finančních statistik a diskutoval o vhodném rozsahu záruk za finanční pohledávky. 

Předmětem říjnové rozpravy výboru i kulatého stolu se zástupci soukromé sféry byly 
aktuální vývoj a rizika pro finanční trhy zejména v souvislosti s evropskou dluhovou 
krizí a dále dopad plánovaných regulatorních reforem na finanční sektor. Zástupci 
odvětví obecně vyjádřili podporu pro Basel III, kritizovali však zvláštní kapitálový 
požadavek pro systemicky významné finanční instituce. Většina z nich rovněž 
odmítla návrh Evropské komise na daň z finančních transakcí.  Studie OECD 
k aktuálním otázkám finančních trhů jsou soustředěny v pravidelné pololetní 
publikaci „Financial Market Trends“. 

V roce 2011 zahájila práci projektová skupina k ochraně spotřebitele na finančním 
trhu (Task Force on Financial Consumer Protection), primárně založená proto, 
aby připravila principy ochrany spotřebitele na finančním trhu pro G20. Výsledkem 
její práce je deset širokých principů obsahujících mj. zásady regulace finančních 
služeb pro drobné spotřebitele, férového zacházení s klienty, zveřejňování informací 
o finančních produktech i rozvoje finanční gramotnosti. Principy schválili ministři 
financí G20 na říjnovém zasedání v Paříži a následně též lídři na listopadovém 
summitu G20 v Cannes. Den před ministeriálem G20 uspořádala OECD seminář 
o ochraně spotřebitele na vysoké úrovni, kde vystoupilo několik ministrů financí 
a guvernérů centrálních bank, ale také řada vysoce postavených představitelů 
finančního sektoru a nevládních organizací. 

Aktivní byla v roce 2011 také Mezinárodní síť finančního vzdělávání, volně navázaná 
na Výbor pro finanční trhy a Výbor pro pojišťovnictví a soukromé penze OECD. 
INFE (International Network on Financial Education) zpracovala a uvedené výbory 
schválily obecné principy hodnocení programů finančního vzdělávání a směrnice pro 
finanční vzdělávání ve školách. 

V lednu 2011 se konalo výroční Globální fórum o řízení veřejného dluhu, které se 
zaměřilo na interakce mezi fiskální politikou, měnovou politikou a správou 
veřejného dluhu a položilo si otázku, zda a jak se v době (hrozící) krize státních 
dluhopisů mění role správců státního dluhu. 

OECD a finanční trhy: www.oecd.org/finance 
Ministerstvo financí ČR: www.mfcr.cz 

Česká národní banka: www.cnb.cz 

4.2.4. Výbor pro pojišťovnictví a soukromé penze (IPPC) 

Výbor pro pojišťovnictví a soukromé penze (Insurance and Private Pensions Committe, 
IPPC) se sešel na svých pravidelných půlročních jednáních v červnu a prosinci. 
V rámci oslav 50. výročí OECD bylo červnové zasedání uspořádáno ve slavnostním 
duchu a s několika doprovodnými akcemi v Mexiku. Tam proběhl zvláštní seminář 
k anuitám a penzím a kulatý stůl o příspěvku pojištění a penzí k hospodářskému 
růstu. Krom toho výbor diskutoval o globálním vývoji v pojišťovnictví se zvláštním 
zřetelem na dopady živelných pohrom na začátku roku 2011 (zemětřesení v Chile, 
Japonsku a na Novém Zélandu a povodně v Austrálii). Součástí programu byl také 
kulatý stůl o trzích pojištění v Latinské Americe. V prosinci se výbor vedle 
aktuálního vývoje zabýval systemickým významem pojišťovnictví pro finanční 
stabilitu a ekonomiku celkově. Dále projednal první výsledky projektu pracovní 
skupiny pro soukromé penze na stanovení předpokladů úmrtnosti a střední délky 
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života a další směřování projektu na kvantifikaci škod a rizik rozsáhlých katastrof 
v pojišťovnictví. 

V únoru 2011 vydala OECD v rámci řady „Policy Issues on Insurance“ studii 
„The Impact of the Financial Crisis on the Insurance Sector and Policy Responses“ vycházející 
z dotazníku rozeslaného členským zemí v roce 2009. V březnu vyšel třetí ročník 
publikace „Pensions at a Glance“, která porovnává penzijní systémy zemí OECD 
a G 20. Analytické kapitoly byly věnovány trendům ve věku odchodu do důchodu, 
participaci seniorů na trhu práce a dalším aktuálním tématům. V květnu schválila 
Rada OECD revidované směrnice pro řízení a správu pojišťoven („OECD Guidelines 
on Insurer Governance“). V srpnu byla vydána publikace „Risk Awareness, Capital Markets 
and Catastrophic Risks“ shrnující několik studií OECD k danému tématu z posledních 
let. 

Pojištění a penze v OECD: www.oecd.org/insurance 
Ministerstvo financí ČR: www.mfcr.cz 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: www.mpsv.cz 

4.2.5. Výbor pro správu a řízení podniků (CGC) 

Výbor pro správu a řízení podniků (Corporate Governance Committee, CGC) zasedl 
v roce 2011 dvakrát. V dubnu bylo ústředním bodem programu projednání výsledků 
průzkumu na téma role institucionálních investorů v prosazování dobré správy 
společností (studie byla následně vydána jako publikace OECD). V listopadu probral 
výbor výsledky dalšího tématického průzkumu, který se týkal ochrany menšinových 
akcionářů při transakcích mezi spojenými osobami. Krom toho delegáti diskutovali 
o možném zapojení výboru do iniciativy OECD zaměřené na zprávy podniků 
o životním prostředí, která je součástí Strategie zeleného růstu. Na okraji jednání 
proběhlo první kolo přístupového hodnocení Ruské federace. Pro příští peer review 
bylo zvoleno téma nominace a volby členů představenstev resp. správních rad. 

V rámci Výboru pro správu a řízení podniků se ČR tradičně účastní činnosti 
Pracovní skupiny pro státní vlastnictví a privatizační praktiky (Working Party on State 
Ownership and Privatisation Practices); členem jejího byra je expert MF ČR Petr Musil. 
Pracovní skupina se v roce 2011 soustředila mimo jiné na téma soutěžní neutrality 
mezi státními a nestátními podniky – práce směřuje k identifikaci nejlepší praxe 
a formulaci směrnic pro tuto oblast. Zajímavým výstupem je také studie mapující 
velikost a složení sektoru státem kontrolovaných podniků v zemích OECD 
(„The Size and Composition of the SOE Sector in OECD Countries“), která vyšla v sérii 
OECD Corporate Governance Working Papers.  

4.3. Hospodářská soutěž 

4.3.1. Výbor pro hospodářskou soutěž (CC) 

Výbor pro hospodářskou soutěž (Competition Committee, CC), jeho pracovní skupiny 
a „Globální fórum k hospodářské soutěži“ se v roce 2011 zabývaly z pohledu 
konkurence řadou průřezových otázek: mj. veřejně poskytovanými službami, 
mezinárodními (přeshraničními) fúzemi a akvizicemi, soutěžními specifiky fungování 
sektoru tzv. digitální ekonomiky či zvláštnostmi kartelů uzavíraných v době krize. 
Neméně zajímavé byly specifické otázky jako např. kvantifikace škody způsobené 
porušením soutěžního práva, vyhodnocování účinnosti rozhodnutí o fúzích 
a akvizicích či problematika spravedlivého procesu v soutěžních věcech.  

Výbor mimo to v průběhu roku 2011 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, 
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mj. ke zneužívání dominantního postavení formou nepřiměřeně vysokých cen 
či k mezinárodním fúzím. 

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

4.4. Statistika 

4.4.1. Výbor pro statistiku (CSTAT) 

8. zasedání Výboru pro statistiku (Committee on Statistics, CSTAT) proběhlo v červnu 
v Ženevě a výbor se na něm zabýval mimo jiné měřením subjektivního blahobytu 
(ve vazbě na horizontální projekt OECD k měření blahobytu  a pokroku 
společností) a indikátory zeleného růstu, jejichž tříbení je jedním z úkolů 
navazujících na přijetí Strategie zeleného růstu na ministerském zasedání OECD 
v květnu 2011 (viz kapitolu 3.3.1.). 

V souvislosti s měřením blahobytu začaly v roce 2011 pracovat dvě nové expertní 
skupiny – jedna rozvíjí metodologii pro sběr mikrodat o příjmu, spotřebě a bohatství 
domácností, druhá (řízená společně statistickým direktorátem OECD a Eurostatem) 
pracuje na zahrnutí dat o nerovnostech do národních účtů. Statistická sekce a výbor 
v roce 2011 také přispěly indikátory o podnikání žen do horizontálního programu 
OECD Gender Initiative. Spolu s dalšími výbory OECD se výbor pro statistiku podílí 
na projektu měření obchodu přidanou hodnotou. 

4.5. Životní prostředí 

4.5.1. Výbor pro politiku životního prostředí (EPOC) 

Jarní zasedání Výboru pro politiku životního prostředí (Environment Policy Committee, 
EPOC) se konalo ve dnech 8.-9. února 2011. Hlavní pozornost byla věnována 
přípravě ministerského jednání EPOC (29.-30. března 2012). Delegáti rozhodli 
o formátu a obsahu ministeriálu, který se zaměří na téma realizace konceptu 
zeleného růstu, a schválili rámec podkladů pro jednání ministrů: „Hodnocení 
implementace Environmentální strategie OECD pro první dekádu 21. století“ a „Výhled 
životního prostředí do roku 2050“ („OECD Environmental Outlook to 2050“). 

Kromě tradičních aktivit (hodnocení politiky životního prostředí – Environmental 
Performance Reviews, ekonomické a environmentální modelování, rozvoj 
ekonomických nástrojů politiky životního prostředí, efektivní využívání přírodních 
zdrojů, eko-inovace), byla podpořena nová témata, reagující na aktuální výzvy: daně 
a životní prostředí, obchod a životní prostředí, znečištění životního prostředí 
dusíkem, rozvojová problematika. EPOC a jeho pracovní orgány by se měly více 
soustředit i na praktické uplatnění konceptu zeleného růstu v politikách životního 
prostředí a jejích nástrojích. 

Součástí přípravy ministerského zasedání EPOC bylo také „Globální fórum OECD“ 
pro životní prostředí, které se konalo ve dnech 3.-4. října 2011 za účasti sociálních 
partnerů a kde delegáti podrobně projednali jednotlivé části konceptu „Výhledu 
životního prostředí do roku 2050“. Další Globální fórum proběhlo ve dnech 25.-26. října 
2011 k tématu vodohospodářských reforem „Making Water Reform Happen“ 
(viz též kapitolu 3.3.6.). 

Pracovní skupiny se výrazně podílely na zpracování a expertním posouzení konceptu 
OECD „Environmental Outlook to 2050“  i příspěvků Direktorátu OECD pro životní 
prostředí k řešení horizontálních projektů (zelený růst, voda, inovační iniciativy 
apod.); podstatně přispěly k plnění programu práce EPOC. Byly vydány zprávy 
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       strana 23 

z hodnocení politik životního prostředí Portugalska, Norska, Slovenské republiky 
a Izraele, pokračovala analýza ekonomických aspektů politik změny klimatu 
a možností financování přechodu k nízkouhlíkové ekonomice (studie „A Welfare 
Analysis of Climate Change Mitigation Policies“ aj. Postoupilo také studium efektivnosti 
opatření podporujících eko-inovace (např. publikace „Better Policies to Support Eco-
innovation“, „Fostering Innovation for Green Growth“) a přechod k udržitelným vzorcům 
spotřeby a výroby (mj. publikace „Greening Household Behaviour: The Role of Public 
Policy“). V kontextu oslav 50. výročí vzniku Organizace bylo připomenuto 40 let 
práce OECD zaměřené na bezpečnost chemických látek.  

EPOC aktualizoval svou Strategii globálních vztahů a pokračoval v přístupových 
jednáních s Ruskou federací – mj. byly projednány koncepty akčních plánů 
pro implementaci vybraných právních aktů OECD, k jejichž naplnění Ruská 
federace žádá přechodná období. V rámci činnosti Task Force for Environmental Action 
Programme in Central and Eastern Europe byl pro 7. konferenci ministrů životního 
prostředí zemí regionu EHK OSN „Životní prostředí pro Evropu“ (Kazachstán, 
Astana, 21.-23. září 2011) připraven přehled „Greening Public Budgets in Eastern Europe, 
Caucasus and Central Asia“ a titul „Ten Years of Water Sector Reform in Eastern Europe, 
Caucasus and Central Asia“ (viz též kapitolu 3.3.6.). 

OECD a životní prostředí: www.oecd.org/environment 
OECD  a změna klimatu: www.oecd.org/env/cc 

OECD a voda: www.oecd.org/water 
Globální fórum OECD k životnímu prostředí: www.oecd.org/environmentt/gfenv  

OECD a G 20: odstranění dotací fosilních paliv: www.oecd.org/g20/fossilfuelsubsidies 

4.6. Udržitelný rozvoj 

4.6.1. Výroční zasedání expertů OECD pro udržitelný rozvoj 
(AMSDE) 

Těžiště prací AMSDE (Annual Meeting of Sustainable Development Experts) spočívalo 
v aktivitách ad hoc pracovních skupin (Steering Groups), zaměřených na analýzu 
možností pro uplatnění metody hodnocení vlivů projektů a programů 
na udržitelnost (Sustainability Impact Assessment, SIA) v OECD, resp. na pokračování 
prací OECD v oblasti udržitelného rozvoje po roce 2011 - zde sehrál důležitou roli 
důsledný přístup ČR, která trvala na zásadním řešení neuspokojivého 
institucionálního rámce. Na zasedání AMSDE ve dnech 3.-4. listopadu 2011 delegáti 
přijali konsensuální dokument „AMSDE Note on the Possible Future Work of the OECD 
on Sustainable Development“, naznačující možnosti dalšího pokračování agendy 
udržitelného rozvoje v OECD. Kromě toho delegáti projednali přípravu příspěvku 
OECD pro světovou konferenci OSN k udržitelnému rozvoji „Rio+20“ a vzali 
na vědomí informační brožuru „OECD Work on Sustainable Development“. 

Z rozhodnutí Rady OECD proběhlo v roce 2011 hloubkové hodnocení AMSDE, 
na jehož základě Rada  rozhodla, že mandát AMSDE již nebude obnoven (k datu 
31. prosince 2011 tudíž vypršel); sekretariát nejpozději do konce dubna 2012 
předloží Radě návrh, jak bude agenda udržitelného rozvoje v OECD dále řešena. 

OECD a udržitelný rozvoj: www.oecd.org/sustainabledevelopment 
Kulatý stůl k udržitelnému rozvoji: 

http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_39315735_39312980_1_1_1_1_1,00.html 
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v OECD zůstává nejasná 
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4.7. Zemědělství a rybářství 

4.7.1. Zemědělský výbor (COAG) 

Delegáti se kromě běžných úkolů soustředili na integraci závěrů ministerského 
zasedání COAG (Committee for Agriculture) z roku 2010 do stávajícího programu práce 
a témat pro léta 2013-2014; zvýšený důraz byl kladen na začlenění velkých 
horizontálních projektů (zelený růst, voda aj.; viz kapitolu 3.3.). Jarní zasedání 
(20.-21. června 2011) se zaměřilo na aktivity pracovních skupin v působnosti 
COAG, na úlohu rozvoje zemědělství v úsilí o zvyšování potravinové bezpečnosti 
a vymýcení chudoby a na globální spolupráci (aktualizace strategie spolupráce 
se zeměmi zařazenými do programu posílené spolupráce OECD s nečleny, rozprava 
o zemědělské politice Ruské federace v kontextu přístupových jednání). Součástí 
jednání bylo politické fórum „Beyond Doha: A New Paradigm for Measuring 
Support and Protection in Agriculture“, připravené ve spolupráci s WTO a FAO, 
jehož účastníci podpořili pokračování prací OECD v oblasti sledování podpor 
a ochranných opatření v zemědělství. Podzimní řádné zasedání COAG 
(29.-30. listopadu 2011) mělo netradiční formát: velká část programu, zaměřená 
na zlepšení produktivity zemědělství a na řízení rizik v zemědělství, proběhla 
za účasti delegátů ze zemí skupiny G20.  

Problematika zemí G20 a nečlenských zemí byla zastoupena také na „Globálním 
fóru OECD o zemědělství“, které proběhlo 28. října 2011 pod názvem „Zlepšení 
informací o zemědělských trzích a jejich analýz pro potřeby politického rozhodování 
a pro posílení potravinové bezpečnosti“. Dobrý ohlas mělo jednání konference 
OECD ke sdílení znalostí v zemědělství (agriculture knowledge sharing), pořádaná 
ve dnech 15.-17. června 2011, a společné expertní zasedání OECD a FAO 
ke světové konferenci OSN „Rio+20“ k roli zemědělství při uplatnění konceptu 
zeleného růstu v ekonomice (Paříž, 5.-7. září 2011). V červnu 2011 byl vydán 
„Zemědělský výhled OECD-FAO 2011-2020“; politická doporučení jsou konzistentní 
se závěry studie OECD a FAO „Price Volatility in Food and Agriculture Markets: Policy 
Response“, vypracované pro G20. V září 2011 byl publikován přehled „Agricultural 
Policy Monitoring and Evaluation 2011: OECD Countries and Emerging Economies“. 
K důležitým výstupům se řadí i publikace „Evaluation of Agricultural Policy Reforms 
in the European Union“, která byla zveřejněna v říjnu 2011. 

OECD a zemědělství: www.oecd.org/agriculture  
OECD-FAO Agricultural Outlook: www.agri-outlook.org 

Globální fórum OECD o zemědělství: www.oecd.org/agriculture/globalforum 

4.7.2. Rybářský výbor (COFI) 

Tématu zeleného růstu (zvláště z hlediska dotací pro fosilní paliva, problematiky 
akvakultury a obchodu) se věnoval také Rybářský výbor (Fisheries Committee, COFI). 
Na jarním zasedání (18.-20. dubna 2011) delegáti mj. projednali zprávu „A Green 
Growth Strategy for Food and Agriculture“, otázky certifikací v rybářství a akvakultuře, 
výsledky průzkumu národních a regionálních přístupů k přestavbě resortu rybářství 
a upřesnění programu práce pro léta 2011-2012. V uzavřené části zasedání 
pokračovala přístupová jednání s Ruskou federací (systémy certifikace, vývojové 
trendy včetně rozvoje akvakultury, technická modernizace rybářské flotily, zajištění 
kvality produkce). Vlastnímu jednání COFI předcházelo ve dnech 14.-15. dubna 
2011 mimořádné zasedání věnované ekonomice přestavby rybářství, na němž byl 
formulován koncept „Návodů nejlepší praxe“ (Best Practice Guidelines), zdůrazňující 
vysoký potenciál ekonomických přínosů přestavby rybářství a význam včasné 
aplikace ekonomických analýz v přípravě i realizaci reformních programů. 
Na podzimním zasedání (10.-12. října 2011) COFI pokračoval v přípravě „Návodů 
nejlepší praxe“, které by měly vyústit v Doporučení Rady OECD „Principles 
and Guidelines for the Design and Implementation of Plans for Rebuilding Fisheries“. 

V oblasti zemědělství 
OECD zdůrazňuje koncept 
zeleného růstu... 
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K významným titulům, vydaným v roce 2011, náleží výsledky předchozích prací 
věnovaných změně klimatu a rybářství „Economics of Adapting Fisheries to Climate 
Change“ (březen) a přehled „Fisheries and Aquaculture Certification“ (říjen). 

OECD a rybářství: www.oecd.org/fisheries 

4.8. Zaměstnanost, práce a sociální věci, migrace 

Nejvýznamnější událostí v tomto okruhu aktivit OECD bylo ministerské zasedání 
k sociální politice, které se konalo ve dnech 2.-3. května 2011 pod názvem 
„Budování spravedlivější budoucnosti: úloha sociální politiky“ (viz kapitolu 2.4.1.). 
Závěry mj. indikují nové směry činnosti OECD v sociální problematice: rozvoj 
politických nástrojů podporujících uplatnění mladých lidí na trhu práce, analýzu 
efektivnosti opatření sociální a bytové politiky ve vztahu ke skupinám ohroženým 
sociálním vyloučením, studium možností rozšíření nástrojů sociální politiky 
na skupiny stojící mimo „standardní“ sociální ochranu (imigranti apod.).  

Ministerské zasedání OECD k sociální politice: www.oecd.org/social/ministerial 

4.8.1. Výbor pro zaměstnanost, práci a sociální věci (ELSAC) 

Vzhledem k tomu, že přípravu ministerského zasedání zajišťovala hlavně Pracovní 
skupina OECD pro sociální politiku (Working Party on Social Policy), mohl se ELSAC 
(Employment, Labour and Social Affairs Committee) plně věnovat dalším projektům. 
Na jarním zasedání (24.-25. března 2011) delegáti mj. projednali postup prací 
a koncept průběžné zprávy o horizontálních projektech Strategie dovedností (viz kapitolu 
3.3.3.) a  Genderová iniciativa (viz kapitolu 3.3.4.) pro zasedání Rady OECD na úrovni 
ministrů. Schválili návrh reakce na doporučení z hloubkového hodnocení ELSAC 
(zlepšení spolupráce se sociálními partnery, aktualizace strategie globálních vztahů, 
začlenění Pracovní skupiny pro migraci do struktury orgánů ELSAC) a přijali nové 
aktivity, zaměřené na analýzu politiky zaměstnanosti ve vztahu ke stárnutí populace. 
V uzavřené části zasedání proběhla v kontextu přístupových jednání diskuse 
o politice mezinárodní migrace v Ruské federaci. Program podzimního zasedání 
ELSAC (13.-14. října 2011) se zaměřil především na integraci závěrů z ministerského 
jednání k sociální politice do programu práce na léta 2013 až 2014. Delegáti 
projednali postup řešení pokračujících projektů („zelená“ pracovní místa, vztah 
duševního zdraví a práce, usnadnění návratu propuštěných pracovníků na trh práce). 
Proběhly tématické přehledy Švédska a Švýcarska v oblasti politiky pracovní migrace. 
Sekretariát (souběžně s implementací programu práce ELSAC) intenzivně 
spolupracoval s francouzským předsednictvím skupiny zemí G20. Ve spolupráci 
s Mezinárodní organizací práce připravil analytické podklady pro 2. zasedání 
ministrů práce G20 (Paříž, 26.-27. září 2011), zaměřené na politiku zaměstnanosti 
a možnosti řešení vysoké nezaměstnanosti mladých lidí. 

Kromě periodických přehledů „Society at a Glance 2011“ (duben), „OECD International 
Migration Outlook – SOPEMI 2011“ (červenec) a „OECD Employment Outlook 2011“ 
(září) byla vydána řada publikací, mj. přehled politických opatření a doporučení 
k harmonizaci rodičovství a práce „Doing Better for Families“ (duben) a analýza trendů 
a příčin příjmových nerovností „Divided We Stand. Why Inequality Keeps Rising.“ 
z prosince. V prosinci byla též zveřejněna zpráva „OECD Reviews of Labour Market 
and Social Policies: Russian Federation“. 

 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 
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4.9. Zdravotnictví, školství 

4.9.1. Zdravotní výbor (HC) 

Na jarním zasedání HC (20.-21. června 2011) byl projednán postup prací 
na projektech systému zdravotnických účtů (v říjnu byl vydán aktualizovaný 
referenční manuál „A System of Health Account 2011“), ekonomiky prevence a kvality 
zdravotní péče. Proběhl přehled zdravotního systému Švýcarska, zpracovaný 
ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací; zvláštní pozornost byla 
věnována správním záležitostem (governance), systému zdravotního pojištění 
a pracovním silám ve zdravotnictví. Delegáti také projednali tématickou studii 
o analýze kvality a efektivnosti zdravotní péče. Podzimní zasedání HC 
(1.-2. prosince 2011) se soustředilo mj. na problematiku zdravotnické statistiky, 
resp. indikátorů kvality zdravotní péče (možnosti zlepšení a rozšíření současného 
monitoringu), a na trendy výdajů ve zdravotnictví. V uzavřené části zasedání 
pokračovala přístupová jednání s Ruskou federací (pokrok v přípravě legislativy, 
reforma zdravotního pojištění, opatření ke zlepšení přístupu ke zdravotní péči). 
V návaznosti na závěry ministerského zasedání HC z roku 2010 byla zahájena 
činnost expertních skupin pro ekonomiku zdravotní prevence a pro plánování 
a řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví. Ve spolupráci s Direktorátem OECD 
pro veřejnou správu a územní rozvoj byla ustavena síť Senior Budget Officials Network 
on Health Expenditures. Kromě tradiční statistiky budou nosnými tématy zdravotnické 
reformy a finanční udržitelnost zdravotních systémů. 

Součástí aktivit HC byl seminář o efektivitě zdravotnictví „Healthcare: Spending, 
Efficiency and Policy Options“, který se konal dne 29. března 2011. Reformám 
zdravotnictví v kontextu stárnutí populace byla věnována konference „Meeting 
the Challenge of Ageing and Multiple Morbidities“, kterou dne 22. června 2011 
uspořádala OECD společně se svým Poradním výborem pro obchod a průmysl 
(Business and Industry Advisory Committee, BIAC). V květnu 2011 byl vydán titul „Help 
Wanted? Providing and Paying for Long-term Care“, shrnující výsledky projektu 
analyzujícího faktory finanční udržitelnosti dlouhodobé zdravotní péče. V listopadu 
2011 byla zveřejněna 6. edice přehledu „Health at a Glance 2011 – OECD Indicators“; 
hlavním tématem je efektivnost a kvalita zdravotní péče v kontextu úsporných 
opatření, přijímaných k překonání dopadů hospodářské krize a k dosažení fiskální 
konsolidace. Vydáním publikace „Sick on the Job? Myths and Realities about Mental 
Health and Work“ byl v prosinci 2011 dovršen projekt Duševní zdraví a práce, studující 
vztahy mezi výskytem duševních nemocí a zaměstnaností.  

OECD a zdravotnictví: www.oecd.org/health 

4.9.2. Výbor pro politiku vzdělávání (EDPC)  

Činnost EDPC (Education Policy Committee) a jeho pracovních orgánů navázala 
na výsledky ministerského zasedání z roku 2010 a na doporučení z hloubkového 
hodnocení výboru. Závěry ministeriálu byly promítnuty do upraveného mandátu 
a pracovního programu EDPC, který byl ve dnech 7.-8. dubna 2011 projednán 
na jarním zasedání výboru. Delegáti dále schválili Akční plán pro implementaci 
doporučení z hloubkového hodnocení, přičemž většina z nich je již plněna: mj. byly 
posíleny vzájemné vazby EDPC, řídicích orgánů Centra pro výzkum a inovace 
ve vzdělávání (Centre for Educational Research and Innovation, CERI) a nosných 
dlouhodobých programů (Programme on Institutional Management of Higher Education, 
IMHE; Programme for International Students Assessment, PISA; Programme for International 
Assessment of Adult Competencies, PIAAC), zlepšila se spolupráce EDPC se sociálními 
partery i s nečlenskými zeměmi a komunikace mezi sekretariátem a stálými 
zastoupeními členských zemí při OECD. Podzimního zasedání EDPC 
(15.-16. listopadu 2011) se zúčastnil náměstek ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy I. Wilhelm. Delegáti schválili střednědobou strategii prioritních směrů 

Poradí OECD, jak v době 
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dosáhnout finanční 
udržitelnosti zdravotních 
systémů? 
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práce OECD v oblasti vzdělávání pro období 2012-2016 (rozvoj dovedností 
pro celoživotní zaměstnanost, zvýšení efektivnosti výuky a učení, zlepšení správy 
a realizace reforem, posílení sociálního začleňování a sociální mobility). Podrobně 
projednali postup prací na horizontálním projektu Strategie dovedností (viz kapitolu 
3.3.3.), další fázi projektu Hodnocení výstupů vyššího vzdělávání (OECD Assessment 
of Higher Education Learning Outcomes, AHELO), aktivity Centra OECD pro efektivní 
prostředí k učení (OECD Centre for Effective Learning Environments, CELE) a závěry 
projektů Zvýšení kvality vzdělávání a výchovy dětí v raném věku (shrnuto v publikaci 
„Starting Strong III: A Quality Toolbox for Early Childhood Education and Care“) 
a Překonávání školních nezdarů (zpracováno do publikace „Overcoming School Failure: 
Policies that Work“). 

Publikační činnosti dominovalo vydání periodického přehledu „Education at a Glance 
2011 – OECD Indicators“, v němž byla zvláštní pozornost věnována ekonomickým 
aspektům vzdělávání. Dobrý ohlas mělo také kompendium vzorových vzdělávacích 
zařízení „Designing for Education: Compendium of Exemplary Educational Facilities 2011“, 
připomínající 40 let aktivit OECD v oblasti architektury, designu a bezpečnosti 
vzdělávacích zařízení.  

OECD a vzdělávání: www.oecd.org/education 
Centrum OECD pro inovace a výzkum ve vzdělávání (CERI): www.oecd.org/edu/ceri 

4.10. Doprava 

Převážná část dřívějších aktivit OECD, týkajících se dopravy, byla integrována 
do činnosti Mezinárodního dopravního fóra (International Transport Forum, ITF) 
a Společného výzkumného dopravního centra (Joint Transport Research Center, JTRC), 
organizací úzce propojených s OECD (viz kapitolu 8.1.) 

K 1. lednu 2011, kdy vstoupila v platnost nová struktura pracovních orgánů Výboru 
pro politiku životního prostředí (viz kapitolu 4.5.1.), zanikla Pracovní skupina OECD 
pro dopravu. Obsah jejího mandátu byl zčásti včleněn do programu nově ustavené 
Pracovní skupiny pro integraci environmentálních a ekonomických politik (Working 
Party on Integrating Environmental and Economic Policies, WPIEEP). Na jejím prvním 
zasedání (16.-17. března 2011) byla projednána zpráva shrnující zkušenosti 
se zavedením tzv. šrotovného (ekonomické aspekty, dopady na životní prostředí) 
a upřesněny okruhy dalších aktivit: analýza poplatků za provoz těžkých silničních 
vozidel a studium vztahů mezi dopravou, zdravím a životním prostředím. 
Předpokládá se intenzivní spolupráce s ITF. V únoru 2011 byla vydána publikace 
„Environmental Impacts of International Shipping. The Role of Ports“, kde jsou na základě 
pěti případových studií hodnoceny vlivy námořní dopravy a přístavů na životní 
prostředí. 

OECD a doprava: www.oecd.org/env/transport 

4.11. Informační a komunikační technologie 

4.11.1. Výbor pro informační technologie (ICCP) 

Aktivity Výboru pro informační technologie (Committee for Information, Computer 
and Communications Policy, ICCP) se v roce 2011 se týkaly projednávání několika 
klíčových dokumentů souvisejících s informační společností a využíváním 
informačních a komunikačních technologií.  

Jedním z projednávaných témat byl dokument „Doporučení Rady k úloze 
zprostředkovatelů internetu při přibližování cílů veřejné politiky“ („The Role of Internet 
Intermediaries in Advancing Public Policy objectives: Draft Council Recommendation“). První 
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fáze projektu začala v r. 2009 a byla zaměřena na ekonomickou a sociální úlohu 
zprostředkovatelů internetu. Druhá fáze projektu pokračovala v r. 2010 a byla 
zaměřena na využívání znalostí a mechanismů spolupráce v návaznosti na deklaraci 
ze Soulu z roku 2008 o budoucnosti internetové ekonomiky. Cílem doporučení je 
zahrnutí základních principů poskytovatelů internetu do politických cílů na národní 
a mezinárodní úrovni. Doporučení vycházejí ze dvou zpráv „Ekonomická a sociální role 
poskytovatelů internetu“ („The Economic and Social Role of Internet Intermediaries“) z roku 
2009 a „Role zprostředkovatelů internetu při přibližování cílů veřejné politiky“ („The Role 
of Internet Intermediaries in Advancing Public Policy Objectives“) z roku 2010 a dále pak 
ze závěrů setkání expertů, které se uskutečnilo v červnu 2010. Doporučení jsou 
shrnuta do 15 principů. 

Dalším projednávaným strategickým dokumentem byla „Strategie pro zelený růst 
a ekologické inovace“ („Green Growth Strategy and Eco-innovation“), která podtrhuje 
důležitost ICT pro zvyšování energetické efektivity a mezinárodní spolupráce 
při vývoji čistých, tzv. zelených technologií. Dokument posloužil jako základ 
souhrnné zprávy předkládané na zasedání Rady ministrů ve dnech 24.-26. května 
2011. Setkání ministrů s názvem „Inovace a růst“ („Generating Innovation and Growth“), 
konané ve dnech 24.-26. května 2011 u příležitosti 50. výročí založení OECD, 
bylo nejvýznamnější událostí tohoto roku.  

Druhou zásadní událostí roku 2011 bylo Zasedání OECD na vysoké úrovni 
o budoucnosti internetové ekonomiky s názvem „Internetová ekonomika 
povzbuzuje inovace a růst“ („The Internet Economy: Generating Innovation and 
Growth“) konané ve dnech 28.-29. června 2011 v Paříži. Na zasedání bylo 
odsouhlaseno komuniké o principech politiky pro otevřený internet, které se spolu 
s Doporučením Rady OECD k principům tvorby politiky pro otevřený internet stalo 
zásadním doporučením OECD směrování politiky v oblasti internetu. V komuniké 
je definováno 14 oblastí, které by národní politiky měly podporovat, aby se obecně 
zlepšily možnosti přístupu k vysokorychlostnímu internetu, jeho bezpečnost 
a ochrana soukromí, a v důsledku i tvorba nových produktů, pracovních příležitostí 
a inovací nejen v oblasti počítačových a telekomunikačních technologií. Mezi tyto 
principy patří zejména: podpora a ochrana volného pohybu informací po celém 
světě, podpora otevřeného internetu založeného na decentralizovaném principu, 
podpora investic a hospodářské soutěže v oblasti vysokorychlostních sítí a služeb, 
podpora přeshraničních služeb či zahrnutí zúčastněných aktérů do rozhodovacích 
procesů. 

Důležitou událostí byl také seminář FCC (Federal Communications Commission) 
uspořádaný ve dnech 12.-13. října ve Washingtonu za účelem hledání ukazatelů, 
které by dostatečnou měrou popsaly a zdokumentovaly vývoj technologií, 
ekonomiky a návazně společnosti a také životního prostředí. Záměrem je lépe 
využívat již získané údaje a použít je v nových souvislostech. Zatím jde o počáteční 
fázi záměru; další seminář je naplánován na 14.-15. června 2012 v Londýně 
pod vedením a na pozvání britského regulátora (Office of Communications, Ofcom). 

4.11.2. Pracovní skupina pro informační ekonomiku (WPIE) 

Pracovní skupina pro informační ekonomiku (Working Party on the Information 
Economy, WPIE), která je organizována pod Výborem pro informační, počítačovou 
a komunikační politiku, se v uplynulém roce zaměřila především na přípravu nové 
publikace „Internet Economy Outlook 2012“. WPIE byla pověřena vypracováním 
a vydáním souhrnné publikace, v níž budou zahrnuty oblasti související s využíváním 
ICT se zaměřením na aplikace a jejich využití (využívání internetu, vznikající aplikace 
a technologie, obsah, zabezpečení a ochrana osobních údajů). Do konce roku 2012 
budou první návrhy všech osmi kapitol připraveny k připomínkám a předpokládá se, 
že samotná publikace ve finální podobě bude rozeslána přibližně v červnu 2012. 
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Významným dokumentem projednávaným na poli WPIE byla „Zpráva o vlivu 
internetových technologií na ekonomiku“ („Economic Impact of Internet Technologies“), 
který hodnotí, jaký vliv má rozvoj internetu na jednotlivce, firmy a veřejnou správu 
a jak je ovlivňována vazba mezi internetem a ekonomickým růstem. Vývoj internetu 
s růstem produktivity práce úzce souvisí a čím více je internetových připojení, tím 
větší zaznamenáváme růst; internet mimo jiné pomáhá při hledání práce a náborech 
zaměstnanců, elektronické platby usnadňují obchodní transakce atd. S vlivem 
internetu na ekonomiku úzce souvisí i možnosti a přístupy měření růstu internetové 
ekonomiky, vliv internetových technologií na ekonomiku a ukazatelé broadbandu.  

WPIE se věnovala tématu digitální obsah a související oblasti eBooks, což bude ještě 
dále projednáváno v roce 2012. 

4.11.3. Pracovní skupina pro indikátory informační společnosti 
(WPIIS) 

Pracovní skupina pro indikátory informační společnosti (Working Party on Indicators 
for the Information Society, WPIIS) vyvíjí statistické ukazatele, standardy a definice 
k mezinárodně srovnatelnému měření informační společnosti a přispívá 
prostřednictvím shromažďování mezinárodně srovnatelných údajů ke kvantitativním 
analýzám pro potřeby Výboru ICCP a jednotlivých členských států.  

V souladu se závěry „Soulské deklarace ministrů pro budoucnost internetové 
ekonomiky“, přijaté v roce 2008, se pracovní skupina v roce 2011 opět zaměřila 
především na zlepšování statistických systémů pro měření změn v oblasti přístupu 
k internetu a jeho využívání ze strany občanů, podniků a institucí. Hlavní výsledky 
práce WPIIS byly shrnuty v manuálu k měření informační společnosti, „The OECD 
Guide to Measuring the Information Society 2011“.  

V roce 2011 se pracovní skupina podílela na aktualizaci statistického kompendia: 
„The Future of the Internet Economy: A Statistical Profile, 2011 update“, obsahujícího 
nejnovější data nejen o rozšíření internetu v zemích OECD v posledních letech, 
ale i o tom, jak se internet podílí na změně způsobu života lidí a chování podniků, 
jak přispívá k ekonomickému růstu, nebo otvírá nové možnosti v široké škále 
činností včetně inovací. Publikace obsahuje i statistická čísla mapující ekonomický, 
sociální a kulturní dopad nových internetových technologií, aplikací a služeb, včetně 
virtuálních světů, senzorových sítí a platforem pro vytváření společenských sítí. 

Mezi další výstupy pracovní skupiny lze zařadit i první výsledky dosažené v rámci 
projektů Research Network on the Economic Impact of ICT a ICT Investments 
and Productivity: Measuring the Contribution of ICTs to Growth. V roce 2011 byla 
zveřejněna i finální podoba dokumentu „Digital Divide: From Computer Access to Online 
Activities – A Micro Data Analysis“ obsahující výsledky projektu založeného na analýze 
mikrodat šetření o využívání ICT jednotlivci s cílem statisticky zachytit vztah mezi 
použitím ICT v závislosti na vybraných socioekonomických charakteristikách 
sledované populace jednotlivců a domácností. Jde o inovativní metodu, jak měřit 
tzv. digital divide. 

4.12. Věda a technologie 

4.12.1. Výbor pro vědeckou a technologickou politiku (CSTP) 

Výbor CSTP (Committee for Scientific and Technological Policy) a jemu podřízené pracovní 
skupiny se v průběhu roku 2011 zabývaly projednáváním implementace 
horizontálních projektů OECD. 

Projekt OECD Innovation Strategy, který byl po dvouletém řešení napříč výbory 
úspěšně přijat na MCM 2010, měl posloužit k využití na národních úrovních 
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i při mezinárodní spolupráci. Projekt OECD Innovation Strategy přispěl v ČR k dialogu 
a konzultacím mezi odborníky, politiky a dalšími aktéry v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací (VVI). Již v březnu 2010 uspořádalo MŠMT v rámci tohoto projektu kulatý 
stůl „High-level Roundtable on OECD Innovation Strategy“ pro oblast VVI 
s mezinárodní účastí a pozvanými zástupci OECD. Výstupy zmíněných aktivit byly 
následně také využity při přípravě „Národní inovační strategie České republiky“ 
(dle Usnesení vlády České republiky ze dne 27. září 2011 č. 714).  

Úsilí horizontální spolupráce napříč výbory OECD včetně zkušeností z výše 
uvedeného projektu přispělo k dalšímu horizontálnímu projektu OECD Green 
Growth Strategy, který byl zahájen na MCM 2009. CSTP k této problematice přispívá 
zejména s ohledem na rozvoj moderních odvětví v oblastech výzkumu, vývoje 
a inovací. V rámci pracovních skupin Výboru se proto řeší projekty pro srovnávací 
studie v oblastech nových technologií, mezinárodní spolupráce ve VVI týkající 
se nejen globálních problémů, shromažďují a analyticky se zpracovávají data 
pro mezinárodně srovnatelné indikátory a průběžně se také projednává vývoj 
inovačních politik členských států. V roce 2011 byly dále vyhotoveny,  předloženy 
a za přispění konzultací s CSTP vydány publikace o inovační politice nečlenských 
států „OECD Reviews on Innovation Policy: Russian Federation“ (2011) a „OECD Reviews 
on Innovation Policy: Peru“ (2011). 

Pracovní skupina GSF (Global Science Forum) vydala publikaci „Opportunities, Challenges 
and Good Practices in International Research Cooperation between Developed and Developing 
Countries (2011)“, pracovní skupina WPN (Working Party on Nanotechnology) 
vypracovala zprávu „Report on Fostering Nanotechnology to Address Global Challenges: 
Water (2011)“, pracovní skupina WPB (Working Party on Biotechnology) zpracovala 
dotazník týkající se implementace v členských státech k „OECD Recommendation 
for Quality Assurance in Molecular Genetic Testing“, dále vydala publikaci k problematice 
„Policy Issues for Development and Use of Biomarkers in Health (2011)“. Sběr širokého 
spektra indikátorů ve výzkumu, vývoji a inovacích v členských státech OECD a také 
některých významných státech, které dosud nejsou členy OECD, byl následně 
předmětem zpracování a vydání publikace zejména za přispění pracovní skupiny 
NESTI (National Experts on Science and Technology Indicators) „OECD Science, Technology 
and Industry Scoreboard 2011“ s podtitulem „Innovation and Growth in Knowledge 
Economies“. V roce 2011 byl opětovně připravován pracovní skupinou TIP rozsáhlý 
dotazník pro přípravu publikace „STI Outlook 2012“, jednotlivá témata se budou 
projednávat a zpracovávat v roce 2012.  

4.12.2. Pracovní skupina pro ochranu soukromí a osobních údajů 
(WPISP) 

Skupina WPISP (Working Party on Information Security and Privacy) koncentrovala v roce 
2011 svoji činnost v oblasti ochrany soukromí do tří hlavních směrů. 

Prvním je revize Pravidel OECD motivovná snahou reflektovat rozmach 
komunikačních technologií a rozvoj informační společnosti. První výsledky mají být 
předloženy k diskusi na jaře příštího roku.  

OECD není jediná organizace, která přikročila k revizi svého základního dokumentu 
upravujícího zásady ochrany osobních dat a soukromí. Také Evropská komise 
dokončuje návrh novely Směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Rada Evropy 
pracuje na modernizaci své Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované 
zpracování osobních dat z roku 1981. 

Úřad pro ochranu osobních údajů ČR se na revizi směrnice EU podílí zejména 
prostřednictvím své činnosti v pracovní skupině WP29, která je poradním orgánem 
Komise. Rovněž poskytnul řadu podnětů k modernizaci úmluvy Rady Evropy. 
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Druhou oblastí je druhotné využívání zdravotních dat. 

Třetí oblastí je otázka, jak kvalifikovaně odhadnout hodnotu a kvantifikovat význam 
zpracovávaných osobních dat. V tomto roce pokračovala v této oblasti spolupráce 
s Pracovní skupinou pro informační ekonomiku (Working Party on the Information 
Economy, WPIE).  

Vedle tří uvedených oblastí věnovala WPISP pozornost mezinárodní spolupráci 
při prosazování práva, což je aktivita, kterou souběžně - v evropském kontextu - 
sleduje Evropská unie. Zde hlavní otázkou je problematika uplatnitelného práva 
a mechanismů spolupráce národních orgánů dozoru.   

V oblasti informační bezpečnosti se WPISP věnovala především těmto tématům: 

1. Příprava projektu Zdokonalení průkazní základny pro lepší tvorbu politiky 
informační bezpečnosti a ochrany soukromí. Je třeba připravit srovnatelné 
indikátory pro informační bezpečnost a ochranu soukromí napříč zeměmi 
OECD, které jsou nezbytné jednak pro rozvoj politik v oblasti informační 
bezpečnosti a ochrany soukromí a jednak pro posouzení jejich účinnosti. 

2. Projekt Komparativní analýza národních strategií kybernetických bezpečností, jehož 
cílem bylo zjistit a porozumět tomu, čím se liší strategie informační 
bezpečnosti od strategie kybernetické bezpečnosti. Projekt bude pokračovat 
i v příštím roce na větším vzorku respondentů  a předpokládá se, že jeho 
výsledky  budou využity jako jeden z podkladů pro revizi Směrnice OECD 
pro bezpečnost informačních systémů a sítí: směrem ke kultuře bezpečnosti, 
která je navrhována na rok 2012 a s jejímž plánováním se začalo na WPISP 
již v letošním roce. 

3. Příprava projektu Politika proaktivních opatření ISP proti „botnetům“.  Boj proti 
„botnetům“ je i jednou z klíčových priorit Evropské unie v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, a proto byla dohodnuta synergie aktivit 
OECD - EU.  

4. WPISP se mj. zaměřila i na sdílení informací, zkušeností a poznatků na poli 
mezinárodní spolupráce v oblasti informační a síťové bezpečnosti.  

4.12.3. Národní experti k ukazatelům vědy a technologií (NESTI) 

S více než čtyřicetiletou historií je mezinárodní fórum pod názvem „Národní experti 
k ukazatelům vědy a technologií“ (National Experts on Science and Technology, NESTI) 
považováno za nejdůležitější, které rozvíjí nové ukazatele, projekty, šetření 
a metodiky v oblasti statistik vědy a technologií s cílem dosáhnout jejich 
mezinárodní srovnatelnosti.  

V roce 2011 začaly náročné práce na důkladné revizi hlavních šetření 
v podnikatelském sektoru, na vysokých školách a ve veřejných výzkumných 
institucích, jejichž cílem je statisticky podchytit finanční a lidské zdroje každoročně 
investované do výzkumu a vývoje v jednotlivých zemích OECD. Výsledky této 
práce by se měly stát základem pro nové návrhy doporučení v měření výzkumu 
a vývoje v jednotlivých sektorech, jež by umožnily lepší harmonizaci a srovnatelnost 
údajů v této oblasti (revize „Frascati manuálu“). „Frascati manuál“ je hlavní výstup této 
pracovní skupiny pro standardizaci ukazatelů výzkumu a vývoje na mezinárodní 
úrovni.  

V roce 2011 se tato skupina prostřednictvím datových zdrojů podílela na  jubilejním 
desátém vydání publikace „OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011“. 
Tato publikace každé dva roky mapuje hlavní trendy v oblasti znalostí, vědy 
a inovací v dnešním globálním světě nejen v jednotlivých zemích OECD, ale také 
v řadě  nečlenských ekonomik včetně Brazílie, Číny, Indie, Ruska a Jihoafrické 
republiky. Česká republika je jednou z mála zemí, která alespoň v oblasti statistik 
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vědy, technologií a inovací byla schopna poskytnout téměř všechny nově 
požadované ukazatele. 

V roce 2011 byla opět vydána pravidelná půlroční publikace „Main Science 
and Technology Indicators“ (MSTI), která obsahuje sadu základních 137 ukazatelů 
umožňující monitorovat výsledky dosažené v oblasti vědy a technologií. Ukazatele 
v této publikaci zahrnují podrobné statistické údaje popisující jak finanční a lidské 
zdroje vstupující do procesů vědy, technologií a inovací, tak i jejich výsledky, 
jako jsou např. patenty či postavení vědy v ekonomické globalizaci prostřednictvím 
dat o výzkumu a vývoji v zahraničních afilacích či zahraničním obchodu s high-tech 
produkty. Česká republika je jednou z mála zemí OECD, která poskytuje údaje 
pro všechny sledované ukazatele v této publikaci. 

4.13. Řízení veřejné správy a regulatorní reforma  

4.13.1. Výbor pro regulatorní politiky (RPC) 

Výbor pro regulatorní politiku (Regulatory Policy Committee, RPC), vznikl v roce 2009 
za účelem pomoci členským státům při vytváření a implementaci regulatorních 
reforem. Nejdůležitějšími tématy tohoto výboru byla v roce 2011 mezinárodní 
spolupráce v oblasti regulace, měření regulatorního výkonu a pokroku regulatorní 
reformy a doporučení OECD v oblasti regulatorní politiky, využitelná pro všechny 
členské země. 

V  rámci RPC byl rovněž zkonzultován dokument ke schválení pro Radu OECD 
v roce 2012. Jedná se o návrh doporučení OECD „Recommendation On Regulatory Policy 
and Governance“. 

Dalším diskutovaným tématem bylo měření regulatorního výkonu. Sekretariát 
OECD spolu s příslušným řídícím výborem chtějí vytvořit rámec pro měření 
regulatorního výkonu, aplikovatelný ve všech členských zemích OECD.  

V souvislosti s proběhnuvšími regulatorními reformami vyšly v roce 2011 následující 
publikace: „Administrative Simplification in Poland: Making Policies Perform“, 
„Administrative Simplification in Viet Nam: Supporting the Competitiveness of the Vietnamese 
Economy“ a „Towards More Effective and Dynamic Public Management in Mexico“. 

Rovněž se začal projednávat pracovní program pro roky 2013-2014 a jeho priority. 

4.13.2. Hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Hodnocení dopadů regulace je systémový přístup ke kritickému hodnocení 
pozitivních a negativních dopadů navrhovaných a stávajících předpisů 
a neregulačních alternativ. RIA (Regulatory Impact Assessment) je často využívaným 
instrumentem v zemích OECD a zahrnuje celou řadu metod.  

Zkušenost v zemích OECD ukazuje, že vhodně aplikovaný RIA instrument může 
zlepšit efektivitu vlád a může pomoci řešit otázky konkurenceschopnosti 
a ekonomické výkonnosti. Používá se ke zlepšení kvality politického a správního 
rozhodování. Důležitým úkolem RIA je zajistit, aby získané informace měly 
maximální vliv na politické rozhodování. RIA existuje v mnoha formách, které 
odrážejí různé politické agendy vlády. Je nástrojem rozhodování, systematicky 
zkoumá vybrané potenciální dopady plynoucí z rozhodnutí vlády. Jeho role se liší 
v jednotlivých zemích. Metodami používanými v zemích OECD k dosažení 
efektivního rozhodnutí jsou spolupráce s kvalifikovanými odborníky a konsensus. 

Gesce problematiky regulatorní reformy byla ve druhé polovině r. 2011 v rámci 
státní správy přesunuta z Ministerstva vnitra ČR na Úřad vlády ČR. Legislativní 
pravidla vlády byla rovněž upravena tak, aby došlo k posílení systému RIA 
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a ke zvýšení jeho efektivnosti. Sestavuje se rovněž nezávislá komise, která bude 
součástí Legislativní rady vlády, a bude dohlížet na kvalitu nejdůležitějších součástí 
RIA. Záměrem vlády je také zavedení CIA (Corruption Impact Assessment), což by mělo 
snížit korupční potenciál nově vytvořených regulačních opatření. 

Plánovaný seminář OECD v Praze 
ČR v závěru roku 2011 poskytla OECD dobrovolný příspěvek, který bude použit 
na zorganizování semináře v Praze. Divize OECD pro regulatorní politiku 
(Regulatory Policy Division, RPC/RPD), společně s Úřadem vlády ČR bude 
spoluorganizátorem semináře o posílení institucionálních opatření pro RIA 
(„Regulatory Impact Assessment“), který proběhne 18. května 2012 v Praze. 
Na seminář pod názvem „OECD Co-operation Initiative on Strengthening 
Institutional Arrangements for Regulatory Impact Assessment“ budou pozváni 
účastníci ze zemí střední a východní Evropy. 

4.13.3. Transparentnost a boj proti korupci 

Transparentnost a poctivost při lobbyingu 
Kromě „Konvence proti úplatkářství veřejných činitelů v mezinárodních obchodních transakcích“ 
existují v OECD i další dokumenty, které mohou sloužit jako instrumenty 
pro potírání korupce. Jedním z klíčových dokumentů je „Doporučení OECD o zásadách 
transparentnosti a integrity v lobování“ („Principles for Transparency and Integrity in Lobbying“). 
Tento dokument byl schválen 18. února 2010 Radou OECD; jedná se o první 
mezinárodní politický nástroj pomáhající tvůrcům politik podporovat správné zásady 
v lobbování.  

Boj proti korupci 
OECD pomáhá jednotlivým zemím v boji proti korupci a s jejím odhalováním. 
Rozvíjí rovněž opatření na podporu integrity, transparentnosti a odpovědnosti. 
Pomáhá předcházet střetu zájmů a korupci ve veřejné správě. Zaměřuje 
se na ohrožené oblasti jako je zadávání veřejných zakázek, lobbying a politicko-
administrativní oblasti, což je nezbytné pro efektivní a účinné hospodaření 
s veřejnými prostředky. OECD vyvinula řadu politických nástrojů, prováděcích 
pokynů a praktických příruček, které pomáhají tvůrcům politik odolávat 
proti korupci ve veřejném sektoru. (Mezi tyto dokumenty patří např. „Doporučení 
OECD na posílení integrity státních zakázek“, které obsahuje mj. také praktické 
informace a pokyny). 

4.14. Obchod, spotřebitelská politika, cestovní ruch 

4.14.1. Výbor pro spotřebitelskou politiku (CCP) 

S ohledem na rychlý globální rozvoj elektronického obchodování se Výbor 
pro spotřebitelskou politiku (Committee on Consumer policy, CCP) v posledních letech 
stále více zabývá ochranou spotřebitele při tomto druhu obchodování. V roce 2011 
se v této oblasti zaměřil zejména na problematiku bezpečnosti elektronických plateb 
prostřednictvím počítačů a mobilních telefonů a na obchodování s produkty 
s digitálním obsahem. S tím souvisely i jeho aktivity zaměřené na ochranu 
spotřebitele na finančních trzích, kterou se OECD zabývá ve spolupráci se skupinou 
G20. O ochraně spotřebitele při elektronických a mobilních platbách výbor 
uspořádal v dubnu 2011 i seminář otevřený pro široký okruh zainteresovaných 
odborníků ze členských i nečlenských zemí OECD. 

Na svou práci z předchozích let navázal výbor i při svých aktivitách při propagaci 
a uplatňování jím vytvořeného souboru nástrojů spotřebitelské politiky (Consumer 
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Policy Toolkit), jehož shrnutí Sekretariát OECD připravil i v češtině. Nadále 
se věnoval též problematice spotřebitelského vzdělávání či obsáhlé výměně 
zkušeností z oblasti spotřebitelské politiky v  členských i nečlenských zemích 
OECD. 

Výbor měl významný podíl i na aktualizaci „Směrnic pro nadnárodní podniky“ schválené 
v květnu 2011 Radou OECD na ministerské úrovni. I když celkově práce na ní 
probíhaly v gesci Investičního výboru, jejich aktualizovanou kapitolu o ochraně 
spotřebitelů INV akceptoval prakticky beze změn tak, jak ji na svém zasedání 
odsouhlasil Výbor pro spotřebitelskou politiku. 

Pracovní skupina pro bezpečnost výrobků (Working Party on Consumer Product Safety) 
podřízená Výboru pro spotřebitelskou politiku,  má za úkol naplňovat jím vytvořený 
desetibodový akční plán k posílení výměny informací v oblasti bezpečnosti výrobků. 
Rok 2011  byl  prvním rokem její činnosti a v něm byly její prioritou práce 
na vytvoření globální databáze z hlediska spotřebitele nebezpečných výrobků. 
V první fázi, která by měla být ukončena v roce 2012, by mělo dojít k vzájemnému 
propojení relevantních databází Austrálie, Kanady, Evropské unie, Mexika 
a Spojených států amerických. 

Dále se pracovní skupina zabývala např. problematikou spotřebitelských stížností 
a spotřebitelských průzkumů či usilovala o zmapování početných mezinárodních 
i národních iniciativ k zajištění bezpečnosti výrobků.  

OECD a spotřebitelská politika:  
 http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34267_1_1_1_1_1,00.html 

Pracovní skupina pro bezpečnost výrobků: 
http://www.oecd.org/document/57/0,3746,en_2649_34267_41625273_1_1_1_1,00.html 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele 

4.14.2. Obchodní výbor (TC)  

V roce 2011 se uskutečnila dvě zasedání Obchodního výboru (Trade Committee, TC), 
v květnu a listopadu. K účasti na značné části z nich byli pozváni i zástupci 
nečlenských zemí OECD ze skupiny G 20. 

Jedním z témat, kterému se Obchodní výbor za účasti členů G20 v tomto roce 
podrobně věnoval, byla problematika vztahu mezinárodního obchodu 
a zaměstnanosti s cílem oslabit často nepodloženou argumentaci těch, kdo se rozvoji 
mezinárodního obchodu snaží bránit s odkazem na tvrzení, že obchod přispívá 
k poklesu zaměstnanosti, případně způsobuje snižování úrovně mezd a pracovních 
standardů v rozvinutých zemích. Základním argumentem OECD, formulovaným 
na základě stávajících i několika nových studií, je obhajoba dlouhodobě pozitivní 
úlohy volného obchodu jako katalyzátoru tzv. kreativní destrukce, kdy pracovní 
místa jsou nahrazována jinými s vyšší úrovní kvalifikace. V krátkém období může 
docházet k poklesu zaměstnanosti, avšak odpovědí na tuto situaci nemohou být 
obchodně-politické restrikce, ale tzv. komplementární politiky převážně sociálního 
charakteru. Tímto tématem se následně zabývali i ministři na svém zasedání Rady 
OECD na ministerské úrovni.  

Se zástupci skupiny G20, s cílem postupného zapojení jejich zemí do této aktivity, 
byl rovněž projednáván postup prací na vývoji Indexu omezení obchodu službami 
(Services Trade Restrictiveness Index - STRI) – do značné míry unikátní databáze 
existujících regulatorních překážek v oblasti služeb.  

Další databází budovanou v OECD, jejíž přípravou se Obchodního výbor v roce 
2011 důkladně zabýval, je databáze exportních omezení základních surovin. I zde 
usiloval o co nejširší zapojení nečlenských zemí, zejména těch ze skupiny G20. 

První rok činnosti nové 
Pracovní skupiny 
pro bezpečnost výrobků 
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Tématem, které výbor na svých zasedáních rovněž extenzivně diskutoval, 
byla i problematika regionálních obchodních dohod, kterých mj. v důsledku 
stagnujících mnohostranných obchodních negociací v rámci WTO rychle přibývá, 
přičemž přínos k rozvoji globálního obchodu může být i negativní, zejména 
v případech, kdy tyto dohody nepřesahují stávající rozsah závazků ve WTO. Proto 
se státy OECD snaží co nejlépe zmapovat jednotlivá ustanovení regionálních 
obchodních dohod pro případnou tzv. multilateralizaci závazků (poskytnutí výhod 
i třetím stranám). 

Na svém listopadovém zasedání se Obchodní výbor zabýval rovněž tím, jak by 
OECD mohla ještě více než dosud svými analýzami přispět k dosažení pokroku 
mnohostranných obchodních negociací ve WTO, tzv. Rozvojového kola z Doha 
(Doha Development Agenda). 

Pracovní skupina Obchodního výboru (WPTC) 
Pracovní skupina Obchodního výboru, kromě toho, že se detailně věnovala 
tématům projednávaným v Obchodním výboru, pracovala i na řadě dalších studií 
týkajících se různých aspektů problematiky obchodu. Mezi významnější patřily 
např. studie o dopadu liberalizace obchodu na výši mezd, o vzájemném vztahu 
inovací a mezinárodního obchodu, o přínosu obchodu meziprodukty a výrobními 
zařízeními, o vlivu volatility směnných kurzů na mezinárodní obchod apod. 

Velmi důležitou studií z pohledu práce této pracovní skupiny pak byla publikace 
„Globalizace, komparativní výhody a změny dynamiky obchodu“. Studie potvrzuje obecnou 
platnost klasické teorie relativní komparativní výhody, přičemž tyto komparativní 
výhody jsou určovány i hospodářskou politikou. Záleží tedy mj. na řadě „faktorů 
konkurenceschopnosti“, jak se bude vyvíjet produktivita a následně i obchod. 
Relativně významnější roli mají komparativní výhody v obchodu mezi rozvinutými 
a rozvojovými zeměmi a rozvojovými zeměmi navzájem. Vliv na obchod 
mezi rozvinutými zeměmi navzájem je slabší. 

Obchodní výbor uspořádal v roce 2011 jako každoročně řadu seminářů věnovaných 
obchodní politice a tradiční „Globální fórum o obchodu“, které se tentokrát 
zabývalo zejména vztahem obchodu a zaměstnanosti. Jako hlavní řečník na něm 
vystoupil prof. J. Bhagwati z Kolumbijské univerzity v USA. 

OECD a obchod: www.oecd.org/trade 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ 

Pracovní skupina pro vývozní úvěry a vývozní garance (ECG) 
Problematika vývozních úvěrů se v rámci OECD projednává v Pracovní skupině 
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 rovněž jako „Konsensus 
OECD“. 

V rámci rozprav týkajících se dopadů přetrvávající finanční a hospodářské krize byly 
ve snaze o prodloužení účinnosti některých opatření projednávány i některé změny 
představující zmírnění pravidel OECD, resp. změny v pravidlech „Konsensu OECD“, 
např. v oblasti projektového financování, transparentnosti nevázané pomoci, zrušení 
„soft ban“, a tedy možnosti poskytování vázané pomoci na Ukrajinu apod. Mezi 
často diskutovanými tématy byly i negativní vlivy Basel III na oblast obchodu 
a vývozního financování, ale vliv na konečné vnímání této problematiky globálními 
regulačními autoritami byl zanedbatelný. 

Na podzim 2011 bylo po sérii náročných kol jednání dosaženo „Sektorové dohody 
o vývozních úvěrech pro obnovitelné energie, zmírnění dopadů klimatických změn a vodní projekty“ 
(„Sector Understanding on Export Credits for Renewable Energy, Climate Change Mitigation 
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and Water Projects“). V rámci jednání byly reflektovány připomínky a náměty jak 
ze strany expertů na životní prostředí, tak organizací občanské společnosti. Nová 
sektorová dohoda má oproti původní verzi upravený název, který odkazuje na tři 
hlavní oblasti v rámci jejího strukturování. Těmi jsou obnovitelné zdroje, zmírnění 
dopadů klimatických změn a vodní projekty, přičemž každá z těchto částí má 
některé parametry přizpůsobené přesně svým potřebám a specifikům. 

V roce 2011 byla schválena a vstoupila v účinnost „Sektorová dohoda o financování 
vývozu letadel“ („Aircraft Sector Undertanding on Export Credits for Civil Aircraft“ - ASU). 
Rok 2011 tak byl ve znamení implementace a řešení navazujících technických 
přesahů, např. ve vnímání rizik spojených s tímto specifickým segmentem. Jednání 
o této sektorové dohodě se ale zástupci ČR aktivně neúčastní. 

Původně již v roce 2010 měla být ukončena revize „Společných přístupů k životnímu 
prostředí a k oficiálně podporovaným exportním úvěrům“ z roku 2007 („Recommendation 
on Common Approaches and Officially Supported Export Credits and Environmental and Social 
Due Diligence“ - CA). Ta doznala v průběhu prodlouženého procesu rozprav úpravu 
svého názvu tak, jak byl její záběr rozšířen nejen o sociální vlivy, ale i problematiku 
lidských práv. Zde je výraznou inspirací aktualizovaná verze Směrnic OECD 
pro nadnárodní podniky („OECD Guidelines for Multinational Enterprises“), které byly 
Radou OECD schváleny v květnu 2011. Rozsah diskutovaných témat si vyžádal 
prodloužení 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 poměrně komplikovanou problematiku lidských práv. 
K dokončení prací na revizi Společných přístupů by mělo dojít v roce 2012. 

V roce 2010 schválený „Malzkuhn-Drysdale Premium Package“ vychází z matice 
ratingových hodnocení zemí a dlužníků a představuje  nový přístup v oceňování 
úvěrového rizika při stanovování pojistných sazeb. K jeho implementaci dochází 
od září 2011. Nyní se v návaznosti na tento nový přístup řeší technické přesahy, 
zejména pak v oblasti přístupu v hodnocení rizika zemí zařazených do kategorie „0“ 
apod. 

Vztah k nečlenským zemím OECD (outreach) je charakterizován úsilím získat 
nečlenské země OECD pro respektování pravidel „Konsensu OECD“ (snaha přiblížit 
pravidla OECD a „Konsensu OECD“ a posílit možnou spolupráci). Iniciativa byla 
v průběhu roku 2011 zaměřená zejména vůči Číně a Ruské federaci. 

I v roce 2011 pokračovaly pravidelné konzultace s organizacemi občanské 
společnosti, jako jsou např. BIAC (Business and Industry Advisory Committee 
to the OECD), TUAC (Trade Union Advisory Committee to the OECD), EBF 
(European Banking Federation), AI (Amnesty International), ECA Watch 
(International NGO Campaign on Export Credit Agencies) a další. Dvě konzultace, 
které se uskutečnily v průběhu roku 2011, proběhly v rámci společného jednání 
Participantů a ECG. Projednávány byly zejména problematiky týkající se finanční 
krize, životního prostředí a úplatkářství, jakožto i sociálních záležitostí a lidských 
práv. 

Kromě věcných otázek byly v roce 2011 řešeny i určité změny v oblasti úpravy 
v hlášeních do OECD.  

Do činnosti obou orgánů zabývajících se vývozními úvěry se i roce 2011 zapojili 
zástupci EGAP, ČEB 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 

Pravidelné konzultace 
s organizacemi občanské 
společnosti jsou v OECD 
standardem 
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4.14.3. Výbor pro Cestovní ruch 

Významným počinem Výboru pro cestovní ruch (Tourism Committee) v roce 2011 
bylo projednání a schválení jeho mandátu na léta 2012 -2016. 

Jedním z úkolů, kterým výbor dle svého schváleného mandátu i v budoucnu naváže 
na svou předcházející činnost, bude zpracování jeho nejvýznamnější publikace 
vydávané každé dva roky „OECD Tourism Trends and Policies“. Přípravou této 
publikace, jejíž další edice by měla vyjít v roce 2012, se výbor opakovaně zabýval 
i na svých letošních zasedáních.   

Velmi prakticky orientovaným projektem činnosti výboru byly jeho práce 
na vytváření metodiky analýzy a hodnocení konkurenceschopnosti jednotlivých 
turistických destinací.  

Činností, která navazuje na horizontální aktivity OECD v oblasti tzv. zeleného růstu, 
bylo zpracování publikace „Climate Change and Tourism Policy in OECD Countries“, 
která upozorňuje na nezanedbatelný dopad průmyslu cestovního ruchu na životní 
prostředí a navrhuje způsoby, jak alespoň některé jeho negativní efekty omezit.  

V září se výbor, za účasti výkonného ředitele Mezinárodní organizace cestovního 
ruchu OSN F. Pierreta, zabýval problematikou mezinárodního obchodu službami 
cestovního ruchu, což je jedno z témat, kterými se zabývají i negociátoři v rámci 
probíhajícího kola mnohostranných obchodních jednání v rámci Světové obchodní 
organizace. Na tomto zasedání též schválil svou novou Strategii globálních vztahů, jejíž 
podstatou je další snaha o prohloubení vztahů s velkými nečlenskými zeměmi 
Brazílií, Čínou, Indií, Indonésií, Jihoafrickou republikou a kandidátským Ruskem. 

Již tradičně se výbor též zabýval problematikou vzdělávání a zvyšování 
konkurenceschopnosti pracovníků v cestovním ruchu a v neposlední řadě sloužil 
i jako platforma k výměně informací o vývoji politik cestovního ruchu v jeho 
členských zemích. 

Výbor stejně jako v minulosti svou práci úzce 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: http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch 

4.15. Teritoriální a místní rozvoj 

4.15.1. 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 indikátory pro tvorbu 
politiky územního rozvoje. 

V gesci výboru byla v tomto roce poprvé zpracována publikace „OECD Regional 
Outlook 2011“ („Regionální výhled“), která poskytuje přehled o výkonnosti a hlavních 
charakteristikách jednotlivých regionů a nastiňuje výzvy, kterým tyto regiony 
v důsledku ekonomické a finanční krize čelí, včetně návrhů vhodných regionálně 
aplikovaných opatření k jejich úspěšnému naplnění. Publikace, která má ambici stát 
se hlavním výstupem výboru, by měla být v budoucnu periodicky aktualizovaná. 

Dalším významným výstupem výboru byla  publikace „Regions at a Glance 2011“, 
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. 

Výbor pro cestovní ruch 
se dohodl 
na svém mandátu 
na léta 2012 - 2016 
 

 

„Regionální výhled“ 
- nová významná 
publikace OECD 
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Dále bylo v rámci činnosti výboru a jeho pracovních skupin zpracováno několik 
teritoriálních přehledů, konkrétně Slovinska a Brazílie, mexického regionu 
Chihuahua, městského regionu Chicaga v USA a městských oblastí Koreje. 
Publikován byl i teritoriální přehled jihoafrického regionu Guateng, který byl 
zpracován v předchozím roce. Tyto publikace jsou z pochopitelných důvodů 
největším přínosem pro hodnocené státy, regiony či městské aglomerace, 
které se zpravidla významným způsobem podílejí na nákladech spojených s jejich 
přípravou, ale mohou být zajímavou inspirací i pro oblasti velmi vzdálené. 

V rámci tvorby indikátorů a jejich sledování se činnost výboru nadále věnovala 
pracovní mobilitě a dynamice rozvoje regionů OECD. Primárně se jednalo 
o geografické sledování tuzemské mobility pracovní síly uvnitř regionů a identifikace 
hlavních aktérů mobility. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - jako gestor politiky regionálního rozvoje 
ve Výboru pro politiku územního rozvoje OECD - bylo počátkem roku 2011 
osloveno Divizí Regionální politiky pro udržitelný rozvoj Direktorátu veřejné správy 
a regionálního rozvoje, zda by se podílelo za Českou republiku formou 
dobrovolného příspěvku na vypracování případové studie, která by analyzovala 
možnosti udržitelného rozvoje metropolitních regionů jako kompaktních městských 
území. V ČR se jedná o metropolitní regiony Brno a Plzeň. Problematika 
„Kompaktního města“ s ohledem na jeho čím dále větší roli v ekonomickém 
a sociálním rozvoji regionů členských zemí OECD se dostává do středu pozornosti 
tvůrců politik. 

Ministr pro místní rozvoj vyslovil s účastí na případové studii formou dobrovolného 
příspěvku souhlas. Případová studie „Compact Cities“ bude vypracována experty 
OECD ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a magistráty měst Brno 
a Plzeň v průběhu roku 2012. 

Direktorát pro veřejnou správu a územní rozvoje:  www.oecd.org/gov 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: http://www.mmr.cz/Regionalni-politika 

4.15.2. Místní rozvoj – program LEED 

Obecným cílem činnosti Programu OECD pro rozvoj místní ekonomiky 
a zaměstnanosti (Local Economic and Employment Development, LEED) je přispívat 
k vytváření většího množství nových a kvalitnějších pracovních míst. K dosažení 
tohoto cíle slouží šest základních programů, obsažených v plánu jeho práce na léta 
2011 - 2012, které byly schváleny jeho Řídícím výborem. Tyto programy jsou 
zaměřeny na podporu nových kvalitních pracovních míst v období ekonomického 
oživení; prevenci vyloučení z pracovního trhu; uvolnění podnikatelského potenciálu; 
podporu zeleného růstu; podporu místního rozvoje a budování kapacit. 

Na svém květnovém jednání se Řídící výbor konkrétně zabýval možnostmi zlepšení 
zaměstnanosti etnických menšin či budováním sítě pro výměnu informací o místním 
rozvoji, na jejímž vzniku se podílí také Evropská komise, a rovněž příspěvkem 
LEED do horizontálních programů OECD Strategie zeleného růstu, Strategie dovedností 
(Skills Strategy) a Projektu na podporu genderové rovnosti (Gender Project). 

Na listopadovém zasedání byla přednesena informace o spolupráci LEED 
při přípravě publikace „OECD Regional Outlook 2011“ („Regionální výhled“) a informace 
o Regionální dimenzi Evropských strukturálních fondů, jejichž poslední vývoj může 
ovlivnit i budoucnost programu LEED. 

Dále se Řídící výbor zabýval programy zaměřenými na rozvoj vzdělávání a získávání 
dovedností v malých a středních podnicích či dopadem demografických změn 
na místní trhy práce. Zvláštní sekce zasedání byla věnována místnímu rozvoji 
v oblasti západního Balkánu. 

Nastartování 
ekonomického růstu 
a zaměstnanosti 
je důležité i na lokální 
a regionální úrovni 
 

OECD zpracuje studii 
pro Brno a Plzeň 
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Jako každoročně uspořádalo řadu specializovaných seminářů a konferencí 
zaměřených na posilování kapacit v oblasti podpory lokální zaměstnanosti Centrum 
LEED v Trentu. 

V červenci 2011 byla v Centru LEED Trento uspořádána konference Lokální 
a regionální strategie k opětovnému nastartování ekonomického rozvoje 
a zaměstnanosti, na které vystoupil za Českou republiku první náměstek pro místní 
rozvoj D. Braun, který informoval o opatřeních vlády ČR směřující k oživení 
ekonomického rozvoje a zvýšení zaměstnanosti v regionech ČR. 

MMR se rovněž spolu s dalšími zainteresovanými subjekty z ČR zapojilo 
do projektu LEED 2011 – 2012: Tvorba pracovních míst na lokální úrovni (Local Job 
Creation). Tento projekt má za cíl vyhodnotit přínos politiky trhu práce na vytváření 
nových pracovních příležitostí. Jeho výsledkem bude navržení konkrétního Akčního 
plánu, jenž představí možná východiska k překonání překážek a posílení místního 
potenciálu. Souběžně s Českou republikou budou do projektu zapojeny 
např. Austrálie, Kanada, Francie, Itálie, Jižní Korea či USA. Po etapě sběru dat bude 
následovat expertní mapování celkového politického rámce ČR. Na základě výsledků 
budou vytipovány dvě až tři oblasti či případové studie, ve kterých bude následně 
prováděna podrobná analýza. 

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

4.16. Průmysl 

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

V první polovině roku se Výbor pro průmysl, inovace a podnikání (Committee 
on Industry, Innovation and Entrepreneurship, CIIE) jako jeden z jejích gestorů zabýval 
přípravou Strategie zeleného růstu, která byla následně formálně schválena na květovém 
jednání Rady na ministerské úrovni a zveřejněna. V druhé polovině roku se 
pak zabýval její implementací v oblasti své působnosti. 

Na Strategii zeleného růstu v činností výboru navázal i projekt k podpoře tzv. eko-
inovací, v jehož rámci byl publikován v rámci výboru zpracovaný nástroj Sustainable 
Manufacturing Toolkit, což je praktická pomůcka pro podnikatelské subjekty usilující 
o efektivní a k životnímu prostředí ohleduplnou výrobu. 

Dalším projektem, kterým se výbor v roce 2011 zabýval, byl projekt o roli tzv. 
andělských investorů při podpoře začínajících, ale rychle rostoucích a vysoce 
perspektivních firem.  

Delegáti CIIE na svých zasedáních rovněž diskutovali o zajímavém projektu, 
který usiluje o analýzu globálního hodnotového řetězce, zejména toho, 
jak se vyvarovat potenciálních rizik s ním spojených. Na řešení tohoto projektu 
se podílí i Obchodní a Statistický výbor.  

Protože koncem roku končil výboru mandát, zabýval se jeho aktualizací. Jím 
prodiskutovaná a schválená verze nového mandátu byla následně přijata i Radou 
OECD. V návaznosti na to se výbor předběžně zabýval i přípravou svého plánu 
práce a rozpočtu na léta 2013 - 2014.  

Direktorát pro vědu, technologii a průmysl: www.oecd.org/sti 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: http://www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi/ 

4.16.2. Pracovní skupina pro malé a střední podniky a podnikání 
(WPSMEE) 

Činnost WPSMEE (Working Party on Small and Medium-sized Enterprises 
and Entrepreneurship) v roce 2011 vycházela z jejího pracovního programu na období 
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2010-2011, do kterého byly zařazeny čtyři prioritní oblasti: (1) financování a zdanění 
malých a středních podniků (MSP); (2) analytická zpráva týkající se růstu MSP, 
inovací a zaměstnanosti; (3) globalizace, MSP a podnikání: podpora přístupu MSP 
na rozvíjející se trhy; (4) přezkum politiky MSP na národní a místní úrovni 
ve vybraných zemích.  

V roce 2010 se uskutečnila dvě řádná zasedání WPSMEE, obě v pařížském sídle 
OECD. Na dubnovém zasedání pracovní skupiny proběhla tématická diskuse 
o MSP a podnikání v postkrizovém prostředí. K tomuto tématu se vrátilo i zasedání 
v listopadu, kdy už bylo zřejmé, že oproti původním předpokladům je konec 
globální finanční krize vzdálenější, než jak se dříve jevilo. 

Na dubnovém zasedání pracovní skupina projednala a schválila výsledky projektu 
o Inovacích v MSP a správě duševního vlastnictví ve vybraných odvětvích podnikání a služeb. Dále 
se zabývala např. svým příspěvkem do horizontálního projektu OECD k genderové 
rovnosti (Gender Initiative), politikami na podporu MSP v Kanadě a Chile 
či problematikou zjednodušení administrativy pro MSP.  

Zejména druhé zasedání pracovní skupiny v roce 2011 se podrobně věnovalo 
problematice financování MSP včetně vzájemného předávání zkušeností 
ze specifických národních projektů v této oblasti. Součástí této diskuse bylo 
i schválení materiálu „OECD Scoreboard on SME and Entrepreneurship Financing“. 

Pracovní skupina se zabývala i statistikou MSP, problematikou zeleného růstu, 
inovací a zaměstnanosti, podporou rozvoje podnikání mladých v oblasti Blízkého 
východu a severní Afriky nebo pokrokem při implementaci programů na podporu 
MSP přijatých v rámci EU, a vyslechla i prezentace o přístupu k financování MSP 
ve Francii, Irsku a Nizozemí. Pravidelnou součástí programu obou zasedání 
pracovní skupiny byla rovněž vzájemná výměna informací o nových opatřeních, 
která jednotlivé vlády na podporu MSP připravily. 

Protože koncem roku končil pracovní skupině mandát (stejně jako jejímu 
nadřízenému výboru CIIE), zabývala se jeho aktualizací, která byla následně Radou 
OECD schválena jako součást nového mandátu CIIE. Dále byla přijata Strategie 
globálních vztahů WPSMEE a proběhly také již první diskuse o plánu práce a rozpočtu 
skupiny na léta 2013-2014. 

Pracovní skupina se v roce 2011 zasloužila rovněž o vznik významné publikace 
OECD „Entrepreneurship at a Glance 2011“, která poskytuje velmi podrobné srovnání 
podnikatelského sektoru v členských zemí OECD. 

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

4.16.3. Výbor pro ocel (SC) 

Výbor pro ocel (Steel Committe, SC) i v roce 2011 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 jak globální tak regionální poptávky po této surovině na klíčových trzích. 

Velká část jednání výboru byla v roce 2011 věnována vztahu ocelářství a životního 
prostředí, protože ocelářství je odvětví, které má na životní prostředí značný dopad. 
V rámci toho bylo diskutováno např. o možnostech transferu environmentálně 
příznivějších technologií, o možnosti omezení emisí skleníkových plynů z ocelářství 
prostřednictvím technologie zachycování a skladování uhlíku (CCS) či způsobech 
omezování škodlivých emisí z ocelářství na všech stupních výrobního cyklu. 

Výbor pro ocel usiluje 
o omezení dopadů tohoto 
odvětví na životní 
prostředí 
 

Přehled 
o podnikatelských 
aktivitách podává 
publikace 
„Entrepreneurship 
at a Glance 2011“ 
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Velká závislost ocelářství na energii byla důvodem, proč se výbor věnoval rovněž 
problematice energetiky, zejména dopadem vysokých a stále rostoucích cen na toto 
odvětví.  

Na uzavřeném zasedání, kterého se zúčastnili pouze zástupci členských zemí 
a Evropské unie, výbor projednal Strategii svých globálních vztahů a začal se zabývat 
rovněž přípravou svého programu práce a rozpočtu na léta 2012-2013. 

Celý půlden svého zasedání věnoval výbor velmi podrobnému projednání situace 
ocelářství v Rusku v rámci přístupového procesu této země do OECD. Jednání se 
účastnila i početná ruská delegace. 

Obavy o dostatek surovin pro výrobu ocele, jejich rostoucí ceny a existence jejich 
cenových deformací vedly výbor k uspořádání zajímavého semináře o surovinách 
pro ocelářství.  

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

4.17. Energetika  

4.17.1. Mezinárodní energetická agentura (IEA) 

Rok 2011 byl pro Mezinárodní energetickou agenturu (International Energy Agency, 
IEA) nabitý významnými událostmi. Informace o dvou z nich, tj. volbě její nové 
výkonné ředitelky a jejím ministerském zasedání, jsou uvedeny samostatně 
v kapitolách  6. resp. 2.3. této Výroční zprávy. 

Za velmi významnou událost v roce 2011 lze považovat i přijetí tzv. kolektivní akce 
IEA, tj. rozhodnutí Řídící rady IEA o uvolnění 60 mil. barelů ropy ze strategických 
zásob členských zemí, což byla reakce na výpadek dodávek ropy na světové trhy 
v důsledku válečného konfliktu v Lybii. Výjimečnost této akce podtrhuje to, 
že k obdobné akci se IEA odhodlala teprve potřetí za dobu své téměř čtyřicetileté 
existence. 

Jeden z tradičních vrcholů programu IEA představuje každoročně vydání jejího 
„Světového energetického výhledu“ („World Energy Outlook“). To je její nejvlivnější 
publikace, ale i její ediční počin, který se velmi dobře prodává, přičemž výtěžek 
z jejího prodeje byl dosud vždy využit k financování další činnosti IEA. „Světový 
energetický výhled 2011“ se kromě tradičních globálních energetických analýz podrobně 
věnoval situaci v energetickém sektoru v Rusku, možným důsledkům pro energetiku 
v politicky nestabilních částech Blízkého východu a severní Afriky, předpokládaným 
dopadem odbourání globálních dotací fosilních paliv i dopadem dotací 
obnovitelných zdrojů energie. Podrobně analyzuje dopady možného snížení tempa 
růstu jaderné energetiky v důsledku fukušimské jaderné havárie, předpokládanou roli 
uhlí v energetice budoucnosti a rovněž potřebné investice k dosažení alespoň 
minimálního zajištění moderních energetických zdrojů pro milióny chudých obyvatel 
zeměkoule, kteří dosud potřebný přístup k energii nemají. 

Kromě ropné bezpečnosti, což je základní úkol, kterým se IEA tradičně zabývá, 
se IEA v roce 2011 ve zvýšené míře zabývala i bezpečností dodávek plynu 
a elektrické energie, což jsou otázky, které pro členské země včetně ČR nabývají stále 
větší důležitosti. 

Jako tradičně se IEA zabývala vývojem energetiky na globální i regionální úrovni, 
a to v členění na různé zdroje energie (ropa, zemní plyn, obnovitelné zdroje 
energie...), i různé sektory (energetika, průmysl, doprava...). Podrobněji se věnovala 
též prověrkám energetické politiky Slovenska (vedoucím prověrkového týmu 
expertů byl ředitel odboru elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 
R. Portužák) Maďarska, Dánska a Řecka.  

Světový energetický 
výhled 2011 
se podrobně věnoval 
ruské energetice 
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I v roce 2011, stejně jako v minulých letech, delegáti menších členských zemí včetně 
ČR na zasedáních Řídící rady a Rozpočtového výboru IEA úspěšně čelili snaze 
některých velkých zemí o větší participaci menších zemí na rozpočtu agentury. 

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

Správa státních hmotných rezerv: www.sshr.cz 

4.17.2. Jaderná energetická agentura (NEA) 

Členskými zeměmi Jaderné energetické agentury (Nuclear Energy Agency, NEA) 
je třicet rozvinutých zemí severní Ameriky, Evropy a Asijsko-Tichomořského 
regionu. V roce 2011 bylo do NEA jako zatím poslední člen přijato Slovinsko. NEA 
poskytuje nepolitické fórum s poměrně úzkým technickým zaměřením. Jejím 
hlavním úkolem je udržovat a rozvíjet na základě mezinárodní spolupráce vědecké, 
technologické a právní základy nezbytné pro bezpečné, ekologicky šetrné 
a hospodárné užívání jaderné energie pro mírové účely. 

V roce 2011 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 rovněž sběr dat a příslušné 
analýzy v rámci jaderné databanky. 

Velkým impulzem, který znamenal určité přeskupení priorit organizace v roce 2011 
byla havárie jaderné elektrárny v japonské Fukušimě, ke které došlo 11. března 2011. 
Jednalo se o druhou nejvýznamnější jadernou havárii v historii, proto se touto 
událostí na svých zasedání důkladně zabýval Řídící výbor NEA, ale prakticky 
i všechny další jemu podřízené orgány. V rámci říjnového zasedání Řídícího výboru 
na toto téma proběhla celodenní diskuse pod vedením generálního ředitele NEA 
L. Echávarriho za účasti významných odborníků specializujících se na oblast jaderné 
bezpečnosti. Akcí, týkajících se této nešťastné události, na kterých participovala 
NEA, ale byla celá řada. Mezi nejvýznamnější patřilo spolu s Francií, v té době 
předsednickou zemí uskupení G8 a G20, uspořádání ministerského zasedání 
k problematice jaderné bezpečnosti 7. června, následované hned následující den 
schůzkou nejvyšších představitelů jaderných dozorů členských zemí NEA a G20, 
kteří se zabývali havárií ve Fukušimě a zejména tím, jaké ponaučení si z ní musí jak 
Japonsko, tak ostatní země, přinést. 

Řídící výbor NEA i v roce 2011 podrobně diskutoval problematiku dodávek 
radioizotopů pro lékařské účely.  Mandát skupiny na vysoké úrovni, která se touto 
důležitou problematikou zabývá,  byl prodloužen i do dalších let. 

Na svém dubnovém zasedání Řídící výbor uspořádal celodenní debatu o malých 
a středně velkých jaderných reaktorech a možnostech jejich dalšího šíření ve světle 
havárie ve Fukušimě. 

Stejně jako se tomu dělo v ostatních orgánech OECD nebo IEA, i NEA v roce 2011 
prohloubila své kontakty s některými nečlenskými zeměmi, zejména s Indií, Čínou 
a Ruskem, přičemž Rusko již dokonce koncem roku požádalo o své řádné členství 
v NEA. 

Březnová havárie jaderné 
elektrárny v japonské 
Fukušimě znamenala 
změnu priorit NEA pro rok 
2011 i léta následující 
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NEA měla i v roce 2011 hojnou publikační činnost. V roce 2011 vyšly například 
publikace „Nuclear Energy Data 2011“, „Trends towards Sustainability in the Nuclear Fuel 
Cycle“, „Carbon Pricing, "Power Markets and the Competitiveness of Nuclear Power“, 
„The Supply of Medical Radioisotopes“„Improving Nuclear Regulation“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 

4.18. Rozvojové aktivity 

4.18.1. Rozvojová spolupráce v letech 2010 -2011 

V roce 2010 dosáhla rozvojová pomoc (Official Development Assistance, ODA) členů 
Výboru pro rozvojovou spolupráci (Development Assistance Committee, DAC) 
128,7 mil. USD a meziročně tak vzrostla o 6,5 %. Jednalo se tak o historicky nejvyšší 
rozvojovou pomoc v historii rozvojové spolupráce. V relativních číslech 
představovala ODA členů DAC 0,32 % jejich hrubého národního důchodu (HND) 
a byla tak vyrovnána rekordní úroveň z roku 2005. Mezi největší donory patřily 
v roce 2010 USA (30,2 mld. USD), Velká Británie (13,8 mld. USD), Francie 
(12,9 mld. USD), Německo (12,7 mld. USD) a Japonsko (11 mld. USD). 

První data o ODA za rok 2011 budou k dispozici na začátku dubna 2012, OECD 
však vypracovává také odhad budoucího vývoje v oblasti rozvojové spolupráce. 
Podle odhadu OECD vzrostl objem pomoci poskytnuté v rámci programové 
spolupráce členských zemí DAC (Country Programmable Aid, CPA) v roce 2011 o 2%. 
Tento odhadovaný růst CPA za rok 2011 je však financovaný zejména snižováním 
multilaterální pomoci a v rámci celé rozvojové pomoci se růst CPA nemusí vůbec 
projevit. 

Podle odhadů OECD byla za rok 2011 největším příjemcem CPA Asie 
(38,6 mld. USD), následovaná Afrikou (38 mld. USD). Tyto dva kontinenty byly 
příjemci více než 80 % celkové CPA za rok 2011 (94,4 mld. USD). Primárními 
příjemci byly nízko-příjmové země (Low Income Countries, LICs), do kterých 
směřovalo více než 50 % celkové CPA (z toho 36 % připadalo na nejméně rozvinuté 
země, LDC) a nižší středně příjmové země (Lower Middle Income Countries, 
LMICs), na které spadalo 30 % CPA. 

Zpráva OECD  o budoucích finančních tocích v rozvojové spolupráci 
http://www.oecd.org/document/30/0,3746,en_2649_33721_46010014_1_1_1_1,00.html 

4.18.2. Výbor pro rozvojovou spolupráci (DAC) 

Výbor pro rozvojovou spolupráci (Development Assistance Committee, DAC) sleduje 
širší globální souvislosti rozvoje, zajišťuje soudržnost pravidel a přináší celkové 
postřehy k tvorbě a implementaci pravidel rozvojové spolupráce. V rámci výboru, 
stejně jako v minulých letech, byly vypracován peer reviews členských zemí DAC. 
V roce 2011 byly examinovány Spojené státy americké, Řecko, Dánsko, Španělsko, 
Nizozemí a v rámci special review také Slovensko. 

Výbor dále ve spolupráci s Fiskálním výborem (Committee for Fiscal Affairs, CFA) 
vypracoval program Daně a rozvoj (Tax and Development), v jehož rámci pomohly 
členské státy výboru posílit a zlepšit fungování daňových systémů v Ghaně, Keni 
a Vietnamu. Ve spolupráci s výborem pro obchod bylo dále v rámci programu Aid 
for Trade monitorováno více než 150 zemí a mezinárodních i regionální organizací. 
Výsledky průzkumu byly zveřejněny ve společné publikaci OECD a WTO „Aid 
for Trade at a Glance 2011“. K dalším klíčovým publikacím OECD v oblasti rozvoje 
za rok 2011 patří „Zpráva o rozvojové spolupráci 2011“ („Development Co-operation Report 
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2011“), „Zpráva o multilaterální pomoci“ („2011 DAC Report on Multilateral Aid“), studie 
„Jak členské státy DAC pracují s neziskovými organizacemi“ („How DAC Members Work 
With Civil Society Organisations: an Overview“) a další. Během roku 2011 se dále 
připravovala „Zpráva o soudržnosti politik pro rozvoj“ („Report on Policy Coherence 
for Development“), jejíž finální znění bude pravděpodobně přijato v průběhu roku 
2012. 

Mezi stěžejní body agendy Výboru pro rozvojovou spolupráci patřilo v roce 2011 
zasedání výboru na vyšší úrovni („DAC Senior Level Meeting“, SLM) a „Fórum 
na vysoké úrovni o efektivnosti“ v Busanu (HLF-IV) (viz níže). 

Zasedání Výboru pro rozvojovou spolupráci na vyšší úrovni  
Delegaci ČR na dubnovém jednání SLM (Senior Level Meeting) vedl vrchní ředitel 
sekce mimoevropských zemí a rozvojové spolupráce Vítězslav Grepl. Hlavními 
tématy jednání byly příprava na HLF-IV, soudržnost politik pro rozvoj, očekávání 
členů a požadavky na „Nový DAC“ a přijetí principů vyhlašování rozvojové pomoci 
(DAC Recommendation on Good Pledging Practice).  

Při jednání výboru na vyšší úrovni byla přijata deklarace „Uvítání nových partnerství 
v mezinárodní spolupráci“, která podporuje zapojování dalších zemí a nevládních aktérů 
do rozvojové spolupráce. Zástupce ČR vystoupil k tomuto bodu, přičemž zdůraznil 
význam „DAC Special Review“ pro ČR a další nečleny DAC. Deklarace vyústila 
v přijetí „Strategie pro globální vztahy“ v listopadu 2011 a přinesla ovoce i při HLF-IV 
(High Level Forum) v Busanu. Další hmatatelný úspěch v oblasti mezinárodních 
vztahů představuje rozšíření spolupráce DAC s arabskými státy, ke kterému došlo 
na londýnském setkání v červenci 2011. 

Fórum na vysoké úrovni  o efektivnosti v Busanu (HLF – IV.) 
Fórum na vysoké úrovni o efektivnosti pomoci se konalo od 29. listopadu 
do 1. prosince 2011 v korejském Busanu.  Fórum přineslo významný převrat 
v mezinárodní diskuzi týkající se pomoci a rozvoje. Zúčastněné delegace potvrdily 
význam pařížských principů efektivnosti pomoci, která je také náplní práce OECD 
v rámci Pracovní skupiny pro efektivnost pomoci. Jedním z mnoha významných 
výsledků fóra je závěrečný dokument, který podepsalo mnoho zainteresovaných 
stran, včetně Brazílie, Číny a Indie. Mezi důležité body dokumentu patří závazek 
ke spolupráci v rámci Globálního partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci, které má 
podporu OSN i OECD. Dalšími podstatnými aspekty výsledného dokumentu jsou: 
transparentnost, zaměření na výsledky, odstranění fragmentace, křehké státy, 
klimatické změny, spolupráce Jih-Jih, efektivní instituce a navázání spolupráce 
se soukromým sektorem. 

Mimo to bylo založeno mnoho dalších iniciativ: Nový mezinárodní závazek v křehkých 
státech (The New Deal for International Engagement in Fragile States), Akční plán 
pro genderovou rovnost, Akční plán pro statistiky, Efektivní instituce, Společné prohlášení 
ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru pro široký, inklusivní a udržitelný rozvoj. 
Z iniciativy ministryně zahraničí USA H. Clintonové byla do rozvojové problematiky 
zahrnuta genderová rovnost. Rozvojové země a organizace občanské společnosti 
byly zapojeny do konzultací k vytváření Rozvojové strategie OECD.  

Výbor pro rozvojovou spolupráci  www.oecd.org/dac 

4.18.3. Rozvojové centrum (DEV) 

Rozvojové centrum (Development Center, DEV) zůstává hlavní platformou 
pro spolupráci, komparativní analýzy a neformální diskusi rozvojových otázek 
mezi členy OECD a ostatními zeměmi. Novými členy Rozvojového centra se v roce 
2011 staly Kapverdy a Senegal, po několikaleté přestávce se do DEV vrátila 
i Argentina. Novým předsedou Řídící rady Rozvojového centra byl v listopadu 2011 
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zvolen polský velvyslanec Pawel Wojciechowski. Vlajkovými publikacemi DEV byly 
v roce 2011 „African Economic Outlook 2011“, „Latin American Economic Outlook 
2011/2012“, „Southeast Asian Economic Outlook 2011/2012“ a „Perspectives on Global 
Development 2012: Social Cohesion in a Shifting World“, které vznikaly ve spolupráci 
s ostatními direktoráty OECD. V září 2011 uspořádalo Rozvojové centrum tradiční 
„Mezinárodní ekonomické fórum o Africe“, na kterém vystoupili mnozí ministři 
afrických zemí, představitelé předních evropských podniků působících v Africe 
i zástupci občanské společnosti. 

Do gesce Rozvojového centra také v roce 2011 připadla příprava Rozvojové strategie 
(RS), která bude přijata na MCM 2012. Hlavním cílem strategie má být nalezení 
komparativní výhody OECD v měnícím se světě a  kontextu ostatních 
mezinárodních organizací. Na přípravě strategie se vedle DEV podílí také 
Direktoriát pro rozvojovou spolupráci (DCD/DAC), přičemž konzultativní proces 
jde „napříč“ celou OECD. 

Rozvojové centrum www.oecd.org/dev 

4.19. Financování činnosti OECD  

V roce 2011 pracovala OECD s rozpočtem ve výši 343,4 mil. EUR. 

Tato částka byla distribuována mezi jednotlivé programy zhruba takto: 182,0 mil. 
EUR na programy Part I, tedy programy financované všemi členskými zeměmi 
OECD. Největším podílem do Part I přispívají USA (22,21 %), Japonsko (12,22 %) 
a Německo (8,38 %). Nominální růst v rámci Part I v porovnání s rokem 2010 byl 
0,7 %. Částka ve výši 92,3 mil. EUR byla věnována na programy Part II: (tedy 
programy, které  se nemusí nutně týkat všech členských států OECD), dále 1,9 mil. 
EUR na výdaje spojené s investicemi; 54,2 mil. EUR na penze a 13,0 mil. EUR bylo 
vyhrazeno na publikace. Do rozpočtu mj. přibyla částka 10.1 mil. EUR; jde o roční 
příspěvky čtyř nových členů Organizace, kteří přistoupili v roce 2010. 

Rozpočet na období 2011-2012 má šest „strategických cílů“ – 1. napomoci 
udržitelnému ekonomickému růstu, finanční stabilitě a strukturálním změnám, 
2. poskytnout příležitosti k zaměstnání, zlepšit lidský kapitál a společenskou kohezi 
a napomoci udržitelnosti v oblasti životního 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.  

4.20. Vnitřní reforma 

V zorném poli Rady zůstaly některé dlouhodobé otázky s rozpočtovými důsledky, 
jako jsou např. zdravotní péče o bývalé pracovníky Organizace (Post-Employment 
Health Care), financování publikační činnosti a hospodaření s rezervami. Ve všech 
těchto případech se podařilo nalézt řešení cestou restrukturalizace výdajových 
položek a nevedla tudíž k dodatečným nárokům na rozpočet Organizace. Stejným 
způsobem bylo vyřešeno odměňování pracovníků zaměstnávaných na krátkodobé 
úvazky a byla přijata nová pravidla pro poskytování odlučného. Za průlomové lze 
označit rozhodnutí o bezplatném přístupu do databází OECD, které se bude 
postupně realizovat od roku 2012. 

Předmětem zájmu bylo i dodržování vnitřních pravidel pro předkládání dokumentů 
pro jednání Rady, stálých i substantivních výborů (z hlediska termínů, dostupnosti 
obou jazykových verzí apod.). Byl aktualizován manuál pro předsedy pracovních 
orgánů OECD. 
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Důležitou úlohu ve zdokonalování práce na úrovni výborů měl Hodnotící výbor 
(Evaluation Committee) složený z velvyslanců členských zemí, který v roce 2011 
ukončil první cyklus hodnocení (In-depth evaluation) zahájený v roce 2005. V rámci 
tohoto cyklu posoudil relevanci (tj. jak činnost a výstupy odpovídají potřebám 
tvůrců politik), efektivnost (tj. míru, v jaké práce výboru ovlivňuje politiky členských 
zemí) a efektivitu (tj. vztah nákladů a výstupů) práce výborů a případně doporučil 
sekretariátu úpravy mandátu, metod práce apod. Rada Hodnotícímu výboru 
doporučila zahájit druhé kolo hodnocení a od roku 2012 do systému hodnocení 
zahrnout též horizontální projekty.  

4.21. Vztahy OECD s veřejností 

Hlavní událostí v oblasti vztahů OECD s veřejností roce 2011 bylo připomenutí 
50. výročí založení OECD. Toto výročí představovalo jedinečnou příležitost ukázat 
světu, jak významnou roli hraje Organizace při pomáhání vládám vytvářet lepší 
pravidla pro lepší život a vytvářet tak silnější, transparentnější a spravedlivější 
ekonomiku. Padesáté výročí založení OECD bylo také rokem vzniku nového motta 
organizace: „Better policies for better lives“. V něm byla vyjádřena vize, v nových 
symbolech a v novém grafickém znázornění (zejm. logu k výročí – viz titulní strana 
této Výroční zprávy) pak hlavní kvality OECD – objektivita, průkopnictví 
či transparence. 

Zahajovací akce proběhly v prosinci 2010 a vyvrcholením oslav bylo výroční Forum 
OECD a Ministerské zasedání rady OECD v květnu 2011. V rámci výročí byly 
produkovány různé upomínkové předměty (např. komemorativní poštovní známka 
„OECD50“, která je v prodeji i v ČR) a byly pořádány konference, semináře, výstavy 
a další akce v členských zemích OECD (viz kapitola 7.9.). 

5. NOVÉ NÁSTROJE PŘIJATÉ RADOU OECD 
V ROCE 2011 

V průběhu roku 2011 přijala Rada OECD tyto instrumenty: 

1. Recommendation of the Council on Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected 
and High-Risk Areas (C/MIN(2011)12/FINAL) 

S vědomím rizik spojených s těžbou, obchodováním, zacházením a vývozem 
nerostných látek z rizikových oblasti a s úmyslem nepřispívat k existujícím 
konfliktům, se členské země vyzývají k přijetí a šíření politik zajišťujících odpovědné 
hospodaření s nerostnými látkami. Státy se dále vyzývají k tomu, aby se zřekly každé 
akce, která by přispěla k financování konfliktů a zavázaly se k respektování 
případných sankcí uvalených Organizací spojených národů na země, které tyto 
zásady porušují.  

Doporučení formuluje požadavky na odpovědné řízení dodávek nerostných látek 
z oblastí zasažených konflikty a vysokými riziky: společnosti by měly vyhodnotit své 
dodavatelské řetězce a rozhodovací procesy tak, aby nedocházelo k nežádoucímu 
posilování rizik. Firmy by měly především přijmout a jasně deklarovat svoji politiku 
v této oblasti včetně standardů chování, odpovídajícím způsobem strukturovat 
vnitřní řízení, ustavit kontrolní systém, zajistit transparentnost dodavatelských 
řetězců. K tomu by měly identifikovat rizika v jejich dodavatelských řetězcích, 
vyhodnotit rizika ve světle standardů stanovených touto směrnicí, vypracovat plán 
řízení rizik, provést nezávislý audit dodavatelských řetězců a uplatňování Směrnice 
OECD a v neposlední řadě veřejně informovat o svých praktikách.  
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2. DAC Recommendation on Good Pledging Practice 
(DCD/DAC(2011)12/REV1) 

Doporučení Výboru pro rozvojovou pomoc formuluje zásady, které je třeba 
dodržovat k tomu, aby donorská pomoc byla věrohodná, dostupná a korektně 
monitorovaná. Donoři by měli specifikovat všechny parametry relevantní k dosažení 
cílů, což mj. znamená stanovení období, kdy bude pomoc poskytnuta, zdroje 
a podmínky financování. Celková nabídka by měla být skutečnou sumou 
individuálních pomoci, kompatibilních v podmínkách a čase. Důležitým 
požadavkem je měřitelnost, zúčtovatelnost a transparence.  

6. ZMĚNY VE VEDENÍ OECD A JEJÍCH SLOŽEK 

Již v září roku 2010 členové Rady OECD jednomyslně podpořili kandidaturu 
A. Gurríi na znovuzvolení do funkce generálního tajemníka OECD, 
který se formálně této funkce podruhé ujal 1. června 2011. V průběhu druhého 
pololetí vypršely mandáty jeho tří zástupců, z nichž P. C. Padoan byl znovu do této 
funkce jmenován na další volební období, dva zbývající své pozice zástupců GT 
opustili. 

M. Amana ve funkci s účinností od 1. srpna 2011 nahradil R. Tamaki (Japonsko) 
a převzal agendu životního prostředí a zeleného růstu, rozvojovou problematiku, 
finanční a daňové otázky. V dosavadní kariéře se věnoval především rozvojovým 
a daňovým otázkám, naposledy v pozici náměstka ministra financí. 

Portfolio dosavadního zástupce GT A. de Geusse - sociální politika v širokém 
smyslu (tj. včetně zdravotnictví, vzdělání a genderových otázek), podpora malých 
a středních podniků, strategie zručností - převzal Y. Leterme, bývalý belgický 
premiér se zkušenostmi z pozic místopředsedy vlády pro rozpočet, ministra 
zahraničních věcí, ministra dopravy a dalších nejvyšších funkcí na federální 
a regionální úrovni. Funkce se ujal 1. prosince 2011. 

V souladu s Rules of procedure a s návrhy relevantních výborů Rada OECD potvrdila 
nebo zvolila nové vedení stálých výborů OECD na rok 2012. V čele výkonného 
výboru zůstává M. Yoshikawa (JP), rozpočtový výbor povede švýcarský velvyslanec 
S. Flückiger a výbor pro vnější vztahy francouzská velvyslankyně P. Andreani. Výbor 
pro audit i nadále povede A. Wellenstein (NL).  

K 31. červenci 2011 odešel do důchodu generální tajemník Mezinárodního 
dopravního fóra (International Transportation Forum, ITF) J. Short. Delegáti 
ministerského zasedání ITF v Lipsku dne 26. května 2011 rozhodli, že jeho 
nástupkyní se na základě výsledků výběrového řízení stane paní C. Coune (Belgie). 
Úřadu se ujala 1. srpna 2011, ale k 15. listopadu 2011 z osobních důvodů na funkci 
generální tajemnice ITF resignovala. 21. prosince 2011 bylo vypsáno nové výběrové 
řízení: přihlášky lze podat do 31. ledna 2012, o výsledku rozhodne dne 
3. května 2012 ministerské zasedání ITF. Do doby ustavení nového generálního 
tajemníka ITF byl výkonem této funkce v souladu s jednacím řádem ITF pověřen 
pan M. Kloth ze sekretariátu ITF.  

V březnu 2011 byla do funkce nové výkonné ředitelky Mezinárodní energetické 
agentury zvolena nizozemská politička M. van der Hoeven, která tak ve funkci 
od 1. září 2011 nahradila Japonce Nobuo Tanaku. Za získání této pozice do určité 
míry vděčí i bývalému předsedovi vlády ČR M. Topolánkovi, který svou kandidaturu 
ještě před samotnou volbou po dohodě s předsedou vlády stáhl s cílem zvýšit šanci 
kandidáta Evropské unie na získání této velmi významné funkce.  

Novým předsedou Řídící rady Rozvojového centra byl v listopadu 2011 zvolen 
polský velvyslanec P. Wojciechowski. 
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7. OECD A ČESKÁ REPUBLIKA 

V rámci vztahů OECD a České republiky představuje podkapitola 7.1. hlavní 
události, které se v roce 2011 odehrály. Jako každá členská země OECD, také Česká 
republika je objektem pravidelných hodnocení (peer reviews), kterým se věnuje 
podkapitola 7.2. Podkapitola 7.3. obsahuje informace o občanech ČR, kteří pracují 
na sekretariátu OECD či v jiných orgánech Organizace. O účasti českých expertů 
na examinacích OECD v roce 2011 pojednává podkapitola 7.4. Finančním 
záležitostem je věnována kapitola 7.5, hlavním aktivitám SM kapitola 7.6, účasti 
diplomatů na zasedáních kapitola 7.7, zpravodajské činnosti SM kapitola 7.8 
a vztahům SM s veřejností kapitola 7.9. 

7.1. Hlavní události ve vztazích ČR a OECD 

11. února 2011 proběhla návštěva předsedy vlády P. Nečase na OECD. S generálním 
tajemníkem OECD A. Gurríou a vedením OECD jednal o probíhající reformě 
zdravotnictví a penzijního systému a o možnostech posílení růstového potenciálu 
ČR. Představitelé OECD podpořili směr reformních kroků a vyjádřili připravenost 
poskytnout vládě ČR podporu v dalším rozvoji a implementaci reforem. 

24. března 2011 se v Konferenčním centru OECD konaly „Svátky jara“ s prezentací 
České republiky a ochutnávkou moravských vín. 

2.-3. května 2011 se v Paříži konalo ministerské zasedání k sociální politice 
„Budování spravedlivější budoucnosti: úloha sociální politiky“. Delegaci ČR vedl 
ministr práce a sociálních věcí J. Drábek (více v kapitole 2.4.1.). 

5.-6. května 2011 se VŘ SEP zúčastnil Zvláštního zasedání výkonného výboru. 

23.-24. května 2011 proběhlo v Paříži Fórum OECD. Delegaci ČR vedli náměstek 
ministra průmyslu a obchodu M. Tlapa a náměstek ministra práce a sociálních věcí 
K.  Machotka (více v kapitole 2.2.). 

25.-26. května 2011 se v Paříži konalo zasedání Rady OECD na úrovni ministrů. 
Delegaci ČR vedli ministr zahraničních věcí K. Schwarzenberg, ministr životního 
prostředí T. Chalupa a ministr průmyslu a obchodu M. Kocourek (více v kapitole 2.1.). 

15.-17. června 2011 se v Praze v rámci programu Eurasia uskutečnila konference 
na ministerské úrovni na téma „Podniky a politiky konkurenceschopnosti 
pro východní Evropu a jižní Kavkaz“. 

30. června 2011 se konala daňová konference na vysoké úrovni nazvaná „Výzvy 
při tvorbě konkurenceschopných daňových systémů“. Za ČR se konference účastnil 
1. náměstek ministra financí (pro daně a cla) L. Minčič (více v kapitole 4.2.1). 

4. října 2011 projednal Výbor pro hospodářské přehledy „Hospodářský přehled České 
republiky 2011“. Delegaci ČR vedl náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty 
J. Gregor. 

12. října 2011 proběhla v OECD konference „Dva roky po Stiglitz-Sen-Fitoussiho 
zprávě: jak měřit blahobyt a udržitelnost?“. Za ČR se konference účastnila 
mj. předsedkyně Českého statistického úřadu I. Ritchelová a rektor VŠE v Praze 
R. Hindls. 

17.-18. října 2011 se Ministr průmyslu a obchodu M. Kocourek zúčastnil zasedání 
Řídící rady Mezinárodní energetické agentury (International Energy Agency, IEA) 
na ministerské úrovni. 
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15.-16. listopadu 2011 se v Paříži konalo 10. zasedání Výboru OECD pro politiku 
vzdělávání (Education Policy Committee). Delegaci ČR vedl náměstek ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy I. Wilhelm (více v kapitole 4.9.2.). 

18. listopadu 2011 byl v Praze slavnostně zveřejněn „Hospodářský přehled ČR 2011“. 
Přehled představil generální tajemník OECD A. Gurría na společné tiskové 
konferenci s předsedou vlády ČR P. Nečasem. Během své návštěvy se generální 
tajemník setkal i s dalšími členy vlády a s guvernérem ČNB M. Singerem 
(více v kapitole 7.2.1.). 

23.-24. listopadu 2011 se ministerského zasedání „Investment Compact“ 
pro jihovýchodní Evropu zúčastnil náměstek ministra zahraničních věcí T. Dub. 

30. listopadu 2011 zavítala do OECD čtyřčlenná delegace Výboru pro evropské 
záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V průběhu návštěvy 
se členové delegace seznámili s obsahem a metodami práce OECD, ekonomickým 
výhledem pro Evropskou unii a „Hospodářským přehledem ČR.“.  

7.2. OECD o ČR 

7.2.1. Hospodářský přehled České republiky 

V listopadu 2011 byl zveřejněn nejnovější „Hospodářský přehled České republiky“ 
(„Economic Survey of the Czech Republic 2011“). Jedná se o jednu z klíčových publikací 
OECD, která v periodických intervalech (rok a půl až dva roky) hodnotí 
ekonomickou situaci a dává doporučení pro vládní makroekonomické a strukturální 
politiky v dané zemi. Hospodářský přehled ČR 2011 představil veřejnosti generální 
tajemník OECD A. Gurría společně s předsedou vlády ČR P. Nečasem na tiskové 
konferenci v Praze 18. listopadu 2011. 

Hospodářský přehled se tentokrát podrobně zaměřil na efektivitu veřejných výdajů, 
konkrétně na fiskální pravidla a instituce, penzijní systém a zdravotnictví, a dále 
- ve vazbě na strategii zeleného růstu OECD – na energetickou efektivitu v Česku. 
Kromě toho celkově zhodnotil aktuální stav a výhled české ekonomiky a zopakoval 
některá stále platná doporučení pro strukturální reformy z minulých přehledů 
(např. zlepšení podnikatelského prostředí, reforma vzdělávání, podpora inovací 
a přejímání nových technologií). 

V oblasti veřejných financí doporučuje přehled mj. posílit fiskální rámec zavedením 
cíle pro vládní dluh, ustavením fiskální rady, zvýšením transparentnosti rozpočtové 
dokumentace a využíváním výkonových indikátorů v rozpočtovém procesu. Taktéž 
radí zlepšit systém zadávání státních zakázek a řízení státem vlastněných 
a ovládaných podniků.  

V penzijním systému přehled schvaluje parametrické změny (např. zvyšování věku 
odchodu do důchodu) i plánované zavedení druhého pilíře. Pro druhý pilíř pak 
doporučuje dílčí zlepšení: nastavení celoživotní investiční strategie a výplaty formou 
anuit jako výchozích variant pro klienty či zřízení centrálního správce penzijních 
plánů za účelem snížení administrativních nákladů. 

Doporučení pro zdravotnictví směřují zejména ke snížení výdajů, a to veřejných 
i soukromých. OECD radí vytvořit národní plán kapacit, který by přispěl k omezení 
nadměrného počtu nemocničních lůžek. Dále doporučuje zavést tzv. soft gate-keeping, 
při kterém pacienta naviguje v systému jeho praktický lékař a za vyšetření 
bez doporučení se připlácí. Rovněž nabádá k rozvoji e-Health (elektronická 
dokumentace a preskripce) a předepisování účinných látek namísto konkrétních 
značek léků. 
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Ke zvýšení energetické efektivity a snížení emisí přehled doporučuje posílení 
ekonomických nástrojů a zlepšení cenových signálů, mj. odstraněním různých 
daňových úlev a úpravou sazeb spotřební daně na fosilní paliva - zejména vyšším 
zdaněním dieselu. Vybízí také k reformě podpory obnovitelných zdrojů energie - tak, 
aby byly podporovány zdroje s nejnižšími náklady a nedocházelo k upřednostňování 
určitých technologií. Konečně je dle OECD namístě pokračovat ve zlepšování 
energetické efektivity budov, zdokonalit dopravní infrastrukturu a zvýšit atraktivitu 
veřejné dopravy. V delším časovém horizontu bude třeba naplánovat strategický 
přechod na méně znečišťující energetický mix, přičemž jadernou energetiku zmiňuje 
přehled jako důležitou možnost v podmínkách Česka. 

7.2.2. Going for Growth 

Priority strukturálních reforem v zemích OECD jako celku i jednotlivě jsou 
předmětem „Going for Growth“– stěžejní publikace OECD v oblasti strukturálních 
politik. Zatím poslední vydání bylo zveřejněno v dubnu 2011. Pro Českou republiku 
uvádí následující priority a doporučení: 

1. Uvolnit legislativu na ochranu zaměstnanců (usnadnit propouštění, 
či navázat výpovědní lhůtu a odstupné na délku zaměstnaneckého poměru) 

2. Zlepšit výsledky vzdělávání (skoncovat s příliš brzkým rozdělováním 
studentů na středním stupni – tj. zrušit víceletá gymnázia, posílit monitoring 
výsledků a odpovědnost škol za ně, zavést vysokoškolské poplatky) 

3. Odstranit bariéry vstupu podniků do odvětví (snížit požadavky 
na minimální základní jmění, posílit konkurenci v elektrárenství 
a telekomunikacích) 

4. Zlepšit efektivitu veřejných výdajů (reformovat zdravotnictví, zvýšit 
efektivitu při zadávání veřejných zakázek)  

5. Reformovat systém daní a dávek (tak, aby vedl ke zvýšení motivace k práci 
pro nízkopříjmové skupiny a „second earners“) 

7.2.3. Economic Outlook 

Hodnocení hospodářské situace v jednotlivých zemích a doporučení 
pro makroekonomické politiky jsou také předmětem pololetních hospodářských 
prognóz OECD („Economic Outlook“). Podzimní prognóza zveřejněná na konci 
listopadu 2011 byla pro Českou republiku o něco optimističtější než národní 
prognózy MF i ČNB. V případě zhoršení ekonomické situace doporučilo OECD 
České republice nechat pracovat automatické stabilizátory, ale zároveň posílit fiskální 
rámec v zájmu zachování důvěru trhů, ještě více uvolnit měnovou politiku a zvážit 
dotaci programů zkrácené pracovní doby (Kurzarbeit). Krom toho OECD vybídlo 
k implementaci Protikorupční strategie a nedávno schválené Strategie konkurenceschopnosti 
a lepšímu využívání projektů financovaných z evropských strukturálních fondů. 

Přehled příjmových nerovností a související dokumenty: 
www.oecd.org/els/social/inequality 

7.2.4. Probíhající přehledy 

Přehled hodnocení uplatněných ve vzdělávacím systému České republiky: součást 
projektu „OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School 
Outcomes“, jehož cílem je podat přehled a zpracovat analýzu rámců pro hodnocení 
studentů (žáků), učitelů a škol v systému základního a sekundárního vzdělávání 
členských zemí OECD, resp. formulovat doporučení ke zlepšení stávající praxe. 
Přehled ČR (včetně doporučení) bude zveřejněn v 1. čtvrtletí roku 2012. 
Koordinátorem hodnocení na straně ČR byl Ústav pro informace ve vzdělávání; 
tuto úlohu v průběhu roku 2011 převzala Česká školní inspekce.  
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Relevantní webová stránka: www.oecd.org/edu/evaluationpolicy 

Přehled veřejných podpor, užívaných v České republice ve vztahu k fosilním 
palivům: součást studie „Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditures 
Relating to Fossil Fuels in Selected OECD Countries“. Práce souvisí s Horizontálním 
programem OECD k zelenému růstu a s prací OECD a IEA pro skupinu zemí G20 
(analýza možností a scénářů pro zrušení dotací a subvencí pro fosilní paliva). První 
část souhrnné zprávy, zahrnující data 24 zemí OECD, byla zveřejněna na sklonku 
roku 2011; zpráva pro další skupinu zemí (včetně České republiky) bude zveřejněna 
v roce 2012. Koordinátorem přehledu na straně ČR je MŽP ve spolupráci s MPaO. 

Relevantní webová stránka: www.oecd.org/iea-oecd-ffss 

7.3. Občané České republiky v orgánech 
a sekretariátu OECD 

M. Šojdrová (Česká školní inspekce) byla jmenována členkou Řídící rady Centra 
OECD pro výzkum a inovace ve vzdělávání (Centre for Educational Research 
and Innovation, CERI).  

Zástupce ředitele odboru environmentálních rizik MŽP P. Forint pracoval jako 
místopředseda Pracovní skupiny pro chemické havárie (Working Group on Chemical 
Accidents) v rámci Výboru pro politiku životního prostředí (Environment Policy 
Committee, EPOC); do této funkce byl opětovně zvolen také pro rok 2012. 

H. Čížková (Stálá mise ČR při OECD) do 20. října 2011 působila jako členka byra 
EAP TF (Task Force for the Implementation of the Environmental Action Programme 
for Central Europe). 

I. Špaltová (vedoucí oddělení mezinárodních organizací MŽP) působila v roce 2011 
jako místopředsedkyně Výročního zasedání expertů OECD pro udržitelný rozvoj 
(Annual Meeting of Sustainable Development Experts, AMSDE). 

Ředitel odboru Strategie daňové politiky a správy Ministerstva financí ČR M. Jareš je 
místopředsedou Pracovní skupiny č. 2 (pro analýzu daňové politiky a daňovou 
statistiku) Výboru pro fiskální záležitosti (Committee on Fiscal Affairs, CFA) 

Expert odboru Hospodaření s majetkem státu MF ČR P. Musil je členem byra 
Pracovní skupiny pro státní vlastnictví a privatizační praktiky Výboru pro řízení 
a správu podniků (Corporate Governance Committee). 

Do byra Pracovní skupiny o podplácení v mezinárodním obchodním styku (Working 
Group on Bribery in International Business Transactions) byl pro rok 2012 zvolen 
T. Hudeček z oddělení Mezinárodní spolupráce Ministerstva spravedlnosti ČR. 

V sekretariátu OECD pracuje 9 českých občanů. P. Vávra a V. Vojtěch působí 
v Direktorátu pro zemědělství a obchod (Trade and Agriculture Directorate, TAD. 
Od roku 2008 pracuje v Direktorátu pro veřejnou správu a místní rozvoj (Public 
Governance and Territorial Development Directorate, GOV) v oddělení pro regulatorní 
reformy D. Trnka,  v NEA působí R. Řeháček a v Direktorátu pro životní prostředí 
(Environment Directorate) působí v divizi integrace životního prostředí a ekonomiky 
Š. Svobodová.  

J. Kubát působí v Mezinárodní energetické agentuře (International Energy Agency, 
IEA); na Direktorátu pro finance a podnikání (Directorate For Financial and Enterprise 
Affairs, DAF) B. Kalinová a jako asistentka pak M. Kudelová-Rohart. 
Pro Ekonomický odbor (Economics Department, ECO) pracuje Z. Šmídová. 
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7.4. Účast českých expertů na examinacích 

K. Wajdová, vedoucí oddělení mnohostranných smluv MŽP, se účastnila jako 
examinátorka implementace mezinárodních environmentálních smluv hodnocení 
politiky životního prostředí (Environmental Performance Review) Slovenské republiky 
(dokončení hodnotícího procesu, započatého v roce 2010). 

Česká republika představovaná expertkou ČNB D. Hájkovou a členkou Stálé mise 
I. Matoušovou byla v říjnu 2011 spolu s Francií examinátorem v rozpravě 
o Hospodářském přehledu Švýcarska. V prosinci 2011 examinovala Česká republika 
zastoupená expertem MF I. Vlčkem a I. Matoušovou po boku Řecka Hospodářský 
přehled Finska.  

7.5. 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 účastní pouze na základě vlastního zájmu 
(tzv. Part II). Třetím zdrojem jsou dobrovolné příspěvky členských zemí 
poskytované v souladu s jejich specifickými zájmy a preferencemi (tzv. Part III). 

ČR se v r. 2011 podílela na úhradě 0,68 % celkových příspěvků do Part I 
(1 220 625 EUR).V rámci Part II ČR přispěla celkem 771,626,38 EUR za možnost 
zapojit se do činnosti Mezinárodní energetické agentury, Agentury pro jadernou 
energii, do programů LEED a PISA, Rozvojového centra, jakož i dalších aktivit. 
Dobrovolné příspěvky v celkové výši téměř 296 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 stáže), dále investice do projektů 
OECD, které již probíhají ve strategicky důležitých regionech jihovýchodní Evropy 
a Blízkého východu a severní Afriky (program MENA), na projekty v oblasti 
životního 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 
Částka 
(EUR) 

Z rozpočtu 

Podpora Mezinárodního výzkumu o učení a 
vyučování (v nižším sekundárním vzdělávání) - 
TALIS ISCED 2 

Podpora vzdělávání a péče v raném dětství (ECEC) 

115 662 MŠMT 

Podpora Rozvoje lidských zdrojů - Support of 
Human Resources Development (HRD) 50 000 MZV 

Finance na podporu zachování záznamů, znalosti 
a paměti napříč generacemi - Preservation of 
Records, Knowledge and Memory (RK&M) Across 
Generations 

Podpora fóra v oblasti jaderné energie – Forum on 
Stakeholders´ Confidence and International 
Exchange Meeting - Actinide and Fission Product 
Partioning and Transmutation 

30 428 

Správa uložišť 
radioaktivních 

odpadů – 
22 428 

MZV – 8 000 
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Podporovaná činnost 
Částka 
(EUR) 

Z rozpočtu 

Příspěvek do programu MENA pro podporu 
reforem (DAF/PSD) 

Příspěvek za účelem dodržení kontinuity programu 
Investment Compact pro Jihovýchodní 
(DAF/PSD) 

Příspěvek do programu EURASIA 

30 000 MZV 

Příspěvek do programu INES (Systém ukazatelů 
školských systémů) - INES NESLI 2011 

Příspěvek na podporu Pracovní skupiny INES 
(Systém ukazatelů školských systému) - INES 
Working Party 2011 

18 642 MŠMT 

Podpora globálního dialogu o energii - Global 
Energy Dialogue 15 000 MZV 

Podpora Výboru pro turismus - Tourism 
Committee Programme of Work 2011 10 000 MMR 

Finanční podpora pro management klimatických 
změn a přírodních zdrojů - Climate Change and 
Natural Resource Management 

10 000 MZV 

Finanční podpora semináře: „OECD Co-operation 
initiative on strengthening institutional 
Arrangement for Regulatory Impact Assessment“ 
(RPC/RDP) 

10 000 MZV 

Příspěvek do programu INES (Systém ukazatelů 
školských systémů) - INES LSO 2011 6 266 MŠMT 

CELKEM 295 998  

7.6. Hlavní aktivity Stálé mise 

Z průběhu a výsledků řady zasedání lze soudit, že se dařilo  prosazovat české pozice 
do finálních verzí projednávaných materiálů. Diplomaté SM na půdě substantivních 
výborů spolehlivě zabezpečovali oboustranný přenos instrukcí, výstupů a informací 
mezi pražským ústředím a sekretariátem OECD. 

ČR se prostřednictvím SM aktivně angažovala zejména v klíčových projektech 
a otázkách strategického významu pro českou hospodářskou i zahraniční politiku. 
Podporovala racionální postoje k přístupu Ruské federace, tzn. projevovala zájem 
na jejím přístupu a zároveň trvala na dodržení standardních požadavků kladených 
na nově přistupující země. V postavení donora podpořila regionální programy 
OECD finančně i organizačně. Při jednáních o strategii zeleného růstu uznávala 
nezbytnost ochrany životního prostředí, nikoli však na úkor jiných parametrů 
ekonomického rozvoje. V podobném duchu vystupovala v otázkách vnitřního řízení 
OECD, zejména v oblasti rozpočtu a plánu práce.  

Nad rámec svých standardních úkolů byla SM zvláště aktivní v oblasti personální. 
Po předběžných jednáních v závěru roku 2010 bylo se sekretariátem uzavřeno 
Memorandum, na základě kterého již od září, resp. října 2011 absolvují stáže 

Hodnocení je úkolem 
povolanějších, 
nicméně... 
 

 



       strana 54 

v sekretariátu OECD místopředseda Úřadu pro hospodářskou soutěž Ing. M. Petr 
a Ing. L. Vondráčková z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Koncem roku 2011 
byly organizačně připraveny další stáže z řad pracovníků Ministerstva zdravotnictví 
ČR a Ministerstva financí ČR, které se uskuteční v r. 2012.  

V průběhu roku 2011 působilo na SM OECD Paříž celkem pět stážistů a stážistek 
(A. Matějková, M. Stratilová, O. Prachař, J. Kovalská a M. Zavoralová), kteří 
se podíleli na přípravě dokumentů pro jednání výborů OECD, zpracovávali rešerše 
či překlady, upravovali webové stránky SM OECD Paříž a podíleli se na organizaci 
významných akcí OECD (Fórum OECD i zasedání Rady OECD na ministerské 
úrovni, a na řadě dalších akcí). V roce 2012 již nastoupili na stáž M. Šupita 
a V. Ženatá, kteří se účastní zasedání výborů a dalších činností spojených s pozicí 
stážistů. V průběhu stáže se také podíleli na zpracovávání výroční zprávy. 

Pracovníci SM byli velmi intenzivně zapojeni do organizační přípravy řady 
společných akcí administrativy ČR a sekretariátu OECD, jako byla např. návštěva 
GT A. Gurríi v Praze. Jeho návštěvy (obvykle v souvislosti s prezentací 
Hospodářského přehledu) se díky diplomatickému úsilí SM staly již dobrou tradicí. 

Vzhledem k významným výročím OECD (50. výročí založení a 15. výročí vstupu 
ČR do OECD) připravila SM OECD v Paříži sérii  fotografií, zachycujících 
historické mezníky ve vývoji OECD. Tyto fotografie následně zpracovalo MZV ČR 
jako výstavu panelů, které byly prezentovány na několika místech v ČR. 

Na přelomu května a června 2011 proběhla pod záštitou rektora a za početného 
zájmu studentů i odborné veřejnosti v prostorách VŠE výstava fotografických 
panelů, která byla na počátku září 2011 instalována rovněž v prostorách Českého 
statistického úřadu a ve druhé půli září pak v prostorách Senátu PS ČR a dále pak 
v dalších institucích (viz tabulka níže). 

Kromě zmíněné výstavy byla u příležitosti 15. výročí vstupu ČR do OECD v r. 1995 
Českou poštou vydána také komemorativní dopisnice s razítkem. 

Vybrané aktivity velvyslance v roce 2011 (přednášky a konference 
v ČR) 

 

28. února -
2. března 

přípravná fáze k vydání hospodářského 
přehledu ČR 2011 „Strukturální mise 
ČR“  

OECD 

19. dubna 
prezentace na Masarykově univerzitě 
v Brně na téma „OECD a ČR“ 

Masarykova 
univerzita 

30. května 
vernisáž výstavy k 50. výročí založení 
OECD a 15. výročí vstupu ČR do 
OECD 

VŠE Praha 

15.-17. června 

konference „Eastern Europe and South 
Caucasus Initiative Ministerial 
Conference“ a vernisáž výstavy na 
MZV při této příležitosti 

MZV ve spolupráci 
s OECD 

20. června 
seminář „Strategie 
konkurenceschopnosti ČR“ MPO Praha 

14. září 
vernisáž výstavy k 50. výročí založení 
OECD v Senátu ČR 

1. místopředseda 
Senátu Sobotka 

hodně se toho udělalo 
nad rámec pracovních 
náplní. 
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15.-16. září 

2. ročník mezinárodního energetického 
klubu v Ostravě a prezentace na téma 
„Přichází zlatý věk plynu?“ a její 
publikace ve sborníku 

Evropský 
parlament/ Klub 

plynárenských 
podnikatelů ČR 

5.-6. října 
konference „Source of Growth in 
Europe“ 

Evropská komise 
společně s Polskem 

13. října 
účast na semináři „Euro – historie 
a perspektiva“ 

nadace Prague 
Twenty 

31. října 
vernisáž na Institutu ekonomických 
studií při FHS UK v Praze 

IES při FHS UK v 
Praze 

16. listopadu 
slavnostní zahájení non-stop projekce 
výstavy v power-pointové verzi v 
Českém centru Praha 

České centrum 
Praha 

17. listopadu 

vystavení větší části panelů výstavy v 
sálu na tiskové konference na Úřadu 
vlády ČR při příležitosti návštěvy GT 
OECD p. Gurríi, zbytek panelů 
umístěn v přijímací hale 
Lichtenštejnského paláce, kde byl p. 
Gurría ubytován. 

Úřad vlády 

Lichtenštejnský 
palác 

18. listopadu 

prezentace „Hospodářského přehledu 
ČR 2011“ (v rámci přípravy přehledu 
účast na strukturální a politické misi 
Sekretariátu OECD v březnu a červnu 
v Praze) 

SM OECD Paříž 

25.-28. listopadu 
konference „Jak správně finančně 
vzdělávat dospělé“ a prezentace ve 
sborníku 

VŠE Praha 

22. prosince 
vernisáž výstavy „50 let OECD“na 
Vysoké škole finanční a správní  VŠFS Praha  

 

Článek velvyslance k 50. výročí existence OECD vyšel v Parlamentních listech 
(č. 2/2001). 

7.7. Účast diplomatů na zasedáních 

Oficiálních zasedání OECD v roce 2011 proběhlo 2 025, z toho 1 762 se jich 
odehrálo v Paříži. ČR (Stálá mise a ústředí dohromady) obeslala tato zasedání 
1 179 delegáty. 

7.8. Zpravodajská činnost 

SM v průběhu roku 2011 odeslala množství zpráv, které zhruba odpovídalo 
předešlému roku. Vedle elektronické cesty bylo množství informací, publikací 
a tiskovin dopraveno do ČR poštou, prostřednictvím sítě LN a s využitím delegátů 
nebo pracovníků SM při cestě do ČR. 
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7.9. Vztahy s veřejností 

Důležitým komunikačním kanálem stálé mise jsou webové stránky SM. V roce 2011 
byl počet zobrazení internetových stránek SM téměř 22 tisíc, což oproti loňskému 
roku představuje čtyřicetiprocentní nárůst. Počet návštěvníků internetových stránek 
taktéž vzrostl, a to z 4,5 na více než 6,3 tisíc. V osmdesáti procentech případů 
je obsah zobrazen v češtině. Stránky, zejména právě 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 2011 evidovala a vyřídila SM 8 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 

8. OSTATNÍ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE 
SE SÍDLEM V PAŘÍŽI 

8.1. Mezinárodní dopravní fórum (ITF) 

Vrcholem činnosti bylo zasedání Mezinárodního dopravního fóra (International 
Transport Forum, ITF) na úrovni ministrů, které proběhlo ve dnech 25.-27. května 
2011 v Lipsku (SRN) k tématu „Doprava pro společnost“. Program odborných 
jednání zahrnul řadu pohledů na roli dopravy pro udržitelný rozvoj společnosti: 
rozvoj mobility, bezpečnost dopravy, přístup k dopravě, financování dopravních 
systémů, úloha dopravy v ekonomice, rozvoji sídel i v posílení sociální soudržnosti. 
Ministerská část debaty se soustředila hlavně na postavení a budoucnost ITF: 
delegáti mj. projednali dokumenty „Ministerial Statement on the Strategic Review 
of the ITF: From Dublin 2006 to Leipzig 2011“, naznačující statut a metody další 
činnosti ITF, a „Report of the High Level Group for Development of Multilateral Quota 
System“. Hlavním výstupem zasedání jsou „Key Messages from the Ministers on Transport 
for Society“: ministři vyzvali ke konsolidaci právního statutu ITF jako mezinárodní 
organizace a platformy pro přípravu významných negociací, k dořešení systému 
jejího financování, ke zlepšení komunikační aktivity, k intenzivní kooperaci 
s globálními partnery (OSN, EU, mezinárodní finanční instituce aj.), průmyslem, 
soukromým sektorem a akademickou obcí. Věcně by se ITF měla soustředit 
na podporu ekonomického růstu a obchodu. Vyslovili souhlas s prodloužením 
mandátu Společného výzkumného dopravního centra ITF a OECD a ustavili paní 
C. Coune (Belgie) generální tajemnicí ITF (viz kapitolu 6.). V listopadu 2011 se počet 
členů ITF rozšířil na 53: plnoprávným členem se stala Čína. 

Řídicí orgán ITF (Transport Management Board) se věnoval přípravě ministerských 
zasedání pro léta 2011 a 2012; stěžejní pozornost byla upřena na zpracování 
strategického přehledu ITF. Vedl také výběrové řízení na pozici generálního 
tajemníka ITF. Ve spolupráci ITF a JRTC byla vydána řada publikací 
(např. „Transport Outlook 2011: Meeting the Needs of 9 Billion People“, „Trends 
in the Transport Sector 1970 – 2009“, „Key Transport Statistics 2011“) a uspořádány 
mnohé odborné akce. 

Mezinárodní dopravní fórum: www.internationaltransportforum.org 
Ministerské zasedání Mezinárodního dopravního fóra v roce 2011: 

www.internationaltransportforum.org/2010 
Spojené výzkumné dopravní centrum ITF/OECD: 

http://www.internationaltransportforum.org/jtrc  

ITF na prahu nové etapy 
své činnosti – stane 
se globálním fórem 
pro dopravu? 
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8.2. Mezinárodní organizace pro víno a vinnou révu (OIV) 

Hlavní událostí v programu Mezinárodní organizace pro víno a vinnou révu 
(International Organization of Vine and Wine, OIV) byl 34. Světový vinohradnický 
a vinařský kongres, který se konal ve dnech 20.-27. června 2011 v Portu 
(Portugalsko) k tématu „The Construction of Wine – A Conspiracy of Knowledge 
and Art“, zahrnujícím širokou škálu témat od udržitelného vinohradnictví a vývoje 
vinařských technologií i produktů přes tvorbu a prosazování regulatorního rámce až 
k rozvoji a podpoře kultivovaného trhu vína a role vinařství a vinohradnictví 
v ekonomice, urbanismu, územním plánování a turismu. ČR se kongresu účastnila 
čtyřmi postery. V kontextu kongresu proběhla jednání vědeckých komisí OIV 
a 9. zasedání Valného shromáždění OIV, na němž delegáti schválili 34 resolucí. 
Na mimořádném zasedání Valného shromáždění OIV (28. října 2011, Montpellier, 
Francie) delegáti schválili Zprávu o světovém vinařství a vinohradnictví, projednali 
a schválili rozpočet na rok 2012 a aktualizovaný „Strategický plán 2012-2014“. 
Vědecké skupiny v roce 2011 řešily zejména problematiku udržitelné produkce, 
rozvoje analytických metod, přípravy a výroby nealkoholických a částečně 
nealkoholických vín. Výrazného zlepšení doznala webová stránka OIV. 

Na základě žádosti ČR byla zahájena složitá hodnotící procedura pro přiznání záštity 
OIV nad mezinárodní vinařskou soutěží Sauvignon Forum (leden 2011; oficiální 
pozorovatelkou byla vedoucí sekretariátu OIV I. Adamiker) a Mezinárodní 
přehlídkou ledových a slámových vín v Mikulově (září 2011; oficiálním 
pozorovatelem byl generální ředitel OIV F. Castellucci). Tajemník generálního 
ředitele OIV Y. Juban se dne 23. března 2011 jako člen hodnotící komise účastnil 
tradiční přehlídky moravských vín v Českém centru v Paříži. 

Mezinárodní organizace pro víno a vinnou révu: www.oiv.org 
34. Světový vinohradnický a vinařský kongres: www.oiv2011.pt 

8.3. Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE) 

79. výroční Valné shromáždění Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (World 
Organization for Animal Health, OIE) proběhlo v Paříži ve dnech 22.-27. května 2011 
ve znamení 250. výročí veterinární profese a zprávy o úplném vymýcení dobytčího 
moru. Za účasti na 600 delegátů z více než 150 členských zemí, mezinárodních 
i národních organizací byla mj. přijata aktualizace „OIE Aquatic Animal Health Code“ 
a „OIE Terrestrial Animal Health Code“ , projednána „Zpráva o stavu zvířecích nákaz 
ve světě v roce 2010 a na počátku roku 2011“ a přijata „Deklarace o globální eradikaci 
dobytčího moru a následných opatřeních k udržení tohoto stavu“. Byla schválena opatření 
k posílení kontroly a prevence výskytu slintavky a kulhavky; OIE společně s FAO 
do června 2012 připraví návrh globální strategie kontroly těchto nákaz. Velká 
pozornost byla věnována bezpečnosti potravin a možnostem posílení veterinární 
kontroly s cílem podchytit nová rizika iniciovaná globalizací a změnou klimatu; 
v tomto směru jsou užitečným nástrojem „OIE standards on the Quality and Effectiveness 
of the Veterinary Services“ a doporučené postupy OIE pro hodnocení kvality 
veterinárních služeb. Delegáti potvrdili nosné směry činnosti OIE: péče o zdraví 
a pohodu hospodářských zvířat, zvyšování kvality a efektivnosti veterinárních 
služeb, posílení udržitelné potravinové bezpečnosti, zajištění kvality a zdravotní 
bezpečnosti potravin při respektování ochrany životního prostředí a biodiverzity. 

Vinařství a 
vinohradnictví: 
nové výzvy, 
nové produkty, 
nové technologie 
 

OIE potvrdila globální 
vymýcení dobytčího 
moru 
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V průběhu roku 2011 uspořádala OIE tři globální konference („Wildlife Animal 
Health and Biodiversity“, Paříž, 23.-25. února 2011; „Aquatic Animal Health 
Programmes“, Panama, 28.-30. června 2011; „Rabies Control“, Soul, 7.-9. září 2011), 
mnohé odborné semináře a workshopy; pokračovala též v rozsáhlé publikační 
činnosti. 

Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat: www.oie.int 

8.4. Mezinárodní úřad pro výstavnictví (BIE) 

V roce 2011 se konala dvě zasedání Valného shromáždění Mezinárodního úřadu 
pro výstavnictví (International Exhibitions Bureau, BIE) a to 149. ve dnech 
14.-15. června 2011 a 150. ve dnech 22.-23. listopadu 2011. Účastníci jubilejního 
zasedání schválili standardní zprávy výborů a doporučení pracovní skupiny 
pro členské příspěvky, které předpokládá postupné zhruba trojnásobné zvýšení 
členských příspěvků v horizontu do roku 2018 (v absolutním vyjádření to pro ČR 
znamená zvýšení z 3180 EUR v r. 2010 na zhruba 10 tis. EUR v cílovém roce.). 
Valné shromáždění bylo informováno o postupu příprav světových výstav v Yeosu 
2012, Milan 2015, Venlo 2012 a o kandidaturách na uspořádání světových výstav 
v r. 2017 a 2020.  

Česká republika byla znovu zvolena za člena Výkonného výboru. Novým předsedou 
BIE se stal F. Nagy (Rumunsko).  

Na světové výstavě v Šanghaji ČR získala jednu z hlavních medailí – s přispěním 
diplomatické aktivity SM.  

Oficiální stránky Mezinárodního úřadu pro výstavnictví: www.bie-paris.org 

8.5. Mezinárodní ústav chladírenský (IIR) 

Zástupcem ČR ve výkonném výboru Mezinárodního ústavu chladírenského 
(International Institute of Refrigeration, IIR) 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). Ve dnech 21.-26. srpna 2011 
se v Praze uskutečnil 23. Mezinárodní chladírenský kongres. Kongresu se zúčastnilo 
944 delegátů z 52 zemí. Na úvod jednání byl za předsedu Kongresu opětovně zvolen 
nizozemský delegát Van Der Ree. Za nového předsedu vědecko - technologické 
rady byl jednohlasně zvolen americký delegát P.A. Domanski. Během kongresu 
proběhlo několik plenárních zasedání, přednášky mezinárodně uznávaných expertů, 
workshopy a prohlídky, výstava zaměřená na inovace, jednání výborů a podvýborů.  

Během kongresu byla představena zpráva o činnosti Mezinárodního úřadu 
pro chladírenství za období 2007-2011. Předseda Kongresu dále prezentoval strategii 
na roky 2012-2013. Mezi krátkodobé cíle patří podle předsedy Kongresu evaluace 
projektu Fridoc v jehož rámci byla zřízená veřejná databáze, která obsahuje téměř 90 
tisíc publikací v oblasti chladírenství. Za střednědobé cíle označil Van Der Ree 
monitorování dopadu vědeckých publikací na zákonodárství v oblasti chladírenství 
a aktivizaci nových zdrojů příjmů úřadu (např. z distribuce internetových 
dokumentů, z prodeje tištěných publikací či z vědeckých projektů). Schváleny byly 
dále základní principy určování výše členských příspěvků na období 2012-2015, 
přičemž jednotlivé příspěvky budou valorizovány podle inflace ve Francii, kde je 
vynaložena většina nákladů IIR. Na závěr předal předseda Kongresu slovo japonské 
delegaci, která informovala přítomné delegáty o 24. Mezinárodním chladírenském 
kongresu, který se uskuteční od 31. srpna do 6. září 2015 v  Jokohamě. 

Mezinárodní chladírenský kongres: www.icr2011.org 
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8.6. Mezinárodní úřad pro míry a váhy (BIPM) 

Od 1. ledna 2011 se novým ředitelem Mezinárodního úřadu pro míry a váhy 
(International Bureau of Weights and Measures, BIPM) stal Prof. M. Kühne (Německo), 
který vystřídal Prof. A. Wallarda. Prof. Wallard zůstává i po odchodu do důchodu 
emeritním ředitelem BIPM. BIPM uspořádal v období 28.-29. června 2011 
workshop „Advanced time and frequency transfer techniques“ zaměřený na vývoj. 

Mezinárodní úřad pro míry a váhy: www.bipm.org 

8.7. Mezinárodní organizace pro legální metrologii (OIML) 

Novým předsedou OIML (International Organization of Legal Metrology) je od roku 2011 
P. Manson, který vystřídal A. Johnstona. Novým ředitelem Mezinárodního výboru 
pro legální metrologii (International Bureau of Legal Metrology, BIML) je S. Patoray. 
Od 11. do 14. října 2011 se v Praze konalo 46. zasedání Mezinárodního výboru 
pro legální metrologii. Zasedání se zúčastnilo 113 delegátů z 56 členských 
a přidružených zemí. Za ČR se zasedání zúčastnili P. Klenovský (generální 
ředitel Českého metrologického institutu), M. Holeček, K. Vidímová, J. Jirka 
a S. Klenovka. 47. zasedání Mezinárodního výboru pro legální metrologii 
se uskuteční 1.-5. října 2012 v Bukurešti, Rumunsko.  

Mezinárodní organizace pro legální metrologii: www.oiml.org 
Český metrologický institut: www.cmi.cz 

8.8. Eutelsat 

Eutelsat (European Telecommunications Satellite Organization) byl založen v roce 
1977 za účelem poskytování satelitní infrastruktury v Evropě. V současnosti má 
Eutelsat 49 členských zemí. Institucionální struktura je tvořena Shromážděním stran 
Konvence a Sekretariátem. 37. schůze Shromáždění se konala v květnu 2011 
v Paříži. Výkonným tajemníkem Eutelsat IGO je Ch. Roisse. Předsedou 
Shromáždění byl znovu zvolen F. Malerba (Itálie). 

Od roku 2001 má Eutelsat IGO dvojí roli. Za prvé vlastní práva k používaní 
radiofrekvenčních vln a orbitálních lokací. Tato práva jsou zásadní při provozování 
většiny satelitů Eutelsatu S. A. Dále Eutelsat IGO monitoruje operace Eutelsat S. A., 
které by měly být v souladu s Konvencí. Mezi základní principy Konvence patří 
závazek k veřejné službě, celoevropské pokrytí, nediskriminace a čestná soutěž. 
Od roku 2001 do roku 2011 plnil Eutelsat tři hlavní úkoly: dohled nad společností 
Eutelsat S. A., sledování regulatorního prostředí v evropských zemích a spolupráce 
s ostatními mezinárodními organizacemi, především s IMSO, ITSO, ITU, 
UNCOPUOS a s Broadband Commission for Digital Development. 

Internetové stránky Eutelsatu: www.eutelsatigo.int 

9. OČEKÁVANÁ ORIENTACE ČINNOSTI OECD A 
UDÁLOSTI PLÁNOVANÉ NA ROK 2012 

Strategická orientace OECD určená ministerským zasedáním Rady i vývoj světové 
ekonomiky a jejích hlavních regionů nasvědčuje tomu, že v roce 2012 bude OECD 
v zájmu své aktivní účasti na řešení globálních problémů nucena ještě intenzivněji 
usilovat o posílení svého globálního vlivu prostřednictvím spolupráce s G20 
a s klíčovými partnery, včetně finalizace přístupových rozhovorů s Ruskem. 

Rok 2012 nebude lehčí, 
ale štěstí přeje 
připraveným... 
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V oblasti vnějších vztahů bude moci uplatnit a rozvinout své komparativní 
přednosti, jako jsou schopnosti objektivně analyzovat probíhající procesy, 
formulovat nejlepší politiky na základě faktů a dávat doporučení prověřená 
mnohostrannou diskusí.  

Charakter řešených problémů si vyžádá silnější orientací na horizontální projekty 
s globálním dosahem, jako je např. strategie zeleného růstu, nebo s „univerzálním 
použitím“, jako je strategie zručností.  

V průběhu roku 2012 proběhnou následující nejdůležitější akce:  

12.-13. ledna 2012, Mexico City: „Green Growth: Addressing the Knowledge Gaps“ 
– inaugurační konference na vysoké úrovni k zahájení činnosti znalostní platformy 
pro zelený růst 

19. ledna 2012, Paříž: Council Meeting on Development – zasedání velvyslanecké 
rady k tematice rozvoje 

19.-20. ledna 2012, Paříž: „Global Forum on Public Debt Management“ („Globální 
fórum o řízení veřejného dluhu“) 

23.-24. ledna 2012, Paříž: „Green Growth and the Future of Aviation“ - ministerský 
Kulatý stůl k udržitelnému rozvoji na téma „Zelený růst a budoucnost letecké 
dopravy“ 

23.-24. ledna 2012, Oslo: „Starting Strong: Implementing Policies for High Quality 
Early Childhood Education and Care“ – Kulatý stůl na vysoké úrovni ke vzdělávání 
a k výchově v raném dětství 

16. února 2012, Paříž: „Global Forum on Competition“ („Globální fórum na téma 
konkurence“) 

28.-29. února 2012, Paříž: „Global Forum on Development“ („Globální fórum 
na téma rozvoje“) 

1. března 2012, Paříž: Zasedání Rozvojového centra na vysoké úrovni  

8.-9. března 2012, Santiago, Chile: pravidelný seminář OECD na vysoké úrovni 
pro poslance parlamentů a senátory (téma bude upřesněno) 

26. března 2012, Paříž: „Transfer Pricing“ – seminář za účasti generálního 
tajemníka 

29.-30. března 2012, Paříž: zasedání Výboru pro politiku životního prostředí 
na úrovni ministrů k implementaci konceptu zeleného růstu  

3.-4. dubna 2012, Paříž: „DAC Senior Level Meeting“ – Zasedání Výboru 
pro rozvojovou spolupráci na vyšší úrovni 

Duben 2012: Zvláštní zasedání výkonného výboru (ECSS) – bude upřesněno 

2.-4. května 2012, Lipsko: „Seamless Transport: Making Connections“ („Plynulá 
doprava: zajistit spojení“)  – ministerské zasedání Mezinárodního dopravního fóra  

22.-24. května 2012, Paříž: Týden OECD – Fórum 2012 (22.-23. května 2012) 
a ministerské zasedání Rady (23.-24. května 2012) 

26.-28. června 2012, Paříž: „European Conference on Measuring Well-Being 
and Fostering the Progress in Societies“ („Evropská konference o měření blahobytu 
a podpoře pokroku společností“) 

Červen 2012, Praha: Seminář o Regulatory Impact Assesment (dopadu regulatorních 
politik) – bude upřesněno 

27. září 2012, Paříž: „Global Forum on Tax Treaties“ („Globální fórum o daňových 
úmluvách“) 

a proto se těšíme 
na hojnou účast z ústředí! 
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Září 2012, Paříž: Seminář „Centres of Government“ (zástupců úřadů vlád) – bude 
upřesněno 

24.-25. října 2012, Paříž: Globální fórum k zemědělství, věnované tématu globálních 
potravinových řetězců a rozvojovým zemím 

24.-26.října 2012, Praha a Lubenec: „XIII. Forum on Stakeholders Confidence“ 

Říjen 2012, Paříž: Globální fórum k životnímu prostředí, zaměřené na problémy 
ochrany, využívání a managementu vodních zdrojů 

Říjen 2012, Praha: II. International Exchange Meeting – „Actinide and Fission 
Product Partitioning and Transmutation“ 

Říjen 2012, Praha: Stáž moldavských expertů v ČR 

11.-12. prosince 2012, Paříž: „DAC High Level Meeting“ – Zasedání Výboru 
pro rozvojovou spolupráci na vysoké úrovni 
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10. APPENDIX 

10.1. Vybrané hlavní publikace OECD týkající se České republiky 

Economic Policy Reforms 2011 – Czech Republic (publikováno 7. dubna 2011) 

http://www.oecd.org/dataoecd/27/19/47469488.pdf  

International Migration Outlook 2011 – Czech Republic (publikováno 12. července 2011)  

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-
2011/czech-republic_migr_outlook-2011-16-en  

OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011 (publikováno 20. září 2011) 

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-
scoreboard-2011_sti_scoreboard-2011-en  

How´s Life?: Measuring Well-being (publikováno 12. října 2011) 

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/how-s-life_9789264121164-en  

Ekonomický přehled České republiky – shrnutí a doporučení (publikováno 18. listopadu 2011) 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/CZE_2011_PB_CZ.pdf  

OECD Regional Outlook 2011 – Czech Republic (publikováno 5. prosince 2011) 

http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-regional-outlook-
2011/czech-republic_9789264120983-24-en  

10.2. Užitečné zkratky používané v OECD 

AAA Accra Agenda for Action 

AfT Aid for Trade 

AGR Food, Agriculture and Fisheries Directorate 

AMSDE Annual Meeting of Sustainable Development Experts 

BIAC Business and Industry Advisory Committee to the OECD 

CCP Committee on Consumer Policy 

CERI Centre for Educational Research and Innovation 

CERT Committee for Energy Research and Technology 

CFA Committee on Fiscal Affairs 

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 

COMP Competition Committee 

CPAC Committee on Public Affairs and Communications 
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CSTAT Committee on Statistics 

CSTP Committee on Scientific and Technological Policy 

DAC Development Assistance Committee 

DAF Directorate for Financial and Enterprise Affairs 

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 

ECSS Executive Committee in Special Session 

EDPC Education Policy Committee 

EDRC Economic and Development Review Committee 

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 

GOV Public Governance and Territorial Development Directorate 

GRP Group on Regulatory Policy 

HLF High Level Forum 

HLM High Level Meeting 

IA GHG Implementation Agreement on Greenhouse Gas Research and Development 
Programme 

IADB Inter-American Development Bank 

IAEA International Atomic Energy Agency 

IC Investment Compact 

ICCP Committee for Information, Computer and Communications Policy 

ICRP International Commission on Radiological Protection 

ICT Information and Communication Technologies 

IDA International Development Association 

IEA International Energy Agency 

ILO International Labour Organisation 
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INES Indicators of Educational Systems 

INV Investment Committee 

IPPC Insurance and Private Pensions Committee 

ITF International Transport Forum 

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 

MENA Middle East and North Africa 

MTC Maritime Transport Committee 

NEA Nuclear Energy Agency 

NEO Nuclear Energy Outlook 

NEPAD New Partnership for Africa´s Development 

NSC Nuclear Science Committee 

OLIS (OLISnet) On-Line Information System (intranet OECD, který obsahuje veškeré 
dokumenty vydávané Organizací) 

OMEV Odbor mezinárodních ekonomických organizací MZV ČR 

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) 

PSE Producer Subsidy Equivalent 

RIA Regulatory Impact Analysis 

SC Steering Committee 

SIGMA Support for Improvement in Governance and Management 

SLM Senior Level Meeting 

SM Stálá mise ČR při OECD 

SME Small and Medium Enterprises 
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SSHR Správa státních hmotných rezerv 

TAD Trade and Agriculture Directorate 

TD Trade Directorate 

TDCP Territorial Development Policy Committee 

TMB Transport Management Board 

TOU Tourism Committee 

TUAC Trade Union Advisory Committee to the OECD 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

WCO World Customs Organisation 

WG Working Group 

WIPO World Intellectual Property Organisation 

WP Working Party 

WPAPM Working Party on Agricultural Policies and Markets 

WPEEF Working Party on Aid Effectiveness and Donor Practices 

WPM Working Party on Migration 

WPSME Working Party on SMEs and Entrepreneurship 

WPTC Working Party of Trade Committee 

10.3. Užitečné 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 – užívané 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 soutěž www.oecd.org/competition 

OECD a korupce www.oecd.org/daf/nocorruption 
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OECD a migrace www.oecd.org/migration 

OECD a obchod www.oecd.org/trade 

OECD a regionální a místní rozvoj www.oecd.org/regional 

OECD a rozvojová pomoc www.oecd.org/development 

OECD a spolupráce s nečleny www.oecd.org/ccnm 

OECD a spotřebitelská politika www.oecd.org/sti/consumer-policy 

OECD a statistika www.oecd.org/statistics 

OECD a stárnoucí společnost www.oecd.org/ageing 

OECD a věda a technologie www.oecd.org/sti 

OECD a veřejná správa www.oecd.org/governance 

OECD a vzdělávání www.oecd.org/education 

OECD a zaměstnanost www.oecd.org/employment 

OECD a zemědělství a rybářství www.oecd.org/agriculture 

OECD a zdraví www.oecd.org/health 

OECD a životní prostředí www.oecd.org/environment 

Statistický portál OECD www.oecd.org/statistics 

Centrum pro daňovou politiku a správu www.oecd.org/ctp 

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

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

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 záležitosti a komunikaci www.oecd.org 

Direktorát pro veřejnou správu a územní rozvoj www.oecd.org/gov 

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

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

Direktorát pro životní prostředí www.oecd.org/env 

Ekonomický odbor www.oecd.org/eco 

Obchodní direktorát www.oecd.org/ech 

Africa Partnership Forum www.oecd.org/apf 

BIAC www.biac.org 

Centrum pro výzkum ve vzdělávání a inovace www.oecd.org/edu/ceri 

Jaderná energetická agentura www.nea.org 
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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 2011 www.oecd.org/mcm2011  

Fórum OECD 2011 www.oecd.org/forum2011  

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, mládeže a tělovýchovy ČR www.msmt.cz 

Ministerstvo vnitra ČR www.mvcr.cz 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR www.mzv.cz 

Ministerstvo zemědělství ČR www.mze.cz 

Ministerstvo zdravotnictví ČR www.mzcr.cz 

Ministerstvo životního prostředí ČR www.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 
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ÚJV Řež www.nri.cz 

Ústav pro informace ve vzdělávání www.uiv.cz 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže www.compet.cz 

IAEA www.iaea.org 

ICRP www.icrp.org 

IMF www.imf.org 

UNDP www.undp.org 

UNESCO www.unesco.org 

WCO www.wco.org 

WB www.worldbank.org 

WHO www.who.int 

WTO www.wto.org 

A. Gurría, generální tajemník OECD www.oecd.org/secretarygeneral 

Konferenční centrum OECD www.oecd.org/conferencecentre 

10.4. Seznam oddělení Sekretariátu OECD a ostatních organizací v 
systému OECD 

Sekretariát OECD 
Advisory Unit to the SG’s International Futures Programme Poradní jednotka pro Mezinárodní 

futurologický program GT OECD 

Council and Executive Committee Secretariat Sekretariát Rady a Výkonného výboru 

Directorate for Legal Affairs Direktorát pro právní záležitosti 

Global Relations Secretariat Sekretariát pro globální vztahy 

Internal Audit and Evaluation Vnitřní audit a evaluace 

Executive Directorate: Výkonný direktorát 

Human Resources Lidské zdroje 

Calls for Tender Oddělení pro výběrová řízení 

Public Affairs and Communications Directorate: Direktorát pro komunikaci a vztahy 
s veřejností 

Media Relations Vztahy s médii 

Public Affairs Vztahy s veřejností 

Publishing Publikace 

OECD Centres Centra OECD 

Odborné výbory OECD 
Development Co-operation Directorate Direktorát pro rozvojovou spolupráci 

Economics Department Ekonomický odbor 

Directorate for Education Direktorát pro vzdělání 

Directorate for Employment, Labour and Social Affairs Direktorát pro zaměstnanost, práci 
a sociální věci 
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Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development Centrum pro podnikání, malé a střední 
podniky a pro místní rozvoj 

Environment Directorate Direktorát pro životní prostředí 

Directorate for Financial and Enterprise Affairs Direktorát pro finance a podnikání 

Public Governance and Territorial Development Directorate Direktorát pro veřejnou správu 
a územní rozvoj 

Directorate for Science, Technology and Industry Direktorát pro vědu, technologii 
a průmysl 

Statistics Directorate Direktorát pro statistiku 

Centre for Tax Policy and Administration Centrum pro daňovou politiku 
a správu 

Trade and Agriculture Directorate Direktorát pro obchod a zemědělství 

 

Ostatní organizace v systému OECD 
Africa Partnership Forum Fórum pro partnerství s Afrikou 

Development Centre Rozvojové centrum 

Financial Action Task Force Finanční akční výbor 

Global Project 'Measuring the Progress of Societies' Globální projekt „Meření blahobytu 
a pokroku společností“ 

Heiligendamm L'Aquila Process Support Unit Podpůrná jednotka procesu 
Heiligendamm – L´Aquila 

International Energy Agency Mezinárodní energetická agentura 

International Transport Forum Mezinárodní dopravní fórum 

Nuclear Energy Agency Jaderná energetická agentura 

Partnership for Democratic Governance Advisory Unit Partnerství pro demokratické vládnutí 

Sahel and West Africa Club Klub pro Sahel a západní Afriku 
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10.5. Stálá mise ČR při OECD (stav k lednu 2012) 

 

 
 

Karel Dyba 
velvyslanec 

a stálý představitel ČR při OECD 
    

 

Bohumil Dolejší 
rada-vyslanec 
Rada, Výkonný výbor, Výbor pro vnější vztahy, 
BIE 

    

 

Helena Čížková 

I. tajemník 

zemědělství, životní prostředí, vzdělávání, 
zaměstnanost a sociální věci, biotechnologie, 
zdraví, migrace, doprava 

OIV, OIE 
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Ivona Matoušová 
III. tajemník 

ekonomika, finanční a fiskální záležitosti, 
pojišťovnictví, hospodářská soutěž, 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 
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Sekretariát 

  

Pavlína Vávrová 
Asistentka zástupce SM 

Sekretariát SM  

Ivana Cornez 
Asistentka vedoucího SM 

Sekretariát SM 

Finančně-hospodářský úsek 

  

Jiří Pomahač 
hospodář 

Eva Kolísková 
účetní 

  

Pavel Miřatský 
domovník, řidič 

Michal Šupita a Vendula Ženatá 
stážisté 
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