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1. OECD 2008 
 
OECD v roce 2008 významně upevnila své postavení mezi klíčovými 
mezinárodními institucemi, zabývajícími se hlavními otázkami globalizace 
ve světovém měřítku. Pod vedením generálního tajemníka Angela Gurríi 
intenzivně pokračovala v naplňování priorit a mandátu organizace, 
uložených její Konvencí,  výstupy ministerských konferencí 
a rozhodnutími Rady. V postavení mezivládní organizace se OECD, vedle 
svých standardních úkolů, prosadila do pozice odborného poradce 
uskupení G8 a Heiligendammského procesu, prohloubila konkrétní 
spolupráci s OSN a jejími složkami, se Světovou bankou, MMF,  WTO, 
FAO, ILO, WHO, IAAE a dalšími. Čelní představitelé OECD vystupovali 
prakticky na všech významných světových fórech ke globálním otázkám 
růstu, k hospodářským reformám, inovacím, změně klimatu a rozvojové 
spolupráci. Generální tajemník OECD je frekventovaně konzultován 
čelnými představiteli členských zemí. 
 
V uplynulém roce byly zahájeny praktické kroky k rozšíření OECD. 
Většina kandidátských zemí předložila v první polovině roku úvodní 
dokumenty, jejichž posuzování zahájil sekretariát OECD i členské země 
ve výborech a pracovních skupinách. Pokračoval mnohostranný dialog se 
zeměmi „posílené spolupráce“ v rámci jejich perspektivního sbližování 
s organizací. Kandidátské země i partneři posílené spolupráce náleží 
mezi důležité ekonomiky s významnou vahou a odpovědností ve světovém 
hospodářství. 
 
OECD dlouhodobě sledovala a hodnotila narůstající symptomy světové 
finanční a ekonomické krize. Ještě před jejím plným rozvinutím zahájila 
organizace a její členské země přípravu strategické odpovědi v podobě 
analýzy základních příčin krize a sady opatření k utlumení jejích projevů. 
Dokument byl v podobě „Akčního plánu“ poskytnut vládám členských 
zemí k individuálnímu využití. 
 
V uplynulém roce byla schválena reforma financování programů OECD, 
jejichž výstupy jsou určeny všem členským zemím. Smyslem reformy 
bylo zajistit tomuto okruhu programů dlouhodobou a stabilní finanční 
základnu. Členské země započnou do rozpočtu OECD přispívat podle 
nového modelu od r. 2009.    
 
Česká republika vystupňovala v roce 2008 svou součinnost s OECD. Pod 
koordinací MZV a s intelektuální a finanční participací dalších resortů 
a institucí české administrativy, bylo uskutečněno množství společných 
akcí s využitím dobrovolných finančních příspěvků, podporujících 
modernizaci vybraných domácích politik, fungování administrativy, 
vzdělanost i zájmy ČR ve vztazích k nečlenským zemím OECD. 
ČR rovněž zahájila přípravu na zveřejnění svého nadcházejícího 
ekonomického přehledu. 
 

OECD : globalizace, 
růst a rozvoj... 

...pokračuje 
v rozšiřování vlivu... 

...s aktivní podporou ČR 

 ...postupuje proti 
globální krizi... 
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Od října roku 2007 působí ve funkci vedoucího SM OECD velvyslanec 
Karel Dyba. 
 
 
ČR a OECD v číslech: 
 
počet českých občanů v sekretariátu OECD ke konci roku 2008 4 
počet zodpovězených dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. 3 
počet nových přihlášek na OLISnet za rok 2008 44 
počet zasedání OECD s účastí zástupců SM v roce 2008 230 
počet oficiálních telegramů SM do ústředí za rok 2008  318 
počet zasedání OECD s účastí zástupců ČR v roce 2008 987 
počet návštěvníků titulní stránky webu SM za rok 2008  16 589 
počet shlédnutých stránek webu SM za rok 2008  65 530 
dobrovolné příspěvky ČR do OECD za rok 2008 (EUR) 468 151 
statutární příspěvky ČR do OECD za rok 2008 (EUR)  1 552 631 
celkový rozpočet OECD za rok 2008 (EUR)  342 900 000 
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2. EKONOMICKÁ SITUACE 
 
Ekonomiky členských zemí OECD se v roce 2008 ocitly tváří v tvář 
globální hospodářské krizi, nejhlubší v poválečném období. Pro rok 2008 
počítá listopadová prognóza OECD s poklesem hospodářské aktivity 
o 0,9% v USA, o 0,6% v zemích Eurozóny a o 0,1% v Japonsku. Spojené 
státy byly v recesi v posledním čtvrtletí 2007 a jsou v ní opět od třetího 
čtvrtletí 2008; v Eurozóně a Japonsku začal hospodářský pokles druhým 
čtvrtletím 2008. Nejtvrdší dopady jsou v rámci OECD očekávány 
v Británii, Maďarsku, Lucembursku, Španělsku a Turecku. Ekonomika 
Islandu zažívá v důsledku finanční krize totální kolaps.  
 
Prognózy dalšího vývoje světové ekonomiky se v posledních třech 
měsících dramaticky zhoršily. Pokud ještě začátkem září konstatovala 
OECD pro zbytek roku obrovské nejistoty ohledně dalšího vývoje, nyní 
bohužel panuje jistota minimálně co se týká jeho směru : ze 30 ekonomik 
členských zemí se v 21 očekává vleklá recese, která bude trvat zřejmě 
nejméně do poloviny roku 2009. Po ní by mělo následovat pomalé 
zotavení. Tento scénář ovšem závisí na splnění předpokladů, z nichž 
prognóza vychází: zejména že extrémní tlak na finančních trzích bude 
trvat krátce (v řádu měsíců). 
 
Fiskální pozice řady zemí se rychle zhoršují; v některých zemích 
se objevuje hrozba deflace. 
 
Pro Českou republiku snížila OECD prognózu růstu na příští rok na +2,5% 
s oživením už v roce 2010 (+4,4%). Míra nejistot takovýchto předpovědí 
je však vysoká. 
 
 
 

3. PRIORITY PRÁCE  
 
OECD v průběhu uplynulého roku přizpůsobila zaměření a intenzitu své 
činnosti nástupu finanční a ekonomické krize. V  krátké době zpracovaný 
„Akční plán“ pro reakci na krizový vývoj se za široké diskuse členských 
zemí a dalších mezinárodních institucí rychle vyvinul v dokument 
„Strategická reakce OECD na globální krizi“, obsahující sadu námětů 
k eliminaci dopadů krize vládám členských zemí1. 
 
V linii dřívějších mandátů a kontinuity svého Programu práce a rozpočtu 
pokračovala OECD v práci na projektech „Inovační strategie OECD“, 
„Politická ekonomie reforem“, „Měření pokroku společnosti“ nebo 
zkoumání aspektů kvality výuky a vzdělávacích schopností. Významná 
pozornost OECD je dlouhodobě upřena rovněž k ekonomii klimatických 
změn a energetické bezpečnosti, k odborné spolupráci s G8 při podpoře 
Heiligendammského procesu a k součinnosti s WTO při prosazování 
                                                 
1OECD Strategic Response to the Financial and Economic Crisis: Contribution 
to the Global Effort, C(2008)191/FINAL 

Hlavní : hospodářská 
krize, inovace, 
reformy, rozvojové 
otázky, migrace, vnější 
vztahy a... 
 

http://www.oecd.org/g8
http://www.wto.org/
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mnohostranného obchodního systému a udržení volného trhu. OECD 
se angažovala ve zpracování politiky zemí, přijímajících zdroje ze státních 
investičních fondů. Spolupráce s ILO je zaměřena na zkoumání příčin 
a projevů migrace. Klíčové rozvojové zasedání v Akkře bylo zaměřeno 
na efektivnost rozvojové pomoci. K prioritám náležela rovněž agenda 
vnějších vztahů a zde zejména rozšíření a posílená spolupráce OECD 
(viz podrobněji v kapitole 3.1). 
 
V oblasti vnitřního chodu schválila Rada OECD nový systém auditu 
a vnitřní kontroly organizace, byly zaváděny další prvky rozsáhlé reformy 
řízení lidských zdrojů organizace a členské státy pokračovaly 
v systematickém, hloubkovém hodnocení opodstatněnosti, efektivnosti 
a účinnosti práce substantivních výborů a jejich substruktur.  
 

3.1. Rozšíření a posílená spolupráce OECD 
 
 
Strategická rozhodnutí z r. 2007 otevřela cestu praktickému naplňování 
roadmaps pro kandidáty na členství v OECD (Estonsko, Chile, Izrael, 
Ruská federace a Slovinsko)2. Vyjma Ruské federace předložily všechny 
kandidátské země vstupní dokumenty v první polovině 2008 a umožnily 
tak zahájení prověrek jejich připravenosti. Slyšení zástupců vyjednávacích 
týmů těchto zemí budou kombinována s ověřovacími misemi v zájmu 
dokonalého přehledu o postavení země vůči acquis OECD. Rada OECD je 
o vývoji přístupového procesu pravidelně informována, znám je rovněž 
harmonogram dalších slyšení ve výborech a pracovních skupinách 
OECD3.  
 
Projekt posílené spolupráce OECD (Enhanced Engagement), zaměřený 
na těsnější a systematickou součinnost OECD s Brazílii, Čínou, Indií, 
Indonésií, JAR a rovněž s regionem Jihovýchodní Asie, pokročil 
navázáním hlubších, konkrétních vazeb jak na úrovni vládních činitelů, 
tak v linii zapojení odborníků oslovených zemí do činnosti OECD. Další 
postup tohoto projektu bude záviset na schopnosti obou partnerských stran 
obhájit pohnutky k prohlubování spolupráce a zřejmě i na dalším vývoji 
a projevech globální krize.  
 
Vedle uvedených konkrétních nabídek možnosti členství nebo těsnější 
spolupráce bude OECD individuálně sledovat a hodnotit i další země, 
které v minulosti vyjádřily oficiální zájem o členství.  
 
Jednání o vstupu nových členů a o obsahové náplni programů posílené 
spolupráce jsou nadále ve své úvodní fázi. Vzhledem k rozsahu OECD 
acquis, k nepříznivým světovým hospodářským podmínkám i k omezeným 
kapacitním možnostem administrativy organizace lze uvažovat o přijetí 
nových zemí za členy OECD a o efektivním spuštění programů posílené 
spolupráce teprve ve střednědobém časovém horizontu.   
 
                                                 
2 Council Resolution on Enlargement and Enhanced Engagement, C/MIN(2007)4/FINAL 
3 Accession Report, C(2009)5 

Zahájeny vstupní 
rozhovory s kandidáty 
rozšíření OECD 
 
 

Rozšíření bude časově 
náročné 

...pokračování 
vnitřních reforem 
OECD 
 

Těsnější spolupráce 
OECD s významnými 
ekonomikami 
hospodářského  
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ČR v diskusi o rozšíření organizace podporuje nepolitická, 
nediskriminační kritéria výběru potenciálních kandidátů vstupu 
a vytvoření rovnocenných podmínek pro vedení vstupních rozhovorů. 
ČR bude nadále vystupovat proti eventuální politizaci rozhovorů 
o rozšíření a posílené spolupráci.  
 

3.2. Reforma financování OECD 
 
Jednání o reformě finančního modelu pro oblast Part I organizace započala 
na požadavek velkých zemí – přispěvatelů (zejména USA, Japonsko, 
Kanada) v r. 2006. MCM 2008 nakonec schválila nový model, který 
rozděluje konstrukci statutárních příspěvků na složku, kryjící podíl členské 
země na nákladech chodu organizace a na složku, vyjadřující 
ekonomickou sílu členské země. Výslednicí je moderace úrovně příspěvků 
největších zemí a zvýšení příspěvků malých a středních přispěvatelů. 
K zábraně skokového zvýšení plateb u druhé skupiny zemí byla vyjednána 
meziroční omezení nárůstu příspěvku. Postupný náběh plného uplatnění 
reformy, která vstupuje v platnost od r. 2009, je rozložen do období 10 let. 
 
 
 

4. VNĚJŠÍ VZTAHY OECD 
 
V souladu se svým mandátem OECD udržuje a rozvíjí mnohočetné vazby 
s přibližně sedmdesáti nečlenskými zeměmi, regiony/oblastmi a s dalšími 
mezinárodními institucemi. Nečlenské země se podle svého zájmu zapojují 
do činnosti struktur OECD, jsou partnery specificky zaměřených programů 
spolupráce, konferencí, pracovních mítinků, apod. Tyto relace jsou 
usměrňovány Radou nebo Výborem pro vnější vztahy (ERC) s cílem 
prohlubovat globální vliv standardů a kodexů OECD.  
 

4.1. Spolupráce s nečlenskými zeměmi 
 
V uplynulém roce se Rada i ERC intenzívně zabývaly problematikou 
rozšíření a programy posílené spolupráce OECD (viz kapitola 3.1). 
V této souvislosti ERC provedl inventuru zapojení nečlenských zemí 
do oficiálních zasedání OECD, prověřil výši a strukturu poplatků nečlenů 
a systém obnovování tohoto členství. ERC rovněž vyhodnotil účinnost 
existujících programů s Afrikou (NEPAD, Africa Partnership Forum), 
zeměmi MENA a programu SIGMA. Rada OECD schválila rozvinutí 
programu EURASIA, zaměřeného na rozvoj podnikání a investičního 
prostředí v zemích Střední Asie, Jižního Kavkazu, Ukrajiny a Běloruska. 
Regionální a sub-regionální iniciativy OECD dále pokrývají oblasti 
Jihovýchodní Evropy (spolupráce s Paktem Stability), Jihovýchodní Asie 
a Latinské Ameriky.  
 
Stávající architektura vnějších vztahů je dále podporována soustavou 
Globálních fór a zapojením nečlenů do struktur OECD. 

Rozšiřování 
působnosti principů 
OECD 
prostřednictvím vnější 
spolupráce  
 

Schválen nový model 
financování programů 
Part I OECD 
 

Hlavní programy 
a nástroje vnější 
spolupráce 
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OECD v současnosti zajišťuje činnost deseti Globálních fór. Jsou 
zaměřena na prioritní odborná témata členských zemí, která jsou 
diskutována za široké účasti nečlenských zemí. V současnosti pokrývají 
Globální fóra následující individuální problematiky: zemědělství, 
konkurence, rozvoj, vzdělání, governance, mezinárodní investování, 
znalostní ekonomiku, udržitelný rozvoj, daně a obchod.  
 

OECD – spolupráce s nečleny, www.oecd.org/ccnm 
Regionální a „country“ programy : www.oecd.org/regional 

 
 

4.2. Spolupráce s mezinárodními organizacemi a 
institucemi 

 
Plnění poslání a cílů OECD (udržitelný růst, rozvoj, podpora volného 
obchodu a investování, kvalita řízení ekonomiky, atp.) vyžaduje těsnou 
spolupráci s partnerskými mezinárodními organizacemi a institucemi 
(MO) s podobnou misí. Direktoráty OECD využívají ke koordinaci 
a optimalizaci vztahů s ostatními MO centrální databázi, poskytující 
standardizované informace o uzavřených partnerských dohodách 
aaktuálních společných aktivitách. Vhodnost a prospěšnost angažmá 
OECD v konkrétní oblasti spolupráce je přitom testována sadou kritérií 
v zájmu dosažení vytčeného cíle s optimem nákladů při potlačení 
nezdravého soupeření. V uplynulém roce OECD registrovala zapojení 
téměř stovky MO (oproti 73 v r. 2007) jako pozorovatelů ve svých 
strukturách. Největší zapojení vykazuje tradičně Světová banka 
(44 výbory), následuje MMF (39), WTO (18), FAO (17) a Rada Evropy 
(16)4.  
 
Sekretariát OECD zpracoval v r. 2008 podrobný přehled vztahů s dalšími 
MO. Záměrem bylo zefektivnit tuto spolupráci, vyloučit duplicity 
a soustředit součinnost s partnerskými MO na skutečné schopnosti 
poskytnout přidanou hodnotu. OECD na podkladě tohoto hodnocení 
zamýšlí upravit existující smlouvy o spolupráci, eventuálně pokrýt tuto 
spolupráci smluvně tam, kde toto pokrytí chybí. Aspekty spolupráce 
OECD s MO, její relevanci, efektivitu a legitimitu, spolu s příklady dobré 
praxe a s celkovým přehledem zapojení MO do struktur OECD zpracoval 
v roce 2008 Výbor pro vnější vztahy5. 
 
Spolupráce se Světovou bankou  a Mezinárodním měnovým fondem  
směřuje k mnohostrannému sdílení znalostí a údajů o partnerských zemích 
a regionech, k synergii v řešení tématických zadání a ve zpřesňování 
spolupráce a uplatňovaných politik vůči nečlenským zemím. 
SB je mezi ostatními MO nejpřirozenějším partnerem OECD vzhledem 
k angažmá obou institucí v obdobných oblastech. Partnerská smlouva mezi 
OECD a SB byla aktualizována a zajišťuje možnost plynulé spolupráce.  
 

                                                 
4 OECD Bodies Book, stav k lednu 2009 
5 ERC(2009)1 

Hloubková prověrka 
účelnosti spolupráce 
OECD s dalšími 
mezinárodními 
organizacemi 
 
 
 
 
 
Světová banka – 
nejbližší partner 

Nárůst zájmu dalších 
mezinárodních 
organizací o 
spolupráci s OECD 

http://www.oecd.org/globalforums
http://www.oecd.org/ccnm
http://www.oecd.org/regional
http://www.oecd.org/maindepartment/0%2C2619%2Cen_2649_201185_1_1_1_1_1%2C00.html
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
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Spolupráce OECD a MMF má spíše ad hoc charakter. V roce 2008 
spolupráce nevybočovala z tradičních témat, soustředila se především 
na  problematiku Sovereign Wealth Funds, regulaci finančních trhů 
a mezinárodní daňové otázky.  
 
OECD spolupracuje podle potřeby s množstvím dalších MO, zapojených 
do tvorby a realizace rozvojové politiky, jako UNCTAD, UNESCO, 
UNDP, WTO, ILO a WHO. Okrajové a příležitostné vztahy udržuje 
OECD s Radou Evropy, APEC, ASEAN a IBSA6. 
 
Silným impulsem pro těsnější sepětí činnosti OECD a G8 se staly závěry 
summitu tohoto vrcholného politického klubu v Heiligendammu. OECD 
byla požádána o rozvinutí odborné, analyticko-poradenské spolupráce 
ve čtyřech klíčových oblastech, významných v období nástupu 
rozvíjejících se ekonomik a technologického pokroku: podpora a ochrana 
inovací, posílení svobody investování prostřednictvím otevřeného 
investičního prostředí, vč. odpovědného podnikatelského chování, 
posilování spolupráce a koordinace v oblasti rozvoje se zvláštním 
zaměřením na Afriku a sdílení znalostí pro zlepšování energetické 
efektivnosti a podpora technologické spolupráce s cílem snížení emisí CO2  
(s IEA jako klíčovou institucí v této oblasti). Odborně-technická podpora 
činnosti G8 je ze strany OECD prozatím předvídána do roku 2009, kdy G8 
projedná shrnující zprávu k výše uvedeným oblastem spolupráce.  
 
Další projevy vnější spolupráce OECD jsou podrobněji popsány 
v ostatních částech této zprávy. 
 

4.3. Vztahy OECD s veřejností 
 
Tuto oblast pokrývá Výbor OECD pro vztahy s veřejností a komunikaci 
(CPAC), resp. Direktorát pro vztahy s veřejností a komunikaci (PAC). 
Jejich hlavním cílem a posláním je zlepšování obrazu OECD a propagace 
její činnosti vůči odborné i laické veřejnosti a zejména vůči médiím. Velké 
publicity se dostalo novým publikacím a pokračovala také nová řada 
určená nejširší veřejnosti – OECD Insights. Její druhou publikací je kniha 
„Sustainable Development: Linking economy, society, environment“, 
a k dispozici je také její české shrnutí. Pravděpodobně nejefektivnějším 
způsobem propagace OECD v jednotlivých zemích jsou oficiální návštěvy 
generálního tajemníka A. Gurríi, který navštívil ve dnech 24. – 25. dubna 
2008 také ČR.  
 
CPAC a následně Rada OECD, schválily dokument „Komunikační 
orientace“, který by měl přispět k  přehodnocení a přepracování aktuální 
„Komunikační strategie“ OECD. Do tohoto strategického procesu budou 
zapojeny prostřednictvím SM také členské státy OECD. Přestože 
se neustále zvyšuje počet publikací OECD rozšiřovaných elektronicky 
prostřednictvím on-line knihovny SourceOECD, nejmasovějším 
komunikačním kanálem zůstávají webové stránky OECD, které 
                                                 
6  Trojstranná rozvojová iniciativa Indie, Brazílie a Jižní Afriky k podpoře spolupráce a 

obchodu na ose Jih-Jih. 

OECD jako odborná 
platforma pro G8 

http://www.imf.org/
http://www.unctad.org/
http://www.unesco.org/
http://www.undp.org/
http://www.wto.org/
http://www.ilo.org/
http://www.who.int/
http://www.coe.int/
http://www.apec.org/
http://www.asean.org/
http://www.ibsa-trilateral.org/
http://www.oecd.org/g8
http://www.g-8.de/Webs/G8/EN/Homepage/home.html
http://www.iea.org/
http://www.oecd.org/publications/0%2C3353%2Cen_2649_201185_1_1_1_1_1%2C00.html
http://www.oecd.org/insights
http://www.oecd.org/insights/sustainabledevelopment
http://www.sourceoecd.org/
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v roce 2008 navštívilo cca 11 mil. uživatelů ze 170 zemí, kteří zhlédli 
téměř 50 mil. stránek. 
 
Tradičním nástrojem komunikace je každoroční konference Fórum OECD 
(viz kapitola 5.3), které se poprvé konalo v prostorách nového 
Konferenčního centra, což výrazně přispělo jak k jeho průběhu, tak 
k propojení Fóra s MCM.  
 

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

 
 
 

5. HLAVNÍ UDÁLOSTI 
 

5.1. Návštěva prezidenta USA v OECD 
 
 Sídlo OECD v Paříži navštívil dne 13. června 2008 prezident Spojených 
států amerických G. Bush. Návštěva nejvyššího představitele 
administrativy země, jež iniciovala myšlenku vzniku této organizace se 
uskutečnila  v rámci jeho „evropského“ turné před nadcházejícím 
zakončením presidentského mandátu. G. Bush pronesl v prostorách 
nového Kongresového centra OECD projev k cca 500 účastníků, 
reprezentantů politického života a diplomatických kruhů, představitelů 
odborné veřejnosti a žurnalistů.  Připomínkou této významné návštěvy 
je pamětní deska, která byla slavnostně instalována ve vstupních 
prostorách Kongresového centra OECD. 
 

5.2. MCM 2008 
 
Ministerské zasedání Rady je nejvyšším orgánem OECD s roční frekvencí 
zasedání. Účastní se jej ministři členských zemí OECD, odpovědní 
za projednávané oblasti spolupráce. Evropská komise je zastoupena 
na úrovni komisaře. Participují rovněž zástupci dalších mezinárodních 
organizací7 a delegáti z nečlenských zemí. Ministerské konferenci 
předcházejí konzultace s Business and Industry Advisory Committee 
(BIAC) a s Trade Union Advisory Committee (TUAC). 
 
V roce 2008 proběhla MCM ve dnech 4. a 5. června 2008 v nově 
vybudovaném Konferenčním centru pařížského sídla OECD. Profilovými 
tématy konference byly - vedle tradiční diskuse o světové hospodářské 
situaci - vnější vztahy, hospodářské reformy a dále ekonomické dopady 
změn podnebí. Konference přijala Deklaraci k soudržnosti politik 
pro rozvoj a Deklaraci ke Státním investičním fondům a politikám 
přijímajících zemí.  
 

                                                 
7 BIS, ILO, MMF, WTO, SB 

MCM - vrcholná 
událost roku 2008, 
tradičně ve spojení s 
Fórem OECD 
 

Nové, moderní 
Konferenční centrum 
OECD bylo v r. 2008 
postupně uvedeno 
do plného provozu. 

http://www.oecd.org/about
http://www.oecd.org/czech
http://www.biac.org/
http://www.biac.org/
http://www.tuac.org/
http://www.oecd.org/conferencecentre
http://www.olis.oecd.org/olis/2008doc.nsf/linkto/C-MIN%282008%292-FINAL
http://www.olis.oecd.org/olis/2008doc.nsf/linkto/C-MIN%282008%292-FINAL
http://www.olis.oecd.org/olis/2008doc.nsf/linkto/C-MIN%282008%298-FINAL
http://www.olis.oecd.org/olis/2008doc.nsf/linkto/C-MIN%282008%298-FINAL
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MCM 2008 předsedala Francie, místopředsednickými zeměmi byly 
Švýcarsko a Mexiko.  Zasedání řídila Ch. Lagarde, ministryně financí, 
hospodářství a zaměstnanosti Francie. Delegaci ČR vedl náměstek 
ministra průmyslu a obchodu ČR M. Tlapa. 

Vzhledem k rozhodnutím, přijatým k rozšíření a posílené spolupráci 
OECD na MCM v r. 2007, přivítala organizace na MCM poprvé v roli 
kandidátských zemí zástupce Estonska, Chile, Izraele, Ruské federace 
a Slovinska a dále zástupce Brazílie, Číny, Indie, Indonésie a JAR 
v postavení partnerských zemí posílené spolupráce. 

 

Ministerské zasedání OECD 2008, www.oecd.org/MCM2008 
 

5.3. Fórum OECD 2008 
 
Ministerské konference probíhají tradičně v termínovém propojení 
s „Fórem OECD“ (letos 3. a 4. června.), jehož program je zpravidla 
v tématické shodě s programem ministerského zasedání. Fórum poskytuje 
v rámci strukturovaných panelů možnost diskuse široké odborné veřejnosti 
s politiky i experty. Fórum 2008 zahájili A. Carstens, ministr financí 
Mexika a A. Gurría, generální tajemník OECD za moderování D. Eadese 
(BBC World). Tato komplexní diskusní platforma slouží k diskusi 
zástupců vlád členských zemí s širší odbornou veřejností a představiteli 
nevládních organizací.  Klíčové téma „Climate change, Growth 
and Stability“ korespondovalo s tématickým zaměřením MCM 2008. 
V separátně organizovaných blocích proběhla diskuse mezi účastníky – 
zástupci odborné veřejnosti a panelisty, k jednotlivým tématům. Kvalitní 
témata, atmosféra i organizace fóra OECD 2008 přivábila 1 550 účastníků 
z množství zemí a institucí světa. Mezi pozvanými řečníky byl také 
prof. J. Frait z ČNB, který vystoupil v  bloku s tématem „Financial 
Market Turbulence“. 
 

Fórum OECD, www.oecd.org/forum2008 
 

5.4. Zvláštní zasedání Výkonného výboru 
 
Pololetní zasedání jsou určena pro vyšší úředníky státní správy. Umožňují 
administrativám členských zemí vyjádřit názor na plnění strategických 
i operativních cílů OECD i na další potřebná témata. Za předsednictví 
státního tajemníka ministerstva hospodářství a technologií SRN 
B. Pfaffenbacha se jarní i podzimní Zvláštní zasedání Výkonného výboru 
věnovala přípravám programu MCM 2008, aktuálním ekonomickým 
otázkám, rozšíření a posílené spolupráci OECD, politické ekonomii 
reforem, státním investičním fondům, problematice obchodu, vazbám 
OECD k uskupení G8 a záležitostem vnitřního chodu a financování 
organizace. Zvláštní pozornost věnovalo podzimní zasedání ECSS 
otázkám cen potravin a energie a rovněž přípravě Strategické odpovědi 
OECD na finanční a ekonomickou krizi. 
 

Pololetní zasedání 
ECSS ke strategickým 
cílům, aktuálním 
tématům roku a 
k vnitřnímu chodu 
OECD 
 

Fórum OECD 2008 – 
tradiční diskusní 
platforma v nových 
prostorách 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/forum2008
http://www.oecd.org/g8
http://www.oecd.org/g8
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5.5. Ministerské zasedání Výboru pro politiku 
životního prostředí 

 
Ve dnech 28. – 29. dubna 2008 se v Paříži konalo zasedání Výboru OECD 
pro politiku životního prostředí (EPOC) na ministerské úrovni; 
ČR reprezentovala delegace vedená prvním náměstkem ministra životního 
prostředí J. Dusíkem. Hlavním tématem jednání byl vztah životního 
prostředí a konkurenceschopnosti v podmínkách globalizace. Účastníci 
zasedání projednali současné trendy vývoje životního prostředí a jejich 
výhled do roku 2030; vyzvali k aktualizaci současné strategické vize 
EPOC a k vypracování Strategie OECD pro životní prostředí 
pro druhou dekádu 21. století. V kontextu rozšiřování OECD a programu 
posílené spolupráce OECD s nečleny podtrhli význam intenzivní 
environmentálně zaměřené kooperace se zeměmi s rychle se rozvíjející 
ekonomikou. Značná pozornost byla věnována problematice změny 
klimatu, zejména ekonomicky únosným „balíčkům“ opatření 
podporujících redukci emisí skleníkových plynů a adaptaci na dopady 
klimatických změn. Důraz byl přitom kladen na udržení a zvýšení 
konkurenceschopnosti (podpora inovací, výzkumu a vývoje), dořešení 
přenosu moderních technologií do rozvojových zemí a další rozvoj, 
resp. účinnější uplatnění ekonomických nástrojů. Ministři konstatovali, že 
za předpokladu konstruktivní mezinárodní spolupráce a efektivní 
meziresortní koordinace je řešení problémů souvisejících se změnou 
klimatu významnou ekonomickou příležitostí i v podmínkách finanční 
krize a zpomalení hospodářského růstu. Důležitým výstupem zasedání 
bylo také schválení Doporučení OECD k produktivitě zdrojů 
(OECD Recommendation on Resource Productivity) a Resoluce OECD 
k implementaci Strategického rámce pro mezinárodní management 
chemických látek (OECD Resolution on the Implementation 
of the Strategic Approach to International Chemicals Managament – 
SAICM), podrobněji v kapitole č. 8. 
 
Ministerskému zasedání EPOC předcházel Kulatý stůl k udržitelnému 
rozvoji, který proběhl za účasti řady ministrů ve dnech 27. – 
28. dubna 2008 na téma mobilizace financí pro investice 
do nízkouhlíkatých technologií. 
 

Zasedání Výboru pro politiku životního prostředí na ministerské úrovni, 
http://www.oecd.org/envmin2008 

 

5.6. Ministerské setkání u příležitosti 50. výročí 
založení NEA 

 
U příležitosti 50. výročí založení NEA proběhlo 16. října 2008 historicky 
první setkání ministrů zodpovědných za jadernou energetiku. Zasedání 
předsedal generální tajemník OECD A. Gurría a předseda Řídícího výboru 
NEA R. Stratford, hlavními řečníky byli generální ředitel NEA 
L. Echávarri a nositel Nobelovy ceny, generální ředitel IAEA 
M. ElBaradei. ČR reprezentoval náměstek ministra průmyslu a obchodu 
T. Hüner. Zasedání potvrdilo rostoucí zájem o jadernou energetiku 

Změna klimatu není 
záležitostí pouze 
životního prostředí, 
ale především velkou 
ekonomickou výzvou 
i příležitostí 

Jaderná energetika 
v OECD 

http://www.oecd.org/envmin2008
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i významnou úlohu, kterou NEA hraje při technické a právní podpoře vlád 
v oblasti jaderné energetické politiky. Při této příležitosti vydala NEA 
historicky první „Nuclear Energy Outlook“ (NEO). 
 

Jaderná energetická agentura, www.nea.org 
 

5.7. Zasedání ICCP na ministerské úrovni 
 
Významnou událostí bylo zasedání ICCP na ministerské úrovni, které se 
konalo ve dnech 17. – 18. června 2008 v Soulu (Korejská republika). 
Delegaci ČR vedla náměstkyně ministra zahraničních věcí H. Bambasová. 
Tématem zasedání byla „Budoucnost internetové ekonomiky“ 
("The Future of the Internet Economy"). Diskuse vycházela ze tří „C“ – 
Convergence, Creativity a Confidence neboli jak maximalizovat přínosy 
konvergence, jak podpořit kreativitu jako prostředek inovací a růstu a jak 
zvýšit důvěru v internet jako solidní technologii a infrastrukturu. Ministři 
zúčastněných zemí přijali na závěr deklaraci „Seoul Declaration 
for the Future of the Internet Economy“. Akce se zúčastnilo 
asi 2 500 účastníků.  
 

5.8. Třetí fórum na vysoké úrovni o efektivitě pomoci 
 
Ve dnech 2. – 4. září 2008 proběhlo High Level Forum (HLF) 3 v Akkře 
(Ghana), jehož byla OECD/DAC jedním z hlavních organizátorů. 
Delegace ČR v čele s náměstkem ministra zahraničních věcí J. Kohoutem 
byla aktivním účastníkem. HLF mělo „třívrstvou architekturu“ v podobě 
„marketplace“, devíti kulatých stolů a ministerského zasedání, které 
na nejvyšší politické úrovni projednalo aktuální stav implementace 
Pařížské deklarace o efektivitě pomoci a schválilo ambiciózní doporučení 
k dalším postupu tzv. „Accra Agenda for Action“ (AAA). 
 

5.9. Zasedání DAC na vysoké úrovni 
 
Zasedání Výboru pro rozvojovou pomoc na vysoké úrovni (DAC High 
Level Meeting - HLM) se uskutečnilo ve dnech 20. - 21. května 2008 
v Paříži. Delegaci ČR vedl náměstek ministra zahraničních věcí J. Kohout. 
Hlavním tématem byla příprava High Level Forum (HLF3) v Akkře a dále 
diskuse Whole-of-Government přístupu, potravinové krize a změny 
klimatu z hlediska rozvojových politik. Náměstek J. Kohout byl jedním 
z hlavních řečníků během pracovního oběda na téma měnícího se prostředí 
rozvojové spolupráce. 

 

Země DAC během HLM přijaly prohlášení „Statement  of Progress  
on Integrating  Climate  Change  Adaptation  into  Development  Co-
operation“, které bylo předloženo na summitu G8 v Hokkaido Toyako 
v červenci 2008.  
 

Ministerská deklarace 
„Seoul Declaration 
for the Future 
of the Internet 
Economy“ 

 „Statement 
of Progress 
on Integrating  
Climate Change  
Adaptation 
into Development  
Co-operation“ 

 „Accra Agenda for 
Action“ (AAA)  

http://www.nea.org/
http://www.oecd.org/FutureInternet
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Zasedání HLM bylo organizačně i personálně provázáno s plenárním 
zasedáním Globálního rozvojového fóra, které se konalo 20. května 2008 
na téma „Posilování vlastnického principu“. 
 

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

 

5.10. Globální fórum k daňovým smlouvám 
 
8.-9. září proběhlo v Paříži Globální fórum k daňovým smlouvám –
speciální Výroční konference k 50 letům existence Vzorové dohody 
OECD o zamezení dvojímu zdanění.  
 

5.11. Parlamentní shromáždění NATO v OECD  
 
Pravidelného každoročního setkání Parlamentního shromáždění NATO 
s představiteli Sekretariátu OECD se 20. února 2008 zúčastnil poslanec 
T. Dub a navazujícího parlamentní semináře dále poslanec M. Doktor 
a vedoucí kanceláře Senátu F. Jakub. 
 
Dne 2.10. 2008 se konal Parlamentní seminář na vysoké úrovni k tématice 
změny klimatu. Akce se zúčastnil senátor B. Moldan. 
 

5.12. Dokončení konferenčního centra a rekonstrukce 
„Marshallovy“ budovy 

 
V roce 2008 bylo do plného provozu postupně uváděno nové Konferenční 
centrum OECD a dokončena rekonstrukce „Marshallovy“ budovy. 
Tyto důležité události umožnily jak vyšší počet i komfort delegátů 
při zasedáních OECD, tak návrat zaměstnanců OECD z dočasných 
pracovišť zpět do ústředí. Tím byly uspokojeny konferenční potřeby 
OECD a organizace získala konečně moderní a důstojné prostředí pro svou 
činnost.  
 
V konferenčním centru jsou vystavena umělecká díla od většiny zemí 
OECD (další budou instalována později nebo v prostorách zahrady); 
souborem tří grafik z cyklu „Abeceda“ M. Velíška je zde zastoupena 
také ČR. 
 

OECD – konferenční centrum, http://www.oecd.org/conferencecentre 
 
 
 
 
 

Zástupci Parlamentu 
ČR v OECD 
 

Souborem tří grafik 
z cyklu „Abeceda“ 
M. Velíška je 
v konferenčním centru 
umělecky zastoupena 
také ČR 

http://www.oecd.org/development/globalforum
http://www.oecd.org/development
http://www.oecd.org/development/globalforum
http://www.oecd.org/conferencecentre
http://www.oecd.org/conferencecentre
http://www.oecd.org/conferencecentre
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6. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 
VE VZTAZÍCH ČR A OECD 

 
Dne 13. března 2008 uspořádalo MŽP ve spolupráci s OECD a MZV 
meziresortní seminář k prezentaci publikace OECD Environment 
Outlook 2030. Za OECD se účastnil R. Wisser, zástupce ředitele 
Direktorátu OECD pro životní prostředí. 

 

19. března 2008 projednal Výbor pro hospodářské přehledy Hospodářský 
přehled České republiky. Jednání vedl za českou stranu náměstek 
místopředsedy vlády M. Mora. Na přípravě přehledu spolupracovala 
v rámci Sekretariátu OECD stážistka z Ministerstva financí Z. Šmídová. 

Hospodářský přehled pozitivně hodnotil reformní balíček současné vlády 
a identifikoval zároveň další reformy, jejichž zavedení by prospělo 
dlouhodobé výkonnosti a konkurenceschopnosti české ekonomiky. 
Nejdůležitější výzvou je zabezpečení fiskální udržitelnosti reformou 
veřejných financí tak, aby se česká ekonomika lépe vypořádala 
se stárnutím populace.  
 
Reformy podporující dosažení fiskální udržitelnosti veřejných financí 
a konkurenceschopnosti ekonomiky by měly zahrnovat zejména: 
 
• Ambicióznější stanovování cílů pro deficit rozpočtu podpořené 
zlepšením rozpočtování na centrální úrovni a zdokonalením fungování 
střednědobých výdajových rámců. 
• Pokračování reforem ve zdravotnictví. Reforma bude muset nakonec 
vždy řešit choulostivý problém rozsahu zdravotnických služeb 
financovaných z veřejných rozpočtů v kontextu stále se rozšiřujících 
možností zdravotní péče. 
• Zvyšování věku odchodu do důchodu a konečné rozhodnutí o hlubší 
penzijní reformě. 
• Pokračování daňové reformy. Plány na zjednodušení daňového 
systému by měly být dotaženy do konce. Na program by se mělo také 
dostat snížení daňového zvýhodnění a podpory vlastnického bydlení.  
• Zlepšování všeobecných podmínek trhu práce, zejména dalším 
posunem v daňovém mixu směrem ke zmírnění vysokého zatížení práce 
a reformou výpovědí a odstupného.  
 

Hospodářský přehled České republiky oficiálně prezentoval v Praze 
24. dubna 2008 generální tajemník OECD A. Gurría za účasti předsedy 
vlády České republiky M. Topolánka, ministrů Kalouska, Římana, Julínka, 
Svobody a Stehlíkové a velvyslance při OECD K. Dyby. V průběhu své 
několikadenní návštěvy v Praze byl generální tajemník OECD přijat 
prezidentem republiky a dále se setkal na dvoustranných jednáních 
s premiérem ČR M. Topolánkem, ministrem zahraničí 
K. Schwarzenbergem, ministrem práce a sociálních věcí P. Nečasem, 
ministrem financí M. Kalouskem, ministrem zemědělství 
P. Gandalovičem, ministrem průmyslu a obchodu M. Římanem, 

Prezentace 
Hospodářského přehledu 
ČR v Praze byla 
příležitostí pro řadu 
setkání 
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s místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí M. Bursíkem, 
s místopředsedou vlády A. Vondrou, se členy obou komor Parlamentu 
České republiky v čele s předsedou Senátu P. Sobotkou, s profesory 
pražských vysokých škol v čele s rektorem University Karlovy 
V. Hamplem a s primátorem hlavního města P. Bémem. A. Gurría dále 
přednesl přednášku ke studentům Fakulty sociálních věd University 
Karlovy, přednášku pro zástupce resortů, asociací, podnikatelských svazů 
a akademické sféry a poskytl řadu rozhovorů pro tisk, rozhlas a televizi. 

O průběhu a výsledcích návštěvy delegace OECD v ČR v souvislosti 
s presentací Hospodářského přehledu OECD referoval velvyslanec 
a vedoucí SM OECD K. Dyba na nadcházejícím  zasedání CPAC. 
Vyzdvihl profesionální hodnotu vlastního hospodářského přehledu a jeho 
klíčových doporučení, ale i kvalitu a odbornou zasvěcenost diskuse, která 
předcházela přípravě dokumentu. Komentoval široký ohlas představení 
přehledu na domácí scéně, a to v politických a odborných kruzích 
i ve sdělovacích prostředcích. Na podkladě reakcí z aparátu OECD 
je možno usuzovat, že pojetí presentace Hospodářského přehledu v České 
republice, včetně série významných setkání a doprovodných akcí jsou 
organizací vysoce hodnoceny a presentace tak otevřela množství 
konkrétních možností k využívání OECD ve prospěch zájmů země. 

 

Ve dnech 1. – 3. dubna 2008 se zástupce generálního tajemníka OECD 
P. C. Padoan zúčastnil „Evropského bankovního a finančního fóra 08“ 
v Praze. Vystoupil jako účastník panelu „International Business and 
Finances – Global players and their future prospects“. V rámci této 
návštěvy Prahy P. C. Padoan vystoupil rovněž na semináři „Americká 
recese – hrozba pro světovou ekonomiku ?“, organizovaném CEP. 

 

Ve dnech 23. – 25. dubna 2008 byla v Paříži uspořádána společná 
konference OECD a UNEP k problematice efektivnosti zdrojů. Delegaci 
ČR vedla náměstkyně ministra životního prostředí R. Bízková, která 
v panelu věnovaném vládním politikám představila zkušenosti ČR 
s využitím ekonomických nástrojů v oblasti odpadového hospodářství. 
Zástupci Karlovy univerzity J. Kovanda a T. Hák prezentovali analýzu 
energetických potřeb a emisí skleníkových plynů v oblasti kovových 
komodit. 

 
Výbor pro hospodářskou soutěž projednal 11. června 2008 Hloubkový 
přehled České republiky, detailně hodnotící soutěžní právo a praxi v České 
republice. Přehled byl zpracován OECD na základě žádosti Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže a financován dobrovolným příspěvkem 
České republiky. Jednání vedl za českou stranu předseda Úřadu 
pro hospodářskou soutěž M. Pecina. 
 
Výkonný ředitel IEA N. Tanaka se v září 2008 zúčastnil v Praze 
konference „Asia-Pacific Security Chalanges“ uspořádané Pražským 
institutem pro bezpečnostní studia. Vystoupil zde jako klíčový řečník 
na téma “Energy Security and Climate Change: Asia-Pacific's Twin 
Challenges”. 

http://www.pssi.cz/
http://www.pssi.cz/
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Dne 31. října 2008 proběhl v Praze seminář MZe a OECD „Tvorba 
efektivní zemědělské politiky – výzvy, zkušenosti a poznatky z pohledu 
OECD“, koncipovaný v kontextu příprav na předsednictví ČR v Radě EU 
s důrazem na změny Společné zemědělské politiky ES po roce 2013. 
Semináře se účastnil ředitel OECD/TAD S. Tangermann a experti z téhož 
direktorátu V. Vojtěch, F. van Tongeren, W. Legg a J. Antón. Semináři 
dne 30. října 2008 předcházelo dvoustranné jednání ministra zemědělství 
P. Gandaloviče se S. Tangermannem o možnostech další spolupráce 
s OECD v oblasti reformy zemědělských politik. 
 
Dne 3. prosince 2008 se v Praze konal expertní společný workshop EK, 
WHO a MZd k problematice finanční udržitelnosti zdravotních systémů, 
kterého se jako recenzentky hlavních podkladových dokumentů účastnily 
E. Docteur, V. Paris a F. Colombo z OECD-ELS/HD. 
 
 
 

7. HLAVNÍ OBLASTI PRÁCE, 
VÝBORY OECD 

 

7.1. Hospodářská politika 
 
V reakci na krizi vydala OECD v závěru roku v gesci generálního 
tajemníka A. Gurríi „Strategickou odpověď OECD na finanční 
a hospodářskou krizi: příspěvek ke světovému úsilí“. OECD v něm 
vymezuje své místo a roli mezinárodní organizace zaměřené 
na střednědobý horizont a strategické průřezové problémy. Na tomto 
základě vidí svůj příspěvek k úsilí svých členů zvládnout krizi a její 
následky ve dvou hlavních sférách: zaprvé, v obnově dlouhodobého 
udržitelného růstu a za druhé, v průřezových strukturálních otázkách 
spojených s financemi, soutěží a řízením s konkrétním zaměřením 
na oblasti jako je transparentnost, řízení podniků, hospodářská soutěž, 
daně, penze a finanční vzdělávání. V těchto oblastech je OECD 
mezi mezinárodními organizacemi jednoznačným lídrem a může tedy 
v globálním měřítku nejvíce přispět k vývoji myšlení, přístupů, politik. 
 
Pravidelná pololetní Ekonomická prognóza OECD (OECD Economic 
Outlook), analyzující předpokládaný vývoj světové ekonomiky 
v nadcházejících dvou letech  globálně i ve vztahu ke každé členské zemi 
je vydávána vždy v červnu a prosinci. V souvislosti s prudkými změnami 
ve směru a rychlosti vývoje v příštím roce, bude doplněna ještě 
mimořádným aktualizovaným vydáním v březnu. 
 
Hodnocení plnění vybraných priorit strukturálních reforem a srovnání 
jednotlivých zemí z hlediska těchto výzev jsou obsahem vlajkové 
publikace OECD v oblasti ekonomické politiky - Going for Growth 2008. 
Publikace dále obsahuje pět tématických studií k vybraným strukturálním 

Strategická odpověď 
OECD na finanční 
a hospodářskou krizi 
 

Mimořádné vydání 
Ekonomické prognózy se 
očekává v březnu 2009 
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otázkám týkajících se pracovního trhu, vzdělávání, geografické polohy 
a mezinárodního obchodu službami. 
 
 
7.1.1. Výbor pro hospodářskou politiku (EPC) 
 
Práce Výboru pro hospodářskou politiku (EPC) a jeho pracovních skupin 
se soustřeďuje jednak na aktuální stav světové ekonomiky a výhled jejího 
vývoje a možných rizik na nejbližší období, jednak na střednědobé 
strukturální otázky spojené s hospodářským růstem.  
 
V prvním pololetí roku 2008 byla nosným tématem činnosti Výboru 
diskuse k průřezovému materiálu „Ekonomika klimatických změn“. 
Tato tématika byla v souladu se zaměřením OECD jako ekonomická 
analýza nákladů nečinnosti, možností a nákladů působení ekonomických 
nástrojů a přednostně nástrojů minimálně narušujících tržní prostředí. 
Výbor dospěl k závěru, že nebude-li v konečném důsledku přijato nejméně 
nákladné řešení, nebude žádné řešení. Klíčové je proto zapojení 
ministerstev financí členských zemí, protože pro ministerstva životního 
prostředí není hledání nejméně nákladných variant prioritou. 
 
V druhém pololetí se pozornost cele soustředila na přeměnu finanční krize 
v globální hospodářskou krizi: opatření vlád ke stabilizaci finančních trhů, 
šíření finanční krize a její dopady na reálnou ekonomiku, na hospodářské 
vyhlídky. Nosným tématem práce Výboru se tak staly příčiny a důsledky 
současné krize, cesty k obnovení hospodářského růstu a jejich náklady 
a přínosy. 
 
 
7.1.2. Výbor pro hospodářské přehledy (EDRC) 
 
 V roce 2008 Výbor pro hospodářské přehledy (EDRC) projednal celkem 
dvacet dva přehledů připravených sekretariátem OECD. Nejdůležitější 
z nich byl pro nás Hospodářský přehled České republiky, který byl 
na programu jednání výboru 19. března 2008. Jednání vedl za českou 
stranu náměstek místopředsedy vlády M. Mora. Na přípravě přehledu 
spolupracovala v rámci Sekretariátu OECD stážistka z Ministerstva financí 
Z. Šmídová. EDRC během roku 2008 vedle přehledů členských států 
projednal i ekonomické přehledy Indonésie a Jižní Afriky. Česká republika 
(představovaná zástupci MF a Stálé mise) byla v dubnu 2008 spolu 
s Řeckem examinátorem v rozpravě o Hospodářském přehledu Finska. 
V říjnu 2008 byl projednán Hospodářský přehled Eurozóny. Tématem 
zvláštních zasedání EDRC byl dílčí výstup probíhajícího projektu OECD 
„Politická ekonomie strukturálních reforem“. V roce 2008 si EDRC zvolil 
po devíti letech nového předsedu: prof. N. Thygessena z Dánska nahradil 
Kanaďan W. White, který byl mj. v roce 2008 jedním ze zvláštních 
poradců německé vlády pro řešení hospodářské krize. Pro rok 2009 bude 
v rámci EDRC z hlediska České republiky klíčový Hospodářský přehled 
Evropské unie, který bude projednáván 28. května 2009, tedy za českého 
předsednictví EU, a nový Hospodářský přehled České republiky, jehož 
projednání je plánováno na 28. října. Na jeho přípravě se opět zúčastní 
stážisté Ministerstva financí (D. Prušvic a Z. Hrdlička). 
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Ekonomický odbor, www.oecd.org/eco 
Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz 

 

7.2. Otázky finanční, fiskální a činnost podniků 
 
7.2.1. Výbor pro fiskální záležitosti (CFA) 
 
Výbor se sešel na svých pravidelných půlročních jednáních v lednu 
a v červnu. V září navíc proběhlo Globální fórum k daňovým smlouvám – 
Výroční konference k 50 letům existence Vzorové dohody OECD 
o zamezení dvojímu zdanění.  
 
V roce 2008 byla završena hloubková analýza dopadů daňových politik 
a vztahu struktury daní a hospodářského růstu: výstupem víceletého 
společného projektu s Výborem pro hospodářskou politiku je zásadní 
studie „Zdaňování a hospodářský růst“. Pokračují práce na horizontálním 
projektu týkajícího se vztahů mezi daněmi, energetickou 
úsporností/technologickými inovacemi a životním prostředím. Ředitel 
Odboru daňové politiky MF ČR M. Jareš byl i v roce 2008 členem byra 
Pracovní skupiny č. 2 – pro analýzu daňové politiky a daňovou statistiku. 
 
V červenci bylo přijato Doporučení Rady k rozdělování zisku mezi stálé 
provozovny. 
 
V souvislosti s finanční krizí se do popředí pozornosti dostala 
problematika škodlivých daňových praktik a daňových rájů. V roce 2009 
se předpokládá soustředěné koordinované úsilí, směřující k podstatnému 
doplnění sítě dohod o výměně daňových informací s tzv. daňovými ráji 
s tím, že CFA zváží možnosti mnohostranného přístupu ke sjednávání 
těchto dvoustranných dohod. 
 
7.2.2. Výbor pro investice (INV)  
 
Výbor se trvale profiluje v oblasti podpory mezinárodních investic 
ve třetích zemích prostřednictvím vzorových dokumentů, deklarací, 
rámcových smluv i metodických nástrojů zpracovávaných OECD 
a otevřených k podpisu třetím zemím. V červenci 2008 se 41. signatářskou 
zemí „Deklarace OECD o mezinárodních investicích a nadnárodních 
společnostech“ stalo Peru. V souvislosti s turbulencemi na mezinárodních 
finančních trzích a propuknuvší světovou hospodářskou krizí se nicméně 
těžiště práce Výboru posunulo od rozšiřování prostoru příznivého 
pro přijímání a využívání zahraničních investic více k udržení statu quo: 
klíčovým úkolem Výboru se stalo zabránit možnému vzniku 
protekcionismu a udržet svobodu pohybu investic. 
 
V rámci projektu „Svoboda investic, národní bezpečnost a strategická 
odvětví“ a v návaznosti na aktivity Mezinárodního měnového fondu 
připravil Výbor komplexní vodítko pro postup zemí, které přijímají 
prostředky ze státních majetkových fondů (sovereign wealth funds). 
K existujícím obecným principům pro přijímání zahraničních investic, 
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jejichž platnost byla potvrzena, přibyly v roce 2008 „Směrnice OECD 
pro politiku přijímajících zemí ve vztahu k národní bezpečnosti“ 
a „Deklarace OECD k státním majetkovým fondům a politikám 
přijímajících zemí“. 
 
Pracovní skupina pro potírání korupce zahraničních veřejných 
činitelů při hodnocení toho, jak Česká republika plní doporučení 
vyplývající z druhé fáze examinace, konstatovala na svém jednání 
10. prosince 2008, že Česká republika nezapracovala do zákona jeden ze 
základních požadavků Konvence pro potírání korupce zahraničních 
veřejných činitelů, tedy nezajistila odpovědnost svých právnických osob 
za podplácení zahraničního veřejného činitele. 
 
7.2.3. Výbor pro finanční trhy (CMF) 
 
Nosným tématem činnosti výboru jsou strukturální problémy regulace 
a stability finančních trhů a specificky finanční vzdělávání. 
 
Jako součást projektu finančního vzdělávání byl na stránkách 
www.oecd.org počátkem roku spuštěn Mezinárodní portál pro finanční 
vzdělávání (International Gateway for Financial Education).  
 
Na svém dubnovém zasedání rozhodl Výbor zřídit společně s Výborem 
pro pojišťovnictví a soukromé penze Globální finanční fórum jako rámec 
pro aktivity obou výborů zaměřené na nečlenské země.  
 
Předmětem listopadové rozpravy Výboru a Kulatého stolu se zástupci 
soukromé sféry bylo především akutní stádium současné finanční krize: 
hodnocení dosavadních kroků vlád, předpokladů o dalším vývoji 
a různých návrhů na další postup. Výbor má nicméně dlouhodobé 
strategické zaměření – členové varovali před unáhlenými závěry 
a nechtěnými vedlejšími důsledky reforem systému, které by byly 
přijímány příliš rychle bez dostatečného porozumění příčinám krize. 
 
Diskuse o příčinách, souvislostech a možných dopadech současné finanční 
krize pokračuje v pravidelné pololetní publikaci „Financial Market 
Trends“. 
 
7.2.4. Výbor pro pojišťovnictví a soukromé penze (IPPC) 
 
Výbor se sešel na svých pravidelných půlročních jednáních v červnu 
a v prosinci. Pokračovala rozprava o přípravě na katastrofy velkého 
rozsahu. Výbor rovněž věnuje značnou pozornost otázkám finančního 
vzdělávání a spolupracoval s CMF i v dalších oblastech, zejména 
při přípravě Rámce a obecného vodítka pro účinnou a efektivní regulaci 
na finančních trzích. Činnosti výboru nicméně dominovala diskuse o vlivu 
neklidu a posléze krize na finančních trzích jak na trhy s pojištěním 
a zajištěním, tak na soukromé penze. Krize může alespoň dočasně přinést 
těžké důsledky pro některé účastníky určitých typů penzijních plánů 
v některých zemích. Výbor se nicméně soustřeďuje na hodnocení 
z dlouhodobého hlediska a této souvislosti na strukturální problémy 
spojené s riziky v různých penzijních systémech.  

Doporučení pro 
ČR:Zapracovat do 
zákona ustanovení 
Konvence pro potírání 
korupce... 
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na základě současné 
krize 
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http://www.olis.oecd.org/olis/2008doc.nsf/linkto/C-MIN%282008%298-FINAL
http://www.olis.oecd.org/olis/2008doc.nsf/linkto/C-MIN%282008%298-FINAL
http://www.oecd.org/
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Vývoj v oblasti soukromých penzí v roce 2008 se zvláštním zaměřením 
na dopad současné finanční krize je předmětem výroční publikace 
„OECD Private Pension Outlook“, která vychází v lednu 2009. 
 
7.2.5. Řídící skupina pro správu podniků 
 
Řídící skupina se i v roce 2008 soustředila na konkrétní aplikaci Principů 
OECD pro správu a řízení podniků (OECD Principles on Corporate 
Governance). Z tohoto pohledu se zabývala rolí aktivistických 
hedgingových fondů, postupy při převzetí společností, rozlišením 
spolupráce mezi akcionáři a jejich jednání ve shodě, řízením státních 
investičních fondů, rolí burz při řízení podniků.  
 
Aktuálním tématem se staly systémové chyby při správě a řízení podniků, 
konkrétně velkých finančních institucí, a jejich podíl na vzniku současné 
krize. Toto téma, pro jehož rozpracování má OECD a konkrétně tato 
Řídící skupina unikátní předpoklady a zkušenosti, bude nosným tématem 
činnosti Řídící skupiny i v příštím roce. 
 
V rámci Řídící skupiny pro správu podniků se ČR tradičně účastní činnosti 
Pracovní skupiny pro privatizaci a správu aktiv vlastněných státem, jejímž 
těžištěm činnosti bylo i v tomto roce hledání cest ke zlepšení výkonu 
státních podniků a jejich příprava na privatizaci. 
 

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

 
 

7.3. Hospodářská soutěž 
 
Stěžejním dokumentem Výboru byla v roce 2008 z našeho pohledu 
Hloubkový přehled České republiky, detailně hodnotící soutěžní právo 
a praxi v České republice. Přehled zpracovaný OECD na základě žádosti 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a financovaný jeho dobrovolných 
příspěvkem projednal Výbor na svém červnovém zasedání za účasti 
předsedy ÚOHS M. Peciny. 
 
Výbor mimo to v průběhu roku 2008 projednal nebo vzal na vědomí 
standardní výroční zprávy všech členských zemí včetně České republiky 
a devíti dalších zemí. Česká republika byla tradičně aktivní 
i na tzv. kulatých stolech pořádaných výborem; své podklady připravila 
mj. pro otázky tržních studií, vlivu dohod o konečné prodejní ceně, 
regulatorní úpravy nakládání s nemovitostmi na hospodářskou soutěž, 
k otázkám kartelové jurisdikce, mimosoudního řešení kartelových řízení 
a k antitrustovým otázkám zahrnujícím menšinového akcionáře 
a personální propojení řídících orgánů podniků. Mezi dalšími tématy 
diskuse na třech pravidelných zasedáních Výboru je třeba zmínit otázky 
regulatorních reforem, hospodářské soutěže ve stavebnictví, veřejných 
soutěží a v neposlední řadě dominantního postavení nakupujícího. 
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OECD a hospodářská soutěž, www.oecd.org/competition 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, www.compet.cz 

 
 

7.4. Statistika 
 
5. zasedání Výboru pro statistiku proběhlo mj. za účasti předsedy ČSÚ 
J. Fischera v červnu. V programu patřilo přední místo revizi systému 
národních účtů, problému monitorování důvěry v oficiální statistiku a dále 
statistickým otázkám spojeným s „Inovační strategií OECD“. Nosným 
tématem práce Výboru zůstává globální projekt „Měření pokroku 
společností“.  
 
Pod záštitou Výboru pracuje OECD dále na nástrojích usnadňujících práci 
se svou statistickou databází. Na statistickém portálu OECD 
www.oecd.org/statportal byl mj. spuštěn OECD eXplorer, což je nový 
nástroj pro analýzu regionální databáze OECD. „OECD Factbook“ byl 
doplněn dynamickým nástrojem „Gapminder“. 
 

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

 

7.5. Životní prostředí 
 
7.5.1. Výbor pro politiku životního prostředí (EPOC) 
 
Hlavní událostí roku 2008 bylo zasedání Výboru pro politiku životního 
prostředí (EPOC) na ministerské úrovni (28. – 29. dubna 2008), jež bylo 
věnováno tématu „Životní prostředí a globální konkurenceschopnost“ 
(podrobněji viz kapitola 5.5). Ministerskému zasedání předcházelo 
zveřejnění „Výhledu životního prostředí do roku 2030“ (Oslo, 
5. března 2008), formulujícího nejzávažnější aktuální i dlouhodobé výzvy 
v oblasti životního prostředí. Průřezově pojatá analytická studie se podle 
očekávání stala jedním z důležitých východisek pro přípravu pracovních 
programů OECD a jednotlivých výborů nejen v oblasti životního prostředí.  
 
První zasedání EPOC (28. – 29. února 2008) bylo věnováno především 
dokončení podkladových dokumentů pro jednání ministrů, včetně 
dopracování návrhu Resoluce k implementaci Strategických přístupů 
k mezinárodnímu managementu chemických látek a přípravků - SAICM 
a návrhu doporučení Rady k produktivitě zdrojů. Druhé jednání výboru 
(11. – 12. června 2008) se soustředilo na integraci závěrů ministerského 
zasedání do pracovního programu EPOC na období let 2009 – 2010. 
Jednoznačnou podporu získalo pokračování programu hodnocení politik 
životního prostředí (environmental performance reviews, EPR), 
monitoringu a výhledů. Obtížněji byl hledán konsensus pro další zaměření 
aktivit týkajících se změny klimatu a řízení přírodních zdrojů – hlavní 
pozornost bude soustředěna na cost-benefit analýzu politik v oblasti změny 
klimatu a na posouzení jejich sektorového, resp. regionálního dopadu, 
na podporu tzv. ekologických inovací (včetně vazby na připravovanou 
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http://www.oecd.org/document/50/0%2C3343%2Cen_2646_33735_41564530_1_1_1_1%2C00.html
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Inovační strategii OECD) a na další rozvoj ekonomických nástrojů 
napomáhajících oddělení hospodářského růstu od negativních dopadů 
na životní prostředí (decoupling).  
 
Integrací závěrů ministerského zasedání EPOC do pracovního programu 
se zabývaly také Společná pracovní skupina pro zemědělství a životní 
prostředí (JWPAE), Společná pracovní skupina pro obchod a životní 
prostředí (JWPTE) a společné zasedání daňových a environmentálních 
expertů (JMTEE). K hlavním výstupům jejich činnosti v roce 2008 náleží 
koncept zprávy „Udržitelný management vodních zdrojů v zemědělství“ 
(JWPAE), koncept zprávy „Obchod s technologiemi ke zmírnění změny 
klimatu“ (JWPTE), případové analýzy překážek bránících v obchodu 
s recyklovatelnými materiály a odpady (JWPTE), resp. dopadů 
ekonomických nástrojů environmentálních politik na inovace (JMTEE). 
Přes dosažená zlepšení je potřebné dále zvýšit efektivnost spolupráce 
jednotlivých pracovních orgánů, zejména v problematice nanotechnologií, 
které zastávají významné místo v kontextu environmentách aktivit 
i v činnostech spadajících do působnosti Výboru pro vědecko-technickou 
politiku. 
 
Stále vyššího významu nabývá spolupráce s nečlenskými zeměmi OECD, 
která se kromě zvýšené pozorovatelské účasti nečlenů na jednáních 
promítá i do pracovního programu EPOC a jeho pracovních skupin; mimo 
jiné byla zahájena jednání o integraci hodnocení stavu a politik  zemí 
vstupujících do OECD a zařazených do programu rozšířené spolupráce 
s nečleny do programu třetího cyklu (ČR podpořila dobrovolným 
příspěvkem přípravu EPR Jihoafrické republiky). Činnost „Task Force 
pro implementaci Programu pro životní prostředí“ (EAP TF) 
se orientovala hlavně na realizaci řady projektů v oblasti vodního 
hospodářství zemí střední a východní Evropy - ČR poskytla dobrovolný 
příspěvek pro podporu implementace vodohospodářské strategie 
Moldavska. 
 

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

 

7.6. Udržitelný rozvoj 
 
V souvislosti s vypršením mandátu Výročního zasedání expertů OECD 
pro udržitelný rozvoj (AMSDE) k 31. prosince 2008 byla na základě 
rozhodnutí Rady OECD ustavena Reflexní skupina, jejímž cílem bylo 
zpracovat návrh dalšího zajištění problematiky udržitelného rozvoje 
v OECD. Složitá jednání vyústila v přijetí revidovaného mandátu 
AMSDE, časově omezeného do 31. prosince 2010, kdy bude způsob 
zajištění prací OECD v oblasti udržitelného rozvoje opětovně posouzen. 
Za priority činnosti v nadcházejícím období označilo zasedání AMSDE 
(20. – 21. října 2008) další prohloubení integrace aspektů udržitelného 
rozvoje do činnosti pracovních orgánů a sekretariátu OECD, pokračování 
přehledů implementace principů udržitelného rozvoje na národní úrovni, 
podporu monitoringu vývoje k udržitelnému rozvoji a výměnu zkušeností 
ze zajištění národního  institucionálního rámce pro udržitelný rozvoj. 
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http://www.oecd.org/environment
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Činnost AMSDE by měla napomoci zlepšení komunikace 
mezi jednotlivými direktoráty a mezi pracovními orgány OECD při řešení 
rozsáhlých horizontálních programů s vazbou na udržitelný rozvoj 
(ekonomika změny klimatu, udržitelná výroba a spotřeba apod.). Novou 
oblastí aktivit AMSDE by měla být intenzivnější výměna zkušeností 
se zeměmi přistupujícími do OECD a státy začleněnými do programu 
posílené spolupráce OECD s nečleny.  
 
Tradičně velkou pozornost vzbudilo Globální fórum OECD 
k udržitelnému rozvoji (1. – 2. prosince 2008), tentokrát věnované úlohám 
vládních politik, soukromého sektoru a občanské společnosti 
při financování vodního hospodářství a stanovení cen vody. Výsledky fóra 
budou v kontextu Horizontálního projektu OECD „Voda“ uplatněny 
na Pátém světovém vodním fóru (Turecko, Istanbul, 16. – 22. března 
2009). K dalším úspěšným počinům Horizontálního programu OECD 
k udržitelnému rozvoji patřil workshop o vzdělávání pro udržitelný rozvoj, 
jehož výsledky OECD uplatní na Světové konferenci UNESCO 
ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj (SRN, Bonn, 31. března – 
2. dubna 2009) a vydání několika publikací týkajících se udržitelného 
rozvoje; k nejzajímavějším náleží titul „Sustainable Development – 
Linking Economy, Society, Environment“. 
 

OECD a udržitelný rozvoj, www.oecd.org/sustainabledevelopment 
Rada Vlády pro udržitelný rozvoj, www.vlada.cz 
Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz 

 
 

7.7. Zemědělství a rybářství 
 
7.7.1. Zemědělský výbor (COAG) 
 
V roce 2008 absolvoval Zemědělský výbor (COAG) hloubkové hodnocení 
relevance, účinnosti a efektivnosti své činnosti. Přijatá doporučení (vyšší 
respekt k různorodosti národních zemědělských politik, vyváženější 
přístup k horizontálním aktivitám, větší důraz na publikaci a popularizaci 
výsledků, zlepšení spolupráce s podřízenými pracovními orgány a posílení 
role COAG ve společných pracovních) byla integrována do revidovaného 
mandátu COAG, prodlouženého do konce roku 2013. V souladu 
s doporučením hodnotitelů byla upravena také struktura pracovních orgánů 
v působnosti COAG: dvě dosud samostatné komoditní skupiny byly 
sloučeny do Skupiny pro komoditní trhy. COAG věnoval zvýšenou 
pozornost bioenergetice, potravinové krizi a dopadům změny klimatu 
na zemědělství (dne 18. listopadu 2008 k tomuto tématu proběhlo politické 
fórum, uspořádané ve spolupráci s OECD-ENV), jakož i dopracování 
významných přehledových publikací („Zemědělský výhled OECD-FAO 
na období 2008 – 2017“,  „Zemědělství a životní prostředí v zemích 
OECD od roku 1990“). Globální fórum OECD k zemědělství (20. – 
21. listopadu 2008) bylo zaměřeno na zemědělské politiky v zemích 
s rychle se rozvíjející ekonomikou, jež musejí reagovat na řadu zásadních 
strukturálních změn. 
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OECD a zemědělství a rybářství, www.oecd.org/agriculture 
Ministerstvo zemědělství ČR, www.mze.cz 

 
7.7.2. Rybářský výbor (COFI) 
 
Stejně jako COAG i Rybářský výbor (COFI) v roce 2008 úspěšně 
absolvoval hloubkové hodnocení, jehož závěry byly zapracovány 
do aktualizovaného mandátu, platného do 31. prosince 2013. Hodnotitelé 
konstatovali dlouhodobou vysokou relevanci hlavních priorit činnosti 
(redukce dopadů rybářství na životní prostředí a udržitelný management 
řízení zdrojů), doporučili však posílit horizontální spolupráci s jinými 
výbory OECD (hlavně s EPOC) i s dalšími partnery a zejména nahradit 
současný tříletý plánovací cyklus COFI dvouletým modelem běžně 
uplatňovaným v OECD. V souladu s prioritními tématy pokračovala práce 
v oblasti reformy rybářských politik, alokace kvót v mezinárodním 
rybolovu, studiu dopadu globalizace na rybářství a statistické analýze 
(příprava „Přehledu rybářství 2009“). 
 

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

 

7.8. Vzdělávání 
 
7.8.1. Výbor pro politiku vzdělávání (EDPC) 
 
Rok 2008 potvrdil správnost organizačních změn, přijatých v předchozích 
letech: Výbor pro politiku vzdělávání (EDPC) a jeho hlavní pracovní 
orgány (řídicí skupiny programů PISA, IMHE, PEB a CERI, resp. INES) 
posílily vzájemnou kooperaci i účast na řešení horizontálních programů 
OECD. S ohledem na rozpočtové problémy zůstává nedořešena pouze 
otázka kontinuity náročných aktivit programu INES v oblasti statistiky 
a indikátorů. Zlepšení doznala také spolupráce s nečlenskými zeměmi 
(např. hodnocení vzdělávací reformy v JAR, systému terciárního 
vzdělávání v Chile a vyššího vzdělávání v Egyptě) a se stěžejními partnery 
mimo OECD (UNESCO, EK). Těžištěm práce byla podpora reforem 
a efektivní implementace národních politik v oblasti vzdělávání (zasedání 
EDPC na vysoké úrovni ve dnech 2. – 3. září 2008 v Soulu, tématické 
přehledy jednotlivých zemí aj.), sledující hlavně zvýšení kvality 
a relevance vzdělávání, zlepšení přístupu ke vzdělávání a posílení 
ekonomické efektivnosti v oblasti školství. V lednu 2008 byl zahájen 
ambiciózní dlouhodobý program PIAAC, jehož cílem je propojit 
celoživotní vzdělávání, zlepšování dovedností a znalostí (kompetencí) 
dospělých s potřebami trhu práce. Tradičně velká pozornost byla věnována 
přípravě publikací (např. „Education at a Glance 2008 – 
OECD Indicators, Trends in Shaping Education“ aj.), ovšem s rostoucím 
důrazem na uplatnění publikovaných doporučení v praxi. 

V souvislosti s vývojem globální ekonomické krize a v návaznosti 
na aktivity Výboru pro finanční trhy (viz kapitola 7.2.3.), a také na 
seminář „OECD/US Treasury International Conference on Financial 
Education“ (Washington D.C., USA, 7. – 8. května 2008) iniciovala SM 

Nový formát činnosti 
OECD v oblasti 
vzděláváni:  

- více relevance 
- více srozumitelnosti 
- více využitelnosti 

http://www.oecd.org/agriculture
http://www.mze.cz/
http://www.oecd.org/agriculture
http://www.mze.cz/
http://www.oecd.org/PISA
http://www.oecd.org/department/0%2C3355%2Cen_2649_35961291_1_1_1_1_1%2C00.html
http://www.oecd.org/department/0%2C3355%2Cen_2649_35961311_1_1_1_1_1%2C00.html
http://www.oecd.org/document/63/0%2C3343%2Cen_2649_201185_38792447_1_1_1_1%2C00.html
http://www.oecd.org/els/employment/piaac
http://www.oecd.org/document/15/0%2C3343%2Cen_2649_15251491_40056207_1_1_1_1%2C00.html
http://www.oecd.org/document/15/0%2C3343%2Cen_2649_15251491_40056207_1_1_1_1%2C00.html
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konzultace MŠMT, MF a ČNB k integraci finančního vzdělávání 
do výukových  programů základních a středních škol v ČR.  
 

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

Ústav pro informace ve vzdělávání, www.uiv.cz 
 

7.9. Zaměstnanost, práce a sociální věci, migrace, 
zdravotnictví 

 
7.9.1. Výbor pro zaměstnanost, práci a sociální věci (ELSA)  
 
Hlavními tématy činnosti Výboru pro zaměstnanost, práci a sociální věci 
(ELSAC) a jeho pracovních orgánů byly sociální aspekty globalizace. 
Značnou odezvu vyvolalo zveřejnění publikací „Growing Unequal? 
Income Distribution and Poverty in OECD Countries“, analyzující vývoj 
chudoby a příjmových nerovností ve všech členských zemích OECD 
ve vztahu ke globalizaci, „A Profile of Immigrant Populations 
in the 21st Century“, věnované charakteristice migračních proudů 
a možnostem integrace imigrantů do ekonomických systémů, 
„International Migration Outlook – SOPEMI 2008“ a „OECD 
Employment Outlook 2008“. K úspěšným akcím náležel také workshop 
k budoucnosti mezinárodní migrace (1. – 2. prosince 2008) a zejména 
společná konference OECD a ILO o sociální odpovědnosti podniků (23. – 
24. června 2008), zaměřená na výměnu zkušeností z uplatňování „Návodů 
OECD pro nadnárodní podniky“, resp. „Trojstranné deklarace ILO 
o principech týkajících se nadnárodních podniků a sociální politiky“; 
na této akci participovali mj. generální tajemník ILO J. M. Salazar-
Xirinachs a komisař EU V. Špidla; za ČR se účastnil státní tajemník 
a náměstek ministra práce a sociálních věcí P. Šimerka.  
 
V oblasti sociální politiky se práce soustředily na politickou ekonomii 
penzijních reforem (ČR na zasedání Pracovní skupiny pro sociální politiku 
představila své zkušenosti z přípravy a implementace penzijní reformy), 
analýzu potenciálních dopadů finanční krize na penzijní systémy a rozvoj 
opatření napomáhajících rodinné politice (zejména podpora harmonizace 
pracovních a rodičovských povinností). 
 

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

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, www.mpsv.cz 
OECD/ILO Conference on Corporate Social Responsibility, 

www.oecd.org/daf/investment/guidelines 
 

 
7.9.2. Zdravotní výbor (HC) 
 
Zdravotní výbor OECD (HC) a jeho pracovní orgány pokračovaly 
ve vysoce ceněné práci v oblasti zdravotní statistiky (mj. byla vydána 
publikace „OECD Health Data 2008“), na podrobných přehledech 
zdravotních systémů a na rozvoji indikátorů kvality zdravotní péče, 
na analýze efektivnosti a finanční udržitelnosti zdravotních systémů 

A. Gurría: 
„Nejnaléhavější 
sociálně-politické 
výzvy globalizace? 
Migrace, stárnutí 
populace, 
zaměstnanost.“ 

Dynamické, pružné 
a efektivní zdravotní 
systémy – nástroj 
ke zvládnutí nových 
demografických, 
ekonomických 
i sociálních výzev 

http://www.oecd.org/education
http://www.msmt.cz/
http://www.uiv.cz/
http://www.oecd.org/migration
http://www.oecd.org/employment
http://www.mpsv.cz/
http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines
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i na podpoře uplatnění moderních informačních a komunikačních 
technologií ve zdravotnictví. Pozornost byla věnována také závažným 
ekonomickým i sociálně-politickým aspektům zdravotnictví (ekonomika 
prevence, cenová politika ve farmacii, efektivní zdravotní péče o stárnoucí 
populaci, mezinárodní migrace pracovníků ve zdravotnictví). Ve dnech 
20. – 21. října 2008 proběhl v Ženevě dialog „Migration and Other Health 
Workforce Issues in a Global Economy“, organizovaný společně OECD 
a WHO; dne 27. října 2008  se v Paříži konalo sympózium na vysoké 
úrovni k farmaceutickým cenovým politikám, navazující na vydání 
publikace OECD „Pharmaceutical Pricing Policies in a Global Market“. 
Pro ČR je důležitým přínosem další prohloubení spolupráce mezi resortem 
MZd a OECD, projevující se mimo jiné participací expertů OECD 
na strategicky významné činnosti resortu (viz též kapitolu č. 6). 
 

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

 

7.10. Doprava 
 
7.10.1. Výbor pro námořní dopravu (MTC) 
 
Výbor pro námořní dopravu (MTC), který již od roku 2005 nezískal 
pro svou činnost finanční zdroje, nevyvíjel ani v roce 2008 žádnou 
aktivitu. Jeho mandát vypršel k datu 31. prosince 2008. 
 

7.11. Informační a komunikační technologie 
 
7.11.1. Výbor pro informační technologie (ICCP) 
 
Hlavní událostí bylo zasedání ICCP na ministerské úrovni, které se konalo 
ve dnech 17. – 18. června 2008 v Soulu (Jižní Korea). Delegaci ČR vedla 
náměstkyně ministra zahraničních věcí H. Bambasová. Tématem zasedání 
byla „Budoucnost internetové ekonomiky“ ("The Future of the Internet 
Economy"). Diskuse vycházela ze tří „C“ – Convergence, Creativity 
a Confidence neboli jak maximalizovat přínosy konvergence, jak podpořit 
kreativitu jako prostředek inovací a růstu a jak zvýšit důvěru v internet 
jako solidní technologii a infrastrukturu. Ministři zúčastněných zemí přijali 
na závěr deklaraci „Seoul Declaration for the Future of the Internet 
Economy“. Akce se zúčastnilo cca 2 500 účastníků.  
 
Pravidelná publikace „Information Technology Outlook 2008“ 
(„Perspektivy informačních technologií“) je zpracovávána každé dva roky, 
naposledy tedy v roce 2006 (viz stručný „Přehled v českém jazyce“ 
na stránkách www.oecd.org/czech). V lichých letech je pak vydáván 
neméně důležitý „OECD Communications Outlook“. Největším a rychle 
rostoucím exportérem ICT zboží je Čína (360 miliard dolarů v roce 2007 
a průměrný růst 30 % od roku 1996), jejíž vývoz již převažuje společné 
exportní objemy ICT USA a Japonska. Přestože absolutní výše ICT 
exportu i celkového ICT obchodu ostatních OECD zemí za těmito objemy 

Zasedání ICCP 
v Soulu a deklarace 
„Seoul Declaration 
for the Future of the 
Internet Economy“ 

http://www.oecd.org/health
http://www.mzcr.cz/
http://www.oecd.org/FutureInternet
http://www.oecd.org/czech


 
 
 

strana 30

značně zaostávají, OECD upozorňuje na rostoucí význam Mexika 
a středoevropských zemí (průměrný růst ICT exportu ČR ve výši 
31 procent). Dle OECD je ČR na čele ve výši podílu obratu zahraničních 
poboček ve výrobě počítačů a v ICT službách. Obrat zahraničních poboček 
ve výrobě počítačů dosahuje v ČR více než 90 procent, v ICT službách 
je to 45 procent.  
 

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

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 
 

7.12. Věda a technologie 
 
7.12.1. Výbor pro vědeckotechnickou politiku (CSTP)  
 
Hlavním tématem Výboru bylo pokračování v přípravách „Inovační 
strategie OECD“, jak o tom rozhodla MCM 2007. Vzniklo tak několik 
materiálů, které definují základní rozsah a obsah této strategie a přístup 
k její tvorbě tak, aby mohla být úspěšně prezentována ve finální podobě 
během MCM 2010.  
 
Byla vydána též pravidelná publikace (vždy v sudých letech) "Věda, 
technika a průmysl v OECD 2008“ („OECD Science, Technology 
and Industry Outlook 2008“), která upozorňuje, že po letech silného 
ekonomického růstu a také růstu investic do výzkumu a vývoje ve výši 
2,5 – 4,6% (1996 – 2006) hrozí jeho další zpomalení, resp. snížení 
v závislosti na průběhu současné finanční a ekonomické krize. Dále 
se zvyšuje podíl non-OECD zemí (zejména BRICS), který stoupl z 11,7% 
v roce 1996 na 18,4% v roce 2005. ČR, i přes dosažený pokrok 
a nadprůměrný rozvoj v této oblasti ve srovnání s dalšími 
východoevropskými zeměmi OECD, stále zaostává jak za špičkou, 
tak za průměrem OECD, jak v celkových i veřejných výdajích na výzkum 
a vývoj, tak v počtu patentů a vědeckých článků (na počet obyvatel). 
 
V rámci výboru byl také diskutován návrh „syntetické“ zprávy z národních 
přehledů inovačních politik, z které by měla vyplynout některá obecnější 
doporučení, včetně případné reformy vlastního procesu těchto review. 
V uplynulém roce byly zpracována hodnocení inovační politiky Číny, 
Řecka, Norska, Mexika, Koreje, Maďarska a Turecka. 
 

OECD a věda a technologie, www.oecd.org/sti 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz 

 

7.13. Řízení veřejné správy, regulatorní reforma 
 
7.13.1. Výbor pro veřejnou správu (PGC) 
 
Hlavním horizontálním projektem zaštiťovaným PGC je projekt „Making 
Reform Happen“, který by měl posílit reformní kapacity vlád zemí OECD. 
V listopadu 2008 zástupce generálního tajemníka OECD A. de Geus 

http://www.oecd.org/sti
http://www.mvcr.cz/
http://www.mpo.cz/
http://www.oecd.org/mcm2007
http://www.oecd.org/sti
http://www.msmt.cz/
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představil návrh základního rámce a plán projektu. Mezi hlavní 
a nejčastější reformy v rámci OECD, které jsou realizovány nebo 
plánovány patří např. reformy sociálního a penzijního systému, 
vzdělávání, fiskálních a daňových politik nebo zdravotnického systému.  
 
Vybraným tématem PGC pro rok 2008 byla role vlády v budování a řízení 
regionálních a místních kapacit. V rámci expertních skupin bylo hlavním 
tématem posilování transparentnosti a zodpovědnosti a zejména nástrojů 
a nejlepších praktik pro zlepšování  integrity a zajištění etického přechodu 
do „post-zaměstnaneckého“ období. Dalšími tématy bylo řízení lidských 
zdrojů napříč různými úrovněmi veřejné správy, poslední zkušenosti 
se snižováním a realokací nákladů a problematika stárnutí populací 
členských států OECD a fungování souvisejících služeb. 
 
Z oblasti peer review pak pokračovalo vyhodnocování přehledu irské 
veřejné správy a v podobném nebo větším rozsahu byly zahájeny přehledy 
Řecka a Finska. Důležité bylo také vydání publikace „The State 
of the Public Service“, která shrnuje práci  direktorátu GOV na toto téma 
za posledních deset let. Pokračuje také přípravu klíčové publikace 
„Government at a Glance“, která by měla být dokončena v roce 2009. 
 
7.13.2. Zasedání představitelů z Center vlády (CoG) 
 
Pravidelné zasedání představitelů z Center vlády (CoG) se v září 2008 
uskutečnilo v Mexico City. Za ČR se jej účastnil zástupce Ministerstva 
financí O. Dědek, koordinátor příprav zavedení eura v ČR. Zasedání CoG 
si zachovává svůj neformální charakter a zároveň vysokou úroveň účasti. 
Hlavním bodem letošního jednání byl projekt „Making Reform Happen“ 
a to, jak zajistit reformám podporu zainteresovaných stran a veřejnosti. 
 
7.13.3. Skupina pro regulatorní politiku (GRP) 
 
Regulatorní reforma je průřezovým projektem, který v OECD zastřešuje 
Skupina pro regulatorní politiku (GRP). V roce 2008 bylo dokončeno 
hodnocení regulatorní reformy v Číně, na kterém se ČR podílela finančně 
i personálně. Čína projevila zájem o další spolupráci v oblastech regulace 
veřejných služeb a vytváření nezávislých regulátorů. Velká část diskuse 
byla také věnována problematice regulace založené na rizicích, 
s přihlédnutím k využití nástrojů řízení rizik ve finančním sektoru 
v období finanční krize. V příštím roce budou pokračovat práce 
na hodnocení regulatorní reformy v Itálii a bude provedeno hodnocení 
Austrálie. Zároveň pokračují práce na společném projektu OECD 
a Mexika zaměřeného na zvýšení konkurenceschopnosti Mexika, 
mj. prostřednictvím reformy regulace. 
 
7.13.4. Pracovní skupina pro řízení a reformu regulace (WP RMR) 
 
V roce 2008 odstoupil z funkce člena byra D. Trnka8. V rámci jednání 
pracovní skupiny byly projednávány otázky komunikace a vnímání kvality 
regulace veřejností. D. Trnka prezentoval průzkum, který byl v této oblasti 
                                                 
8 V závěru roku 2008 nastoupil do Sekretariátu OECD, ředitelství GOV 
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proveden v ČR a odhalil nespokojenost občanů s kvalitou regulatorního 
prostředí. Dále probíhají aktivity v rámci spolupráce s nečleny, především 
zeměmi MENA a APEC, skupina se také podílí na programech spolupráce 
s Jižní Afrikou, Indonésií, Brazílií, Indií a Čínou. Diskutovány byly otázky 
regulace na různých úrovních veřejné správy, ale také regulace uvnitř 
veřejné správy a odstraňování nadbytečné zátěže plynoucí z této regulace. 
Oběma tématům budou věnovány zprávy publikované v průběhu roku 
2009. Prakticky všechny země již dodaly data pro indikátory kvality 
regulace, v následujícím období budou tato data analyzována a také 
validována za pomoci delegátů (ČR bude validovat Polsko, ČR bude 
validována Řeckem). Probíhá projekt hodnocení reforem regulace 
v zemích EU15, měl by být dokončen na jaře 2005. Delegáti potvrdili 
zájem pokračovat v pracích na problematice administrativního 
zjednodušování a odstraňování byrokratické zátěže, nástin projektu bude 
předložen v roce 2009. 
 

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

 

7.14. Spotřebitelská politika 
 
7.14.1. Výbor pro spotřebitelskou politiku (CCP) 
 
Výbor se v roce 2008 zaměřil na přípravu dokumentů pro ministerské 
zasedání ICCP, které se konalo v červnu 2008 v Koreji. CCP se zaměřil 
především na ochranu spotřebitelů v oblasti komunikačních služeb, 
na obchodování prostřednictvím mobilních telefonů a přeshraniční 
spolupráci proti kybernetickým hrozbám (cyber threats), včetně takových 
jako internetové odcizení identity (online identity theft); CCP zde věnuje 
zvláštní pozornost požadavkům na ochranu nezletilých, kteří vstupují 
do obchodních vztahů prostřednictvím moderních komunikačních 
technologií. Výbor pokračoval v přípravě souboru nástrojů spotřebitelské 
politiky (policy toolkit) a zahájil práci na zpracování indikátorů v oblasti 
spotřebitelské politiky, první zpráva zde bude vydána v roce 2010. Dále 
se vývoj věnoval elektronickému obchodu, spotřebitelskému vzdělávání, 
problematice udržitelné spotřeby a studiu zkušeností z různých zemí 
(v roce 2008 to byly Chile, Austrálie a Velká Británie). V říjnu 2008 CCP 
uspořádal kulatý stůl na téma „Consumer Produkt Safety“ zaměřený 
na nepotravinové zboží a na zvýšení mezinárodní výměny informací v této 
oblasti. 
 

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

 

7.15. Obchod 
 
7.15.1. Obchodní výbor (TC) 
 
Při přípravě své střednědobé strategie Obchodní výbor dospěl k tomu, 
že jeho hlavním příspěvkem k dalšímu rozvoji svobodného trhu bude 

http://www.oecd.org/governance
http://www.vlada.cz/
http://www.oecd.org/FutureInternet
http://www.oecd.org/FutureInternet
http://www.mpo.cz/
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koncentrace na otázky, které přesahují horizont jednání DDA. Sem bude 
směřovat hlavní práci v oblasti studií a analýz. Současně s tím je jasná 
potřeba aktivně vystupovat na obhajobu mnohostranného liberálního 
obchodu a ukazovat na výhody, které s sebou nese pro růst v drtivé většině 
zapojených zemí. Hlavní oblasti definované střednědobou strategií jsou 
nyní označeny jako „liberalizace obchodu“, „obchod službami“, „obchodní 
a domácí politiky“ a „dohoda o obchodních úvěrech“. 
 
V roce 2008 se Obchodní výbor a jeho orgány věnovaly v oblasti služeb 
vývoji indexu restriktivity (services trade restrictiveness index (STRI), 
studiu služeb obsluhujících podnikání, dopadu liberalizace služeb 
na obchod s nezemědělským zbožím, kvantifikaci obchodních překážek. 
Do horizontálních prací OECD na téma inovace přispěl případovými 
studiemi a vztazích obchodu a inovací. V rámce studia nečlenských zemí 
(„Projekt BRIICS“) pracoval na přehledech obchodní politiky Ruska, 
Indonésie, Indie, Jižní Afriky a Číny. Dalšími tématy byly vztahy investic, 
obchodu  konkurence, souvislosti mezi obchodem a environmentálními 
tématy aj. 
 
Obchodní výbor uspořádal v roce 2008 řadu  fór a seminářů věnovaných 
obchodní politice (např. Global Forum on Trade - Globalisation 
and Emerging Economies v červnu v Paříži, OECD Regional Forum 
on Trade Facilitation,v červnu v Kapském Městě, OECD Workshop 
on Regional Trade Agreements and the Environment, v říjnu v Santiago 
de Chile, OECD Policy Dialogue on Aid for Trade v listopadu v Paříži).  
 
Obchodní výbor se také výrazně věnoval své budoucí komunikační 
strategii, která by měla jasněji a důrazněji ukazovat výsledky práce výboru 
navenek. 
 
V roce 2008 proběhla evaluace obchodního výboru. Z ní vyplynulo šest 
doporučení pro další činnost výboru: upravit mandát, aby přesněji odrážel 
orientaci činnosti výboru; lepší vyváženost mezi tématy vztahujícími 
se k jednání ve WTO a ostatními tématy; posílit komunikaci navenek; 
výbor musí navázat těsnější vztahy se svou pracovní skupinou a posílit 
svou účast v pracovní skupině pro zemědělství a obchod; vypracovat 
strategii konsultací s ostatními zainteresovanými subjekty (stakeholders); 
změnit způsob provádění globálních fór tak, aby se jich účastnilo větší 
množství nečlenů. 
 
Na konci roku 2008 převzal místo ředitele Direktorátu pro zemědělství 
a obchod K. Ash. 
 

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

 
7.15.2. Vývozní úvěry 
 
Problematika exportních úvěrů se projednává v rámci OECD v Pracovní 
skupině pro vývozní úvěry a vývozní garance (Working Party on Export 
Credits and Guarantees – ECG). Kromě toho OECD poskytuje 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm
http://www.oecd.org/trade
http://www.mpo.cz/
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sekretariátní servis Ujednání o oficiálně podporovaných vývozních 
úvěrech („Ujednání“, „Dohoda“, „Konsensus OECD“, „Arrangement“). 
 
Výraznými tématy roku 2008 bylo udržitelné úvěrování (sustainable 
lending), oživení prací na revizi sektorové dohody o úvěrech pro výstavbu 
jaderných elektráren a na konci roku vzájemné dopady finanční krize 
a podmínek poskytování podporovaných vývozních úvěrů. 
 
Do činnosti obou orgánů zabývajících se vývozními úvěry se i roce 2008 
výrazně zapojila EGAP, jejíž zástupci v první polovině roku 2009 
předsedají pracovní skupině pro exportní úvěry v EU. 
 
Podskupina Participantů Konsensu OECD  pro hodnocení rizik zemí 
na konci ledna 2008 rozhodla, že zařadí Českou republiku do kategorie 
„0“. Zařazení do této kategorie znamená, že ČR patří do skupiny 
nejdůvěryhodnějších zemí z hlediska schopnosti splácet zahraniční úvěry. 
Participanti Konsensu OECD se již nadále nebudou zabývat hodnocením 
této její schopnosti, jak to pravidelně činí pro země z ostatních kategorií. 
Formálně je klasifikace určena výhradně pro výpočet minimálních sazeb 
pro transakce, které upravuje Konsensus OECD. Fakticky se jedná o jeden 
z referenčních ukazatelů užívaných v oblasti suverénních úvěrových 
ratingů. 
 
Dne 17. prosince 2008 byla publikována aktuální verze „Ujednání 
o oficiálně podporovaných vývozních úvěrech“, která platí 
od 1. ledna 2009.  
 

OECD a obchod, www.oecd.org/trade 
Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz 

Česká exportní banka, www.ceb.cz 
Exportní garanční a pojišťovací společnost, www.egap.cz 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 
 

7.16. Teritoriální a místní rozvoj, cestovní ruch 
 
7.16.1. Výbor pro politiku územního rozvoje (TDPC)  
 
Poté, co na začátku roku výbor řešil organizačně technické otázky 
(program práce a rozpočet, obnovení mandátu, komunikační strategie 
atd.), mohl se nadále věnovat své hlavní náplni. Tou byly v roce 2008 
problematika inovací na úrovni regionů (studie o Severní Anglii, Mexiku, 
Piedmontu) a součinnost různých úrovní státní správy. Výbor připravil 
teritoriální přehled Polska a metropolitní studii Kodaně. 
 
Spolu s EU výbor uspořádal v září 2008 v portugalském Portu společný 
seminář věnovaný efektivitě regionálních politik a jejich implementaci. 
Hlavními tématy zde byla konkurenceschopnost regionů, sociální 
soudržnost, součinnost různých úrovní státní správy, politická ekonomie 
reforem na úrovni regionu, podpora inovací prostředky regionální politiky 
a reformování regionálních institucí. Společné semináře EU-OECD budou 
pokračovat i v budoucnu. 

ČR zařazena 
do skupiny úvěrově 
nejdůvěryhodnějších 
zemí 

http://www.egap.cz/
http://webdomino1.oecd.org/olis/2008doc.nsf/Linkto/tad-pg%282008%2929-final
http://webdomino1.oecd.org/olis/2008doc.nsf/Linkto/tad-pg%282008%2929-final
http://www.oecd.org/trade
http://www.mfcr.cz/
http://www.ceb.cz/
http://www.egap.cz/
http://www.mpo.cz/
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Na svém posledním zasedání v prosinci 2008 se výbor věnoval především 
finanční krizi a jejím možným dopadům na regionální politiku a přípravě 
zasedání TDPC na ministerské úrovni, které se uskuteční v Paříži na konci 
března 2009. 
 
Výbor zastřešuje tři specializované pracovní skupiny, zaměřené 
na teritoriální politiky ve městech, ve venkovských oblastech 
a na využívání indikátorů v politice územního rozvoje. 
 

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

 
7.16.2. Místní rozvoj – program LEED 
 
Program pro rozvoj místní ekonomiky a zaměstnanosti (LEED) se věnoval 
otázkám součinnosti místní správy a malých a středních podniků (v rámci 
projektu „Employment, skills and local governance“) a problematice 
social inclusion. Spolu se Statistickým direktorátem zahájil práci na vývoji 
indikátorů místního rozvoje. V rámci studia nástrojů místní správy 
připravil studii o místních rozvojových agenturách (na příkladu Barcelony) 
a také evaluaci místní politiky rozvoje ve Walesu. V rámci horizontálních 
aktivit v OECD se zabýval ekonomií klimatické změny z hlediska 
místního rozvoje. V roce 2008 LEED vydal publikace „More Than Just 
Jobs: Workforce Development in a Skills-Based ekonomy“, 
„Entrepreneurship and Higher Education“, „Local Development Benefits 
from Staging Global Events“ a „Making Local Strategies Work: Building 
the Evidence Base“. 
 

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

 
7.16.3. Cestovní ruch 
 
Výbor pro cestovní ruch se v roce 2009 zabýval vztahem kultury 
a cestovního ruchu, kde připravil případové studie z Řecka, Mexika 
a Turecka. Výsledkem této práce je studie “Increasing the Attractiveness 
of Places through Cultural Resources”, která bude vydána na počátku 
roku 2009. Dále pokračoval v práci v oblasti bezpečnosti cestovního 
ruchu, soustředil se na ekonomické dopady bezpečnostních opatření 
na cestovní ruch. Při studiu best practices v oblasti dlouhodobé strategie 
rozvoje cestovního ruchu se zabýval zkušenostmi Španělska a Francie. 
Výbor také pokračoval ve statistické práci (TSA). 
 
Ve dnech 9.-10. října 2008 se konalo v italské Riva del Garda zasedání 
výboru na vysoké úrovni, kterého se kromě zemí OECD zúčastnilo 
i dvanáct nečlenských zemí. Zasedání dospělo k závěru, že je nutné 
vytvářet všestranné vládní strategie v zájmu zvyšování 
konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu. Úspěšný a udržitelný 
vývoj tohoto odvětví je možný jen za těsné spolupráce s průmyslem 
a orgány regionální a místní správy. 
 

http://www.oecd.org/gov
http://www.mmr.cz/
http://www.oecd.org/cfe
http://www.mmr.cz/
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V listopadu 2008 se konalo 9. Mezinárodní fórum o statistice cestovního 
ruchu.  
 

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

 

7.17. Průmysl 
 
7.17.1. Výbor pro průmysl, inovace a podnikání (CIIE) 
 
Výbor pro průmysl, inovace a podnikání (CIIE) v roce 2008 pokračoval 
ve zpracovávání svých stěžejních témat, kterými jsou inovace, globální 
hodnotové řetězce a duševní aktiva a vytváření hodnot. V oblasti inovací 
se věnoval inovacím v oblasti programového vybavení, netechnologickým 
inovacím, eko-inovacím a problematice udržitelné výroby. Spolu 
se sesterským Výborem pro vědeckotechnickou politiku je CIIE jedním 
z hlavních garantů horizontálního projektu „OECD Innovation Strategy“. 
Strategie bude dokončena pro ministerské zasedání Rady v roce 2010.  
 
V rámci dlouhodobého projektu „Ekonomické dopady pirátství 
a padělatelství“ (který podpořila dobrovolným příspěvkem i ČR) výbor 
zpracoval návrh doporučení Rady OECD o pirátství a padělatelství. 

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

Projekt „Ekonomické dopady pirátství...“, www.oecd.org/sti/counterfeiting 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 

 
7.17.2. Stavba lodí (WP6) 
 
Hlavním posláním Pracovní skupiny Rady OECD pro stavbu lodí (WP6) 
je snaha o nastavení normálních konkurenčních podmínek ve světovém 
loďařství. Skupina se zabývá sledováním vývoje v odvětví. V roce 2008 
pokračovaly práce na Sektorové dohodě o exportních úvěrech pro stavbu 
lodí, kterou skupina připravuje pro Participanty Úmluvy o poskytování 
vývozních úvěrů (Konsensus OECD) a analýza státní podpory v odvětví. 
V rámci studia zkušeností různých zemí byly zpracovány případové studie 
Číny a Vietnamu. Skupina také zahájila diskusi o možném obnovení 
jednání o nové mezinárodní dohodě v oblasti stavby lodí.  
 
7.17.3. Výbor pro ocel (SC) 
 
Výbor pro ocel (SC) pokračoval ve své tradiční činnosti – sledoval vývoj 
na světovém trhu oceli a vliv změn poptávky na klíčových trzích 
a ve druhé polovině roku na svém zasedání v Kuala Lumpur se věnoval 
dopadům ekonomické krize na odvětví, a to problémům jak na straně 
nabídky tak i poptávky. U příležitosti tohoto zasedání byl uspořádán 
i seminář věnovaný různým aspektům trhu, zejména otázkám vyváženosti 
nabídky surovin a vlivu mořské dopravy na odvětví. Výbor také provedl 
studii o státní podpoře v odvětví, zahájil analýzu zaměstnanosti 
v ocelářství a zabýval se odvětvovým přehledem Chile. 
 

http://www.oecd.org/cfe
http://www.mmr.cz/
http://www.oecd.org/sti
http://www.oecd.org/sti/counterfeiting
http://www.mpo.cz/
http://webdomino1.oecd.org/olis/2008doc.nsf/Linkto/tad-pg%282008%2929-final
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Direktorát pro vědu, technologii a průmysl, www.oecd.org/sti 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 

 
7.17.4. Pracovní skupina pro malé a střední podniky (WPSME) 
 
Pracovní skupina pro malé a střední podniky (WPSME) se i v roce 2008 
zabývala pěti hlavními projekty: rychle rostoucími MSP a jejich vztahem 
k inovacím a duševnímu majetku; statistikou MSP, hodnocením 
vzdělávání vedoucích pracovníků MSP; financováním MSP; a činností 
MPS v podmínkách globalizace, včetně odstraňování překážek 
pro pronikání MSP na mezinárodní trhy. Spolu se Střediskem OECD 
pro daňovou politiku zahájila přípravu zprávy o zdanění MSP. 
  
V říjnu 2008 WPSME zorganizovala zvláštní zasedání věnované statistice 
MSP a podnikání v podmínkách globalizace. Jeho úkolem bylo poskytnout 
data a definovat přístupy k provedení studie o dopadu globalizace 
na činnost a konkurenceschopnost MSP a podnikatelů; studie bude 
zpracována v letech 2009-2010. 
 
Vzhledem k důležitosti problematiky financování MSP v období 
ekonomické krize se skupina rozhodla, že v první polovině roku 2009 
zorganizuje kulatý stůl na vysoké úrovni, který bude zaměřen na existující 
překážky MSP a podnikatelů v přístupu k finančním prostředkům a měl by 
navrhnout řešení pro krátkodobý a střednědobý horizont.   
 

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

 

7.18. Mezinárodní energetická agentura (IEA) 
 
V roce 2008 došlo k dalšímu rozšíření IEA. Dne 25. září, deset dní 
po uložení přístupového nástroje ke Smlouvě o Mezinárodnímu 
energetickému programu (Agreement on an International Energy Program 
– IEA Treaty, IEP Agreement) u Ministerstva zahraničních věcí Belgie, 
se dvacátým osmým členem stalo Polsko. Členy IEA jsou tak všechny 
země OECD s výjimkou Islandu a Mexika. Agentura se naposledy 
rozšířila v listopadu 2007 o Slovensko. ČR je členem od roku 2001. 
 
Dne 1. října 2008 se ujal funkce zástupce výkonného ředitele IEA 
velvyslanec R. H. Jones, americký diplomat s velkými zkušenostmi 
z oblasti Středního východu. 
 
IEA v roce 2008 vypracovala historicky první energetický přehled 
Evropské Unie. 
 
Významným a citlivým tématem roku bylo hledání způsobů, jak zapojit 
do činnosti agentury ty nečlenské země, které mají největší vliv na vývoj 
světové energetiky. Tento proces byl zahájen už v předcházejících letech 
a IEA určila za své hlavní partnery Čínu, Indii a Rusko.  
 

Polsko se stalo 
dvacátým osmým 
členem IEA 

http://www.oecd.org/sti
http://www.mpo.cz/
http://www.oecd.org/cfe
http://www.mpo.cz/
http://www.iea.org/journalists/photos.asp
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Agentura se takém výrazně zapojila do nejdůležitějších mezinárodních 
energetických setkání roku 2008 (G8 Hokkaido-Toyakao Summit, 
COP14/MOP4 v Poznani, Mezinárodní energetické fórum IEF, 
energetické summity v Jeddah a Londýně). 
 
Klíčovou publikací IEA je „Světový energetický přehled“ („World Energy 
Outlook“ – WEO). Je považován za jeden z nejvýznamnějších světových 
pramenů týkajících se globálních energetických otázek a výhledů 
do budoucna. WEO tradičně obsahuje dva typy scénářů vývoje světové 
energetiky do roku 2030. „Referenční scénář“ popisuje vývoj, který lze 
očekávat, pokud se nezmění současné tendence v energetice a pokud 
se nezmění současné energetické politiky. Scénáře, které byly v dřívějších 
vydáních označované za „alternativní“, popisují možný vývoj 
za předpokladu, že vlády začnou masově uplatňovat politiky vedoucí 
k energeticky a environmentálně šetrným technologiím, které jsou 
v současné době k dispozici a jsou technologicky a ekonomicky dostupné. 
WEO2008 nabízí dva takové scénáře vývoje po roce 2012: 
„550 ppm Policy Scenario“ a „450 ppm Policy Scenario“.   
 
WEO 2008 dospěl k následujícím hlavním závěrům. Trendy současného 
energetického vývoje jsou neudržitelné z hlediska ekonomického, 
sociálního i z hlediska životního prostředí. Ropa nadále zůstane hlavním 
zdrojem energie. Její cena bude vysoká a bude se vyvíjet volatilně. 
Na světovém trhu ropy probíhá zásadní strukturální změna, spočívající 
v přesunu zásob do rukou státních společností (NOCs). Aby nedošlo 
k nevratné změně klimatu, je třeba „bezuhlíkový“ světový energetický 
systém. Konference v Kodani v roce 2009 musí nastavit nový 
a důvěryhodný režim po roce 2012. Aby zvýšení teploty nepřesáhlo 2°C, 
je nutné snížení emisí ve všech regionech světa a technologické skoky. 
Realizace politik na omezování klimatických změn výrazně posílí 
energetickou bezpečnost. Současná světová ekonomická situace 
neomlouvá zpomalení či odložení opatření, zaměřených na omezení 
klimatických změn. 
 
WEO 2008 podrobně popisuje růst závislosti zemí-spotřebitelů na zemích-
producentech v kontextu energetické bezpečnosti. Kombinace růstu cen 
energií, růst produkce a obchodu v absolutních vyjádřeních a přesun 
kontroly energetických zdrojů do rukou státních společností má i další 
následky. Zejména jde o přesun významného podílu světového HDP 
ze zemí-spotřebitelů zemím producentům. Do značné míry to znamená, 
že podstatný díl finančních zdrojů zemí západního kulturního okruhu 
se bude přesouvat do zemí, které vyznávají jiné kulturní a politické 
hodnoty. Tato skutečnost může mít významné politické a ekonomické 
důsledky. 
 
ČR poskytla na činnost IEA v oblasti dlouhodobých energetických 
výhledů dobrovolný příspěvek 15 tisíc EUR. 
 
V oblasti energetických technologií byla nejvýznamnější publikací roku 
Energy Technology Perspectives 2008. 
 

… potvrdil, že doba 
levné energie skončila 

Světový energetický 
přehled 2008… 

 

Strukturální změny 
v oblasti kontroly 
energetických zdrojů 
mohou mít 
dalekosáhlé následky 

http://www.iea.org/weo
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Výbor pro energetický výzkum a technologie (CERT) schválil na svém 
zasedání 21. února 2008 přístup české energetické společnosti ČEZ 
k Implementační dohodě o skleníkových plynech. Schválení je konečným 
stupněm přístupového procesu, který ČEZ zahájil v roce 2007. 
Implementační dohody IEA (IAs) jsou nástrojem, který umožňuje 
koordinaci mezinárodního výzkumu v energetice. IEA je zastřešuje 
a poskytuje jim organizační podporu. Každá dohoda má vlastní rozpočet 
a financování, je řízena výkonným výborem sestaveným z jejích členů. 
Dohod je asi čtyřicet a věnují se nejrůznějším oblastem spojeným 
s energetickým výzkumem a technologiemi. Podrobné informace jsou 
k dispozici na specializovaných stánkách IEA. Implementační dohoda 
IEA Greenhouse Gas R&D Programme (GHG) byla založena v roce 1991 
a je zaměřena na výzkum technologií umožňujících snižování produkce 
skleníkových plynů. Svým rozsahem (19 zemí a 20 průmyslových 
sponzorů) patří mezi nejvýznamnější IAs a je neoficiálně považována 
za jejich „vlajkovou loď“. Podrobné informace jsou k dispozici 
na stránkách této implementační dohody. Zapojení největší české 
společnosti do programu podpory energetického výzkumu je mimořádnou 
událostí a mělo by motivovat i jiné české subjekty ke zvážení využití 
možností, které systém IAs nabízí. 
 
Výkonný ředitel IEA N. Tanaka se v září 2008 zúčastnil v Praze 
konference „Asia-Pacific Security Chalanges“ uspořádané Pražským 
institutem pro bezpečnostní studia. Vystoupil zde jako klíčový řečník 
na téma “Energy Security and Climate Change: Asia-Pacific's Twin 
Challenges”. 
 

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

Správa státních hmotných rezerv, www.sshr.cz 
 

7.19. Jaderná energetická agentura (NEA) 
 
NEA je jedinou mezivládní jadernou organizací, jejímiž účastníky 
je dvacet osm rozvinutých zemí Severní Ameriky, Evropy a Asijsko-
Tichomořského regionu, a která poskytuje nepolitické fórum s poměrně 
úzkým technickým zaměřením. Jejím hlavním úkolem je udržovat 
a rozvíjet na základě mezinárodní spolupráce vědecké, technologické 
a právní základy nezbytné pro bezpečné, ekologicky šetrné a hospodárné 
užívání jaderné energie pro mírové účely. 
 
Hlavní událostí roku 2008 bylo setkání ministrů zodpovědných 
za jadernou energetiku u příležitosti 50. výročí založení NEA, kterého 
se zúčastnilo 250 odborníků na jadernou energetiku z nejrůznějších 
oblastí. Zasedání, které se konalo 16. října, předsedal generální tajemník 
OECD A. Gurría a předseda Řídícího výboru NEA R. Stratford, hlavními 
řečníky byli generální ředitel NEA L. Echávarri a nositel Nobelovy ceny, 
generální ředitel IAEA M. El-Baradei. Dále vystoupila řada ministrů 
členských zemí. Za ČR přednesl jeden z hlavních příspěvků náměstek 
ministra průmyslu a obchodu T. Hüner. Zasedání potvrdilo rostoucí zájem 

NEA oslavila 50 let 
od svého založení 

http://www.iea.org/Textbase/techno/index.asp
http://www.ieagreen.org.uk/
http://www.pssi.cz/
http://www.pssi.cz/
http://www.iea.org/
http://www.mpo.cz/
http://www.sshr.cz/
http://www.nea.fr/
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o jadernou energetiku i významnou úlohu, kterou NEA hraje při technické 
a právní podpoře vlád v oblasti jaderné energetické politiky. 
 
Při této příležitosti vydala NEA historicky první „Nuclear Energy 
Outlook“ (NEO). Kniha nabízí scénáře rozvoje jaderné energetiky 
do roku 2050, včetně analýz a doporučení. NEO analyzuje současný stav 
jaderné energetiky a trendy vývoje, dopad na životní prostředí, zásoby 
uranu včetně bezpečnosti jeho dodávek, nákladové, bezpečnostní 
a regulační aspekty jaderné energetiky, zpracování jaderného odpadu 
a ukončení činnosti elektráren, problematiku nešíření jaderných 
technologií, právní rámec, infrastrukturní zabezpečení odvětví, a také se 
zabývá účastníky (stakeholders) a perspektivami nových typů reaktorů. 
ČR podpořila vznik této publikace dobrovolným příspěvkem. 
 
V roce 2008 vyšly i dvě pravidelně vydávané publikace, které jsou 
referenčními vydáními v oblasti jaderné energetiky: „Nuclear Energy 
Data 2008“ (tzv. „brown book“, obsahuje o jaderné energetice, včetně 
plánovaných projektů a výhledů do roku 2030) a „Uranium 2007: 
Resources, Production and Demand“ (tzv. „red book“, který NEA vydává 
společně s IAEA; obsahuje údaje o světovém trhu uranu, včetně zásob, 
těžby a očekávané spotřeby a poptávky). 
 

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

Ústav jaderného výzkumu Řež, www.nri.cz 
 

7.20. Rozvojové aktivity 
 
7.20.1. Výbor pro rozvojovou pomoc (DAC) 
 
Nový předseda DAC E. Deutscher, německý občan, dosud výkonný ředitel 
ve Světové bance, se oficiálně ujal funkce předsedy DAC 
dne 17. ledna 2008 na zasedání Rady OECD. 
 
Podle statistik ODA (oficiální rozvojová pomoc), které DAC pravidelně 
publikuje, celosvětová ODA za rok 2007 po krátkém období růstu opět 
mírně poklesla o 0,8% na částku 103,5 mld. USD, což je v přepočtu 
k HND 0,28%. Tento pokles byl způsoben především poklesem 
vykázaného mimořádného oddlužení (v letech 2005 – 2006, zejména 
v Nigérii a Iráku). V současnosti proto zůstává důležitým tématem DAC 
jak lépe a dlouhodobě plánovat ODA, ale zejména jak ODA navýšit tak, 
aby se podařilo naplnit učiněné závazky. Dle simulace Sekretariátu bude 
pro tento cíl třeba navýšit ODA na celkem 143 mld. USD, 
resp. 0,36% HND. 
 
Dalším důležitými tématy byla samozřejmě efektivnost pomoci a její 
fragmentace. Důležitou aktivitou je také „Strategic Reflection Exercise“, 
kde vybraní seniorní zástupci donorů OECD diskutují doporučení 
z hloubkového hodnocení DAC, které proběhlo v r. 2007, a možné 

E. Deutscher novým 
předsedou DAC 

Jaderný energetický 
přehled – nový 
přírůstek do rodiny 
„přehledů OECD“ 

„Brown Book“ a 
„Red Book“ – 
aktuální vydání 

http://www.nea.org/
http://www.mpo.cz/
http://www.sujb.cz/
http://www.nri.cz/
http://www.oecd.org/dac
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budoucí scénáře dalšího rozvoje DAC. Finálním výstupem bude nový 
mandát DAC.  
 
Zasedání Výboru pro rozvojovou pomoc na vysoké úrovni (DAC High 
Level Meeting - HLM) se uskutečnilo ve dnech 20. - 21. května 2008 
v Paříži. Delegaci ČR vedl náměstek ministra zahraničních věcí J. Kohout. 
Hlavním tématem byla příprava High Level Forum (HLF3) v Akkře a dále 
diskuse „Whole-of-Government“ přístupu, potravinové krize a změny 
klimatu z hlediska rozvojových politik. Náměstek J. Kohout  byl jedním 
z hlavních řečníků během pracovního oběda na téma měnícího se prostředí 
rozvojové spolupráce. 

 
Země DAC během HLM přijaly prohlášení „Statement  of Progress 
on Integrating  Climate  Change  Adaptation  into  Development Co-
operation“, které bylo předloženo na summitu G8 v Hokkaido-Toyako 
v červenci 2008. Zasedání HLM bylo organizačně i personálně značně 
provázané s plenárním zasedáním Globálního rozvojového fóra, které 
se konalo 20. května 2008 na téma „Posilování vlastnického principu“. 
 
Prominentní místo v seznamu spolupracujících non-DAC zemí zaujímá 
osm zemí OECD, které jsou pozorovateli DAC (včetně ČR). Konkrétním 
výrazem této spolupráce je také pravidelné setkávání pozorovatelů DAC 
s předsedou DAC (za ČR se jej zúčastnil 9. prosince 2008 zástupce 
ředitelky ORS J. Koudelka, MZV). Významnou akcí v této oblasti byl 
tzv. „speciální“ přehled – peer review – systému rozvojové spolupráce 
Korejské republiky, která se tak stala po ČR druhým nečlenem DAC, který 
toto hodnocení absolvoval.  
 
Za rok 2007 česká ODA v absolutní hodnotě dosáhla 179 mil. USD, což 
ale znamenalo relativní pokles na 0,11% HND. Zároveň však v roce 2008 
pokračovala zásadní transformace systému zahraniční rozvojové 
spolupráce, včetně zpracování paragrafovaného znění nového zákona, 
který legislativně podpoří další posílení pozice ČR v oblasti rozvojové 
spolupráce, pravidelná zasedání Rady pro zahraniční rozvojovou 
spolupráci a uvedení do provozu České rozvojové agentury. Všechny tyto 
změny se dějí ve smyslu doporučení DAC. 
 
 
7.20.2. Pracovní skupina pro efektivitu pomoci (WP-EFF) 
 
Přípravy a vyhodnocení High Level Forum (HLF) 3 v Akkře, které 
se konalo ve dnech 2. – 4. září 2008, byly časově i prioritně 
nejdůležitějším tématem, kterým se Pracovní skupina pro efektivitu 
pomoci (WP-EFF), v roce 2008 zabývala. HLF mělo „třívrstvou 
architekturu“ v podobě „marketplace“, kulatých stolů a ministerského 
zasedání, které na nejvyšší politické úrovni projednalo aktuální stav 
implementace Pařížské deklarace o efektivitě pomoci a po náročných 
vyjednáváních schválilo doporučení k dalšímu postupu tzv. „Accra 
Agenda for Action“ (AAA), která se stala novým milníkem a referenčním 
bodem pro efektivitu pomoci. Delegaci ČR během HLF vedl náměstek 
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mil. USD -  0,11% 
HND 

 „Accra Agenda 
for Action“ milníkem 
pro efektivitu pomoci 

http://www.oecd.org/development/globalforum


 
 
 

strana 42

ministra zahraničních věcí J. Kohout, který také vystoupil v rámci 
kulatého stolu č. 9 k (nové) architektuře rozvojové pomoci.  
 
Velmi aktivní vystupování ČR nejen v rámci HLF, ale také samotné WP-
EFF přispělo k tomu, že v rámci nové struktury WP-EFF by měla být ČR 
již plnoprávným členem a nikoliv „pouze“ pozorovatelem. WP-EFF se tak 
postupně stává platformou stále méně závislou na DAC, v které jsou 
zastoupeny všechny důležité skupiny současné rozvojové spolupráce, tedy 
nejen donoři DAC, ale také non-DAC, včetně multilaterálních donorů, 
a zejména rozvojové země.  
 

7.21. Rozvojové centrum (DEV) 
 
Rozvojové centrum (Development Centre – DEV) zůstává hlavní 
platformou pro spolupráci, komparativní analýzy a neformální diskusi 
rozvojových otázek mezi členy OECD o ostatními zeměmi. V roce 2008 
pokračoval pozitivní obrat ve fungování a komunikaci DEV, ke kterému 
došlo pod vedením bývalé ředitelky DEV L. Katseli a současného ředitele 
J. Santisa. Důležité je navýšení počtu členů jak z OECD (TUR, GBR 
a POL), tak ze zemí mimo OECD na celkový počet 34 zemí a ze zemí EE5 
už zbývá, aby se stala členem jen Čína. Byly  uskutečněny také dvě 
úspěšné inovace – rozšíření sítě globálních firem EmNet z 11 členů 
na více než 50 (členy jsou např. Toyota, Goldman Sachs, Allianz, 
Telefónica, Alstom, Mahindra, Codelco, Cemex, Petrobras nebo Dubai 
International Capital) a založení nového komunikačního portálu 
www.wikigender.org. „Vlajkovými“ publikacemi DEV jsou „African 
Economic Outlook“, „Latin American Economic Outlook“ a připravovaný 
„Global Development Outlook“, které vznikají ve spolupráci s ostatními 
direktoráty OECD.  
 
ČR i nadále zůstává aktivním členem DEV a v roce 2008 s jejím 
příspěvkem vyšla aktualizovaná reedice knihy „Chinese Economic 
Performance in the Long Run“. Od února do září 2008 v rámci 
komunikačního oddělení DEV také pracovala česká stážistka L. Čechová, 
studentka Politické a kulturní geografie na Ostravské universitě. 
  

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

 
 
 
 

8. NOVÉ NÁSTROJE PŘIJATÉ 
RADOU OECD V ROCE 2008 

 
OECD je na základě Konvence zmocněna přijímat k plnění cílů rozhodnutí 
(decisions), činit doporučení (recommendations) a uzavírat smlouvy 
s členskými i nečlenskými státy a mezinárodními organizacemi. 
Rozhodnutí, doporučení, smlouvy, příp. jiné dokumenty OECD 

J. Santiso ředitelem 
DEV 

http://www.wikigender.org/
http://www.mzv.cz/oecd.paris/cz/zpravy_udalosti_aktuality/ludmila_cechova_pribeh_ceske_stazistky_v.html
http://www.oecd.org/dev
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(deklarace, ujednání apod.) týkající se členských států jsou označovány 
za instrumenty OECD. 
 
Rozhodnutí jsou pro členské státy závazná (po splnění případných 
ústavních podmínek pro jejich vstup v platnost), pokud není stanoveno 
jinak. Doporučení jsou sice právně nezávazná, ale jsou předkládána 
členskými zemím, aby posoudily, jak je budou v domácích podmínkách, 
pokud to uznají za vhodné, plnit či implementovat tak, aby jejich národní 
prostředí bylo mezinárodně (v rámci OECD) kompatibilní. 
 
O instrumentech OECD přijatým v uplynulém roce je každoročně 
informována vláda ČR spolu s přehledem o jejich významu a úrovni jejich 
využívání v zemi.  
 

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

C/MIN(2008)2 - Deklarace k soudržnosti politik pro rozvoj (Declaration 
on Policy Coherence for Development)  

C/MIN(2008)8 - Deklarace ke Státním investičním fondům a politikám 
přijímajících zemí (Declaration on Sovereign Wealth Funds and Recipient 
Country Policie)  

C(2008)18 - Doporučení Rady o společných směrnicích OECD-IOPS 
k vydávání licencí pro činnost v oblasti penzí (Recommendation 
of the Council on OECD-IOPS Guidelines on the Licensing of Pension 
Entitities) 
 
C(2008)22 - Doporučení Rady k dobré praxi pro zvýšení povědomí 
o riziku a vzdělávání v záležitostech pojištění (Recommendation 
of the Council on Good Practices for Enhanced Risk Awareness and 
Education on Insurance Issues)  
 
C(2008)23 - Doporučení Rady k dobré praxi v oblasti finančního 
vzdělávání týkajícího se soukromých penzí (Recommendation 
of the Council on Good Practices for Financial Education relating 
to Private Pensions)  
 
C(2008)32 - Resoluce Rady OECD k implementaci Strategického přístupu 
k mezinárodnímu nakládání s chemickými látkami (SAICM) (Resolution 
of the Council on Implementing of the Strategic Approach to International 
Chemichals Management (SAIMC))  
 
C(2008)35 - Doporučení Rady k ochraně kritických informačních 
infrastruktur (Recommendation of the Council on Protection of Critical 
Information Infrastructures) 
 
C(2008)36 - Doporučení Rady k rozšířenému přístupu a efektivnějšímu 
využití informací ve veřejném sektoru (Recommendation of the Council 
for Enhanced Access and More Effective Use of Public Sector 
Information) 
 

http://webdomino1.oecd.org/horizontal/oecdacts.nsf/Display/A6A70F6FD915634AC125748000480D24?OpenDocument
http://webdomino1.oecd.org/horizontal/oecdacts.nsf/Display/93400F948BD53563C12574C50033EA03?OpenDocument
http://webdomino1.oecd.org/horizontal/oecdacts.nsf/Display/E6261E85214730B4C12574330039771B?OpenDocument
http://webdomino1.oecd.org/horizontal/oecdacts.nsf/Display/736E7D1F6AD26EF9C12574330056D82B?OpenDocument
http://webdomino1.oecd.org/horizontal/oecdacts.nsf/Display/A6AE3A13EC3B64DAC125743400312F63?OpenDocument
http://www.oecd.org/dataoecd/15/5/40573587.pdf
http://webdomino1.oecd.org/horizontal/oecdacts.nsf/Display/192504D19809ACC7C12574420045F09D?OpenDocument
http://webdomino1.oecd.org/horizontal/oecdacts.nsf/Display/559E0AB3BB0A125FC12574420045E110?OpenDocument
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C(2008)40 - Doporučení Rady o produktivitě zdrojů (Recommendation of 
the Council on Resource Productivity) 
 
C(2008)76 – Doporučení Rady ke srovnávacím definicím zahraničních 
přímých investic (Recommendation of the Council on the OECD 
Benchmark Definition of Foreign Direct Investment)¨ 
 
C(2008)78 – Doporučení Rady ke koncipování a implementaci plánů 
odstavování výrobních kapacit z provozu v rybářském sektoru 
(Recommendation of the Council on the Design and Implementation 
of Decommissioning Schemes in the Fishing Sector) 
 
C(2008)99 - Deklarace k budoucnosti internetové ekonomiky (Declaration 
for the Future of the Internet Economy („The Seoul Declaration“)) 
 
C(2008)105 - Doporučení Rady k posílení  integrity při zadávání 
veřejných zakázek (Recommendation of the Council on Enhancing 
Integrity in Public Procurement)  
 
C(2008)106 - Doporučení Rady o rozdělení zisku mezi stálé provozovny 
(Recommendation of the Council on Attribution of Profits to Permanent 
Establishments) 
 
Aktualizace starších instrumentů z oblasti zemědělství (Rozhodnutí Rady 
C(2008)128 o doplnění kódů pro úřední zkoušení zemědělských a 
lesnických traktorů a řadu doplňků stávajících instrumentů v oblasti 
schémat; Rozhodnutí Rady C(2008)150, resp. C(2008)151, o přijetí 
Moldávie, resp. Indie do Schémat OECD pro odrůdovou certifikaci a 
kontrolu osiv pohybujících se na mezinárodním trhu; mandát ke schválení 
technických dodatků v přílohách ke kódům a schématům– C(2008)120). 
 
Aktualizace starších instrumentů z oblasti životního prostředí (Rozhodnutí 
C(2008)143, jímž bylo doplněno stávající Rozhodnutí Rady 
C(81)30(Final) o vzájemném akceptování dat v hodnocení chemických 
látek;  Rozhodnutí Rady C(2008)156, kterým se mění přílohy č. 3, č. 4 a č. 
8 Rozhodnutí Rady C(2001)107/FINAL o přeshraniční přepravě odpadů 
určených k využití.)  
 
 
 

9. DALŠÍ MEZINÁRODNÍ 
ORGANIZACE  

 

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

 
Mezinárodní dopravní fórum (ITF) se soustředilo zejména na přípravu 
setkání ministrů dopravy 51 členských států ITF a jejich partnerů, které 
proběhlo ve dnech  28. – 30. května 2008 ve stálém sídle ITF v Lipsku 

http://webdomino1.oecd.org/horizontal/oecdacts.nsf/Display/A3C1B0E449C8F020C12574520044BB48?OpenDocument
http://webdomino1.oecd.org/horizontal/oecdacts.nsf/Display/43AA878CC3D788A0C125745800486A72?OpenDocument
http://webdomino1.oecd.org/horizontal/oecdacts.nsf/Display/3580F23A5515BAB7C125747900313754?OpenDocument
http://webdomino1.oecd.org/horizontal/oecdacts.nsf/Display/4D5FC7648920736AC125747F0033377C?OpenDocument
http://webdomino1.oecd.org/horizontal/oecdacts.nsf/Display/D70EAE879DC5A2A8C12574E80046AFD2?OpenDocument
http://webdomino1.oecd.org/horizontal/oecdacts.nsf/Display/F55B4CE3C414D438C1257489004F1E54?OpenDocument
http://www.internationaltransportforum.org/
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(SRN). Ústředním tématem této významné akce, jíž se za ČR účastnila 
delegace vedená náměstkem ministra dopravy E. Šípem, byla energetika 
a doprava ve vztahu ke změně klimatu („The Transport and Energy: 
the Challenge of Climate Change“). Ministři potvrdili vysoký potenciál, 
který má sektor dopravy pro zvyšování energetické efektivnosti 
i pro redukci emisí skleníkových plynů. Shodli se na nutnosti snížit 
závislost dopravy na ropě a na potřebě co nejrychleji přejít 
k nízkouhlíkovým dopravním systémům. Potvrdili nezbytnost uplatňování 
strategického přístupu k rozvoji dopravy, zahrnujícího systematickou 
a důsledně koordinovanou podporu rozvoje a uplatnění nových 
technologií, inovací, výzkumu a vývoje, ale také silných ekonomických 
a informačních nástrojů včetně osvěty, výchovy a vzdělávání. Ve druhé 
polovině roku 2008 byly práce zaměřeny na zpracování dokumentů 
pro 2. ministerské zasedání ITF, které se bude konat v Lipsku ve dnech 
26. – 29. května 2009 k tématu „Doprava a globální ekonomika“. 
  
Kromě vydávání publikací k aktuálním tématům (např. „Biofuels: Linking 
Support to Performance“) a uspořádání řady vysoce specializovaných 
expertních workshopů připravilo ITF ve spolupráci se Společným 
výzkumným dopravním centrem (JTRC) ve dnech 25. – 26. září 2008 
v Paříži seminář na vysoké úrovni „Dosažení ambiciózních a realistických 
cílů silniční bezpečnosti: systémový přístup k bezpečnosti“ („Achieving 
Ambitious and Realistic Road Safety Targets: The Safe System 
Approach“). Účastníci semináře zdůraznili nezbytnost komplexního, 
systémového řešení bezpečnostní problematiky v silniční dopravě, 
uplatňující vzájemně provázané zlepšování bezpečnostních parametrů 
komunikací i vozidel, jakož i řešení problematiky „lidského činitele“. 
 

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

www.internationaltransportforum.org 
Ministerstvo dopravy ČR, www.mdcr.cz 

 

9.2. Mezinárodní organizace pro víno a révu vinnou 
(OIV) 

 
Ústřední akcí Mezinárodní organizace pro víno a révu vinnou (OIV) byl 
31. Světový vinohradnický a vinařský kongres, který proběhl 
ve dnech 15. – 20. června 2008 ve Veroně (Itálie) a 6. Valné shromáždění 
OIV (Verona, 20. června 2008), které do funkce generálního ředitele OIV 
pro další pětileté funkční období opětovně zvolilo F. Castellucciho (Itálie). 
Valné shromáždění přijalo Návod OIV pro environmentálně udržitelné 
vinařství, resoluce doplňující Mezinárodní kód oenologických praktik 
OIV, Mezinárodní oenologický kodex a Kompendium mezinárodních 
metod analýzy vín a moštů OIV  a řadu resolucí technického charakteru. 
Mimořádné zasedání Valného shromáždění OIV dne 24. října 2008 přijalo 
jednomyslně 2. strategický plán OIV pro období let 2009 – 2012. 
 
Mimořádnou pozornost věnovala OIV externím vztahům – zvýšila 
intenzitu i rozsah spolupráce s Evropskou komisí (přičemž zahájila jednání 
o event. členství Evropských společenství v OIV), posílila spolupráci 

Zvyšování energetické 
efektivnosti dopravy 
a redukce emisí 
skleníkových plynů: 
výzva i příležitost 

Schválen 2. strategický 
plán OIV pro období let 
2009 – 2012 
 
 

http://www.oecd.org/transport
http://www.cemt.org/
http://www.internationaltransportforum.org/
http://www.mdcr.cz/
http://www.oiv.int/
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s WHO a dalšími mezinárodními organizacemi i kontakty s nečleny. 
Novým členem OIV se v roce 2008 stala Argentina. V rámci prohloubené 
spolupráce ČR a OIV absolvoval O. Mikeš (SZPI) v listopadu 2008 
třítýdenní stáž v ústředí OIV. 
 

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

9.3. Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE) 
 
76. výroční Valné shromáždění Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat 
(OIE) se konalo v Paříži ve dnech 25. – 30. května 2008. Nosným tématem 
bylo včasné rozpoznání a prevence zvířecích nákaz s důrazem na úlohu 
drobných zemědělců, jimž by měla OIE pomoci rozvojem jednoduchých 
a přitom efektivních diagnostických metod i pořádáním vzdělávacích 
a výcvikových programů. Delegáti se zabývali problematikou potravinové 
bezpečnosti, výskytem a potíráním závažných onemocnění hospodářských 
zvířat a mechanismy vzájemného sdílení epidemiologických informací. 
Byla přijata řada resolucí vztahujících se jak k těmto tématům, 
tak např. k činnosti akreditovaných laboratoří, zlepšení národních 
veterinárních služeb a rozšíření vědecké sítě OIE. Valné shromáždění také 
přijalo nové mezinárodní standardy v oblasti péče o hospodářská zvířata, 
včetně nové vědecké definice pojmu animal welfare. 
 
V průběhu roku 2008 proběhla řada odborných konferencí, expertních 
seminářů a workshopů; z rozsáhlé publikační činnosti především 
vědeckého charakteru zaujal přehled „World Animal Health 2007“ 
a rovněž titul „Climate change: the impact on the epidemiology 
and control of animal diseases“. 
 

Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat, www.oie.int 
 

9.4. Mezinárodní úřad pro výstavnictví (BIE) 
 
Tradičně se v roce 2008 konala dvě Valná shromáždění Mezinárodního 
úřadu pro výstavnictví (BIE). Zasedání se zabývala chodem organizace, 
zprávami jednotlivých výborů, přípravou a zejména kandidaturami 
jednotlivých výstav - zemí. Zasedání Valného shromáždění BIE, které 
se konalo dne 31. března 2008, vybralo jako místo konání EXPO 2015 
Miláno (Itálie) s tématem („Feeding the planet, Energy for Life“), 
do kterého se může ČR také aktivně zapojit. Valného shromáždění 
a hlasování se zúčastnili P. A. Stehlík (GK EXPO 2010) a R. Holý 
(SM OECD). 
 
V roce 2008 také proběhla výstava EXPO Zaragoza (hlavním tématem 
byla „voda“), které se ovšem ČR nezúčastnila. Zároveň se zintenzivňují 
přípravy na EXPO Shanghai 2010 (Čína) a EXPO 2012 Yeosu (Korea). 
ČR aktivně působila ve Výboru pro informace a komunikaci. Významnou 
aktivitou BIE jsou projekt virtuální výstavy, který by měl napomoci 
rozšířit znalosti o výstavách přes internet a projekt putovní výstavy 

Drobní zemědělci:  
první linie ve včasné 
diagnostice zvířecích 
nákaz 

Zasedání Valného 
shromáždění BIE, 
vybralo pro konání 
EXPO 2015 Miláno 
(Itálie) 

http://www.oiv.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.bie-paris.org/
http://www.bie-paris.org/
http://www.milanoexpo-2015.com/
http://www.milanoexpo-2015.com/
http://www.expozaragoza2008.es/
http://www.expo2010cina.com/
http://www.expo2012or.kr/
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o EXPO, která zahájila svou pouť v Miláně 4. února 2008 (v rámci 
sympózia BIE) a dále se uskuteční v dalších sedmi městech, většinou 
bývalých hostitelích EXPO (vždy v délce asi šesti týdnů).  
 
V průběhu roku 2008 se stal delegátem ČR v BIE V. Tesař (SM OECD), 
který tak po dvou letech nahradil R. Holého (SM OECD). 
 

Mezinárodní úřad pro výstavnictví, www.bie-paris.org 
 

9.5. Mezinárodní úřad pro chladírenství (IIF) 
 
Mezinárodní úřad pro chladírenství v roce 2008 oslavil 100. výročí 
od svého vzniku. Novým zástupcem ČR ve Výkonném výboru IIF se stal 
Dr. Radim Čermák (IRCO). Hlavní událostí v roce 2008 z hlediska ČR 
byla konference Cryogenics 2008, která se konala 22. – 25. dubna 2008 
v Praze.  
 
Praha bude rovněž hostitelským městem 23. Mezinárodního 
chladírenského kongresu v roce 2011. V roce 2008 byla také zahájena 
příprava na další období výzvou pro kandidatury na pořadatelství 
24. Mezinárodního chladírenského kongresu v roce 2015. V roce 2008 
ředitel IIF D. Coulomb vystoupil mj. na 20. zasedání Montrealského 
protokolu (MOP20) v Doha (16.-20. listopadu 2008) a konferenci OSN 
ke změně klimatu (COP14/CMP4) v Poznani (1.-12. prosince 2008). 
 

Mezinárodní úřad pro chladírenství, www.iifiir.org 
 

9.6. Mezinárodní úřad pro míry váhy a Mezinárodní 
organizace pro legální metrologii (BIPM) 

 
13. mezinárodní konference pro legální metrologii se konala 
ve dnech 29. až 31. října 2008 v Sydney (Austrálie), delegaci ČR vedl 
RNDr. P. Klenovský, generální ředitel Českého metrologického institutu. 
 

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

 

9.7. EUTELSAT 
 
Po oddělení akciové společnosti (EUTELSAT S.A.) od mezivládní 
organizace (EUTELSAT IGO) v r. 2001 byla dalším významným 
milníkem její transformace na Eutelsat Communications. Výkonným 
tajemníkem EUTELSAT IGO je C. Roisse a generálním ředitelem (CEO) 
Eutelsat Communications G. Berretta. 
 

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

Mezinárodní úřad 
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10. VÝZNAMNÉ ORGANIZAČNÍ A 
PERSONÁLNÍ ZMĚNY 

 

10.1. Změny organizační struktury OECD 
 
V roce 2008 v systému OECD neproběhly žádné významné změny 
organizační struktury. 
 

10.2. Generální tajemník a jeho zástupci 
 
Generálním tajemníkem OECD je od 1. června 2006 Angel Gurría 
(Mexiko).  
 

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

10.3. Významné personální změny v OECD 
 
Od 8. září 2008 je novým hlavním ekonomem OECD K. Schmidt-Hebbel, 
který posledních dvanáct let stál v čele ekonomického výzkumu centrální 
banky Chile. V pozici hlavního ekonoma nahradil pana J.-P. Cotise, který 
se po nástupu prezidenta Sarkozyho stal generálním ředitelem INSEE 
(Francouzského statistického úřadu). 
 
Ke 31.12.2008 skončil ve své funkci Výboru pro hospodářské přehledy 
prof. N. Thygesen z Dánska, který tuto pozici zastával nepřetržitě 
od roku 2000. Od 1. ledna 2009 jej nahradil Kanaďan B. White, který 
naposledy působil jako poradce německé vlády pro řešení současné 
finanční krize a předtím pracoval 13 let v BIS jako šéf Měnového 
a ekonomického odboru.  
 
V závěru roku 2008 ukončil dlouhodobé působení v OECD ředitel 
Direktorátu pro obchod a zemědělství (TAD) S. Tangermann (důchodový 
věk). Na uvolněnou pozici byl jmenován K. Ash (Kanada), který v OECD 
již působil ve funkci zástupce ředitele direktorátu.  

Změny v čele EDCR, 
TAD a DAC 

Nový hlavní ekonom 
OECD 

http://www.oecd.org/secretarygeneral
http://www.oecd.org/contentview/0%2C3426%2Cen_36719422_36740683_36741285_1_1_1_1%2C00.html
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Novým předsedou DAC se stal E. Deutscher (SRN), dříve výkonný ředitel 
ve Světové bance.  
 

10.4. Další významné personální změny v Sekretariátu 
OECD 

 
Byl jmenován nový ředitel Direktorátu pro vztahy s veřejností 
a komunikaci (PAC) A. Gooch, britský občan, který přišel z Evropské 
komise, kde byl mj. vedoucím tiskového oddělení zastoupení EK 
ve Washingtonu a v Londýně.  
 
V létě 2008 se při reorganizaci změnilo obsazení českého desku v ECO: 
P. Hemmingse a A. Goglia nahradily Z. Brixiová a N.-L. Vartia. 
 
Ke konci roku 2008 odešel z funkce Ch. Heady, vedoucí Divize daňové 
politiky, daňové statistiky a horizontálních programů (tedy de facto hlavní 
ekonom pro oblast daní) v rámci Centra pro daňovou politiku 
a administrativu. Nástupce zatím nebyl stanoven. 
 

10.5. Změny ve vedení dalších organizací v systému 
OECD 

 
Dne 1. října 2008 se ujal funkce zástupce výkonného ředitele Mezinárodní 
energetické agentury (IEA) velvyslanec R. H. Jones, americký diplomat 
s velkými zkušenostmi z oblasti Středního východu. 
 
Ředitelem Rozvojového centra (DEV) byl oficiálně jmenován J. Santiso 
(španělské i francouzské občanství).  
 
 
 

11. ČEŠTÍ OBČANÉ V OECD 
 

11.1. Občané ČR v orgánech OECD 
 
Náměstkyně předsedkyně SÚJB K. Petrová byla v roce 2008 
místopředsedkyní Výboru pro radiační ochranu a ochranu zdraví NEA 
(CRPPH). 
 
Vedoucí výzkumu ČSÚ M. Mana byl v roce 2008 místopředsedou 
Pracovní skupiny pro indikátory informační společnosti (WPIIS). 
 
Ředitel odboru environmentálních rizik MŽP P. Forint byl v roce 2008 
místopředsedou Pracovní skupiny pro chemické havárie. 
 

Změny ve vedení PAC 
a v českém desku 

http://www.oecd.org/dac
http://www.iea.org/journalists/photos.asp
http://www.sujb.cz/
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Ředitel Odboru daňové politiky MF ČR M. Jareš byl i v roce 2008 členem 
byra Pracovní skupiny č. 2 – pro analýzu daňové politiky a daňovou 
statistiku. 
 
V prosinci 2008 byl pracovník SM R. Holý opět jmenován předsedou 
Monitorovací skupiny implementace Programu rozpočtového a finančního 
řízení OECD (BFMP – v rámci Rozpočtového výboru). 
 
H. Čížková ze SM OECD byla v roce 2008 členkou byra EAP TF (Task 
Force for the Implementation of the Environmental Action Programme for 
Central Europe). 
 

11.2. Občané ČR v sekretariátu OECD 
 
V roce 2008 pracovali v sekretariátu OECD a přidružených organizacích 
celkem čtyři občané ČR. V Direktorátu pro zemědělství a obchod OECD 
to byli dva odborníci na zemědělskou problematiku, P. Vávra 
a V. Vojtěch); v Jaderné energetické agentuře (NEA) to byl R. Řeháček 
ze SÚJB. V listopadu 2008 nastoupil do direktorátu GOV, oddělení 
pro regulatorní reformy D. Trnka, bývalý ředitel odboru na MV ČR 
 
Do poloviny března 2008 působila v sekretariátu OECD jako expert – 
stážista pracovnice MF ČR Z. Šmídová. Podílela se na přípravě 
Hospodářského přehledu České republiky, který byl projednán v EDRC 
19.března 2008. 

 

Pro rok 2009 byla pro přípravu dalšího Hospodářského přehledu České 
republiky dohodnuta stáž dvou expertů Ministerstva financí D. Prušvice 
a Z. Hrdličky. 

 
Od února do září 2008 v rámci komunikačního oddělení DEV také 
pracovala česká stážistka L. Čechová, studentka Politické a kulturní 
geografie na Ostravské universitě. 
 

11.3. Účast českých expertů na examinacích  
 
Česká republika (představovaná zástupci MF a SM OECD) byla 
v dubnu 2008 spolu s Řeckem examinátorem v rozpravě o Hospodářském 
přehledu Finska. 
 

11.4. Občané ČR v orgánech ostatních organizací 
v gesci SM 

 
Ve Výboru pro informace a komunikaci BIE působí od poloviny 
roku 2008 Vlastimil Tesař, SM OECD. 
 

Nízké zastoupení 
občanů ČR v OECD 
neodpovídá 
možnostem... 

...přes vysoké nároky 
na kvalitu odborného 
personálu OECD 

http://www.oecd.org/tad
http://www.nea.fr/
http://www.sujb.cz/
http://www.oecd.org/gov
http://www.mvcr.cz/
http://www.mfcr.cz/
http://www.oecd.org/dev
http://www.mzv.cz/oecd.paris/cz/zpravy_udalosti_aktuality/ludmila_cechova_pribeh_ceske_stazistky_v.html
http://www.bie-paris.org/
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12. ČINNOST SM V ROCE 2008 
 

SM ČR při OECD, www.mzv.cz/oecd.paris 
 

12.1. Plnění úkolů SM a její koordinační činnost 
 
SM v roce 2008 vystupňovala svou činnost zejména v souvislosti 
s presentací Hospodářského přehledu OECD v Praze. Pro setkání 
nejvyšších činitelů ČR s generálním tajemníkem A. Gurríou navrhla SM 
ve spolupráci s ústředím sadu témat pro další součinnost ČR s OECD. 
Vyústěním se staly ještě v roce 2008 semináře, workshopy a odborné 
diskuse za účasti představitelů OECD v oblastech kultivace investičního 
prostředí v zemích JV Evropy, zemědělství, zdravotnického systému, 
energetické politiky. SM rovněž odborně i organizačně podpořila 
provedení hloubkové prověrky soutěžního práva a politiky ČR týmem 
OECD. V průběhu minulého roku byly rovněž položeny základy 
pro spolupráci s OECD v oblastech vládních priorit a k podpoře CZ PRES: 
inovační politika a strategie, podpora reforem a strukturální otázky, 
daňová problematika, energetická bezpečnost a česká energetická 
koncepce a vzdělávací proces. OECD se podílí na přípravě zhodnocení 
pětiletého období od vstupu ČR do EU a její experti jsou zapojeni 
do množství akcí CZ PRES v prvním pololetí 2009. 
 
V oblasti vnějších vztahů byly se souhlasem ústředí realizovány návrhy 
na finanční a odbornou podporu oblastí JV Evropy a Západního Balkánu, 
zemí MENA a nově podporu programů pro země Jižního Kavkazu 
(spolu s Ukrajinou a Běloruskem) a Střední Asie.  
 
Pozornost SM v oblasti vnitřního chodu OECD byla v uplynulém roce 
zaměřena především na dokončení jednání o reformě financování 
organizace a na přípravu rozpočtové dvouletky pro období 2009-2010.  
 
Jednou z klíčových úloh SM je napomáhat propojení možností OECD 
s prioritami, potřebami a zájmy ČR. Ve spolupráci s ústředím hledá SM 
nejvhodnější metody využití produktů a servisu OECD v podobě setkání, 
konzultací, seminářů, konferencí nebo navázání konkrétní odborné 
spolupráce. V případě akcí většího rozměru (MCM, Zvláštní zasedání 
Výkonného výboru, ministerské konference apod.) pořádaných 
v Paříži/Francii, zajišťuje SM rovněž jejich organizační a logistickou 
podporu.  
 
Konkrétní výstupy této činnosti lze nalézt zejména v kapitolách 5, 6 a 7 
této zprávy. 
 
Koordinace pozic členských států EU, zastoupených v OECD, probíhala 
v roce 2008 zejména na úrovni velvyslanců a jejich zástupců. Akce slouží 
především k předání informací o klíčových událostech v průběhu 
předsednictví a ke sladění pozic v konkrétních agendách nebo situacích 

Konkrétní výstupy 
spolupráce s OECD 
v letech 2008 a 2009 

Přidaná hodnota SM 
v interakci s ústředím 
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s vazbou k činnosti OECD. Z obsahového hlediska je důležitá spolupráce 
s delegací EK při OECD. Význam a praktický dosah koordinačních 
schůzek kolísal podle charakteru a citlivosti dotčené problematiky. 
SM na podkladě dosavadních zkušeností zpracovala kvalifikovaný odhad 
harmonogramu koordinačních zasedání pro období předsednictví ČR v EU 
(CZ PŘES) a připravila se na navazující organizační a logistickou činnost. 
 
Na konci roku 2008 nastoupila na SM posila pro výkon CZ PRES v OECD 
E. Pejšová. 
 

SM ČR při OECD, www.mzv.cz/oecd.paris 
 

12.2. Účast na zasedáních  
 
V roce 2008 proběhlo v OECD 1 556 (pro srovnání 1 321 v r. 2007) 
oficiálních zasedání, z toho 1 102 v Paříži. ČR (ústředí a SM OECD) 
obeslala tato zasedání 984 (pro srovnání 654) delegáty, 
z toho 559 v Paříži.  
 
Vedle oficiálních zasedání se pracovníci SM OECD, případně další 
zástupci ČR zúčastňovali množství pracovních, informačních 
a koordinačních mítinků a jednání s prvkem OECD a to ve Francii, 
popřípadě v ČR. 
 

12.3. Zpravodajská činnost 
 
Zpravodajská činnost představuje, vedle prosazování zájmů ČR 
v orgánech OECD, klíčovou činnost SM. Rostoucí nároky, spojené 
se získáváním informací, jejich zpracováním a dopravou na místo určení 
byly řešeny prostředky operativní zpravodajské techniky za postupného 
zdokonalování počítačového vybavení SM. Pokud jde o oficiální zprávy 
ve formě Telegram in claris, odeslala SM v roce 2008 do ústředí celkem 
318  zpráv. Proti předchozímu roku, kdy bylo zasláno 289 takových zpráv 
jde (stejně jako v r. 2007) o více než 10% nárůst. 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. 
 

12.4. Vztahy SM s veřejností 
 
Důležitým komunikačním kanálem jsou internetové stránky SM, které 
v rámci změn stylu všech webových stránek MZV získaly novou grafickou 
podobu i nový editační systém. V roce 2008 bylo zaznamenáno více 
než 65 tisíc zobrazení internetových stránek SM, počet návštěvníků 
přesáhl 16 tisíc. Stránky, zejména informace v češtině, jsou pravidelně 
aktualizovány. Informace o spolupráci OECD s ČR pro anglicky 
a francouzsky mluvící zájemce jsou nyní centrálně umístěny na webu 
OECD. 

Příprava SM na české 
předsednictví v EU 
 

Setrvalý meziroční 
nárůst informační 
činnosti SM  

http://www.mzv.cz/oecd.paris
http://www.mzv.cz/oecd.paris
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Za rok 2008 evidovala a vyřídila SM celkem 3 dotazy podle zákona 
č. 106/1999 Sb. a dále 26 písemných a e-mailových dotazů, 
z toho 23 od občanů ČR a 3 od cizích státních příslušníků. 
 
Počet českých uživatelů OLISnetu, informačního systému pro vládní 
odborníky, zapojené do spolupráce s OECD, vzrostl v roce 2008 
o 44 nových udělených přístupových oprávnění.  
 
 
 

13. ROZPOČET OECD A PODÍL ČR  
 

13.1. Rozpočet OECD 
 
OECD sestavuje standardně rozpočet na dvouleté období, tzv. biénium. 
Rozpočet na období let 2009-2010 byl schválen na zasedání Rady 
18. prosince 2008. Rozpočet byl sestaven po náročném vyjednávání 
mezi Sekretariátem a jednotlivými ČS, za využití informací z hodnocení 
implementace programů9 a střednědobého přezkoumání priorit10. Celkový 
objem rozpočtu OECD pro rok 2008 nakonec dosáhl výše 390 mil. EUR 
(další převody a dodatečná navýšení proti původní částce 
342,9 mil. EUR.11  
 
Nový schválený rozpočet pro rok 2009 činí 303,2 mil. EUR a pro rok 2010 
294,2 mil. EUR (a navíc případné další převody a dodatečně schválené 
rozpočty nebo navýšení, jež mohou být schváleny v průběhu roku – 
viz dokument C(2008)217/REV1) pak zachovává (případně mírně 
navyšuje) dosavadní objem prostředků pro podporu „centrálních“ priorit 
OECD, jimiž jsou mj. politika reforem, inovace, změna klimatu a zejména 
posílená spolupráce s nečleny (v oblasti investic, boji s korupcí 
a soutěžních politik).  
 

Rozpočet OECD, www.oecd.org/budget 
 

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

                                                 
9 Tzv. Programme Implementation Review (PIR) 
10 Tzv. Mid Term Orientation (MTO)  
11 Rozpočet dlouhodobé přestavby sídla OECD a dobrovolné příspěvky nejsou součástí 
této sumy. 

http://www.oecd.org/olisnet
http://www.oecd.org/budget
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i nečlenských zemí, Evropské komise, mezinárodních organizací 
a výjimečně také od soukromých nadací. 
 
Roční statutární příspěvek ČR do rozpočtu OECD v posledním období 
setrvale roste v souvislosti s vysokou dynamikou růstu HDP ČR. 
V porovnání s uplynulým rokem tak vzroste v r. 2009 podíl ČR na části I 
rozpočtu na 0,544 % (z 0,507 % v r. 2008). 
 
Vedle povinných odvodů do rozpočtu organizace, poskytuje v průběhu 
roku každá členská země do rozpočtu OECD dobrovolné příspěvky. Tyto 
odrážejí celou škálu zájmů členských zemí – koncepční shodu (priority) 
a snahu přispět k co nejvyšší kvalitě práce, zájem o zapojení 
do konkrétních projektů, objednávku tématických národních studií 
a specializovaných expertíz, podporu spolupráce s nečleny, atd. Postupem 
času se dobrovolné příspěvky členských zemí staly nedílnou součástí 
rozpočtu organizace, což na druhé straně jeho sestavování komplikuje. 
Jejich poskytování je v naprosté většině vázáno na jednoroční fiskální 
cyklus členských zemí, který se navíc vždy nekryje s kalendářním rokem, 
a neusnadňuje proto detailní dvouleté plánování práce. Navíc, dle propočtů 
OECD, jsou s dobrovolnými příspěvky OECD svázány značné náklady 
nejen na jejich samotnou administrativu, ale zejména na vytvoření 
a správu takto vytvořených pracovních míst. Vzhledem k těmto potížím 
OECD odsouhlasila projekt celkového přezkoumání systému poskytování 
dobrovolných příspěvků s následnou možností změn struktury a výše 
administrativních a správních poplatků, které jsou z nich strhávány. 
 
ČR poskytla rovněž v r. 2008 dobrovolné příspěvky na specifické projekty 
OECD v souladu se svými prioritami. Tradičně největší část připadala 
na příspěvky z rozpočtu MZV, zaměřené zejména na podporu spolupráce 
OECD s nečlenskými zeměmi (např. spolupráce DAC s nastupujícími 
dárci nebo v rámci programu MENA). Další dobrovolné příspěvky 
z kapitoly MZV byly zaměřeny na konkrétní projekty spolupráce mezi ČR 
a OECD. Tradičními poskytovateli dobrovolných příspěvků jsou MŠMT, 
MMR, MŽP a v roce 2008 také Úřad vlády a ÚJV.  
 
Celkem poskytla ČR za rok 2008 dobrovolné příspěvky ve výši více 
než 462 tisíc EUR. Blíže o struktuře a zaměření příspěvků viz následující 
tabulka. 

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

Podpora vybraných 
zájmů ČR v OECD 
dobrovolnými 
finančními příspěvky 
 

http://www.mzv.cz/
http://www.mzv.cz/
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Podporovaná Činnost - Produkt Částka 
(EUR) Z rozpočtu 

Policy Review: Learning for Jobs 70 000 MŠMT 
Program OECD „Investment Compact for 
South-East Europe“ 50 000 MZV 

Podpora zpracování akčního/investičního 
plánu k realizaci strategie pro 
vodohospodářský sektor Moldavska 

50 000 MZV - gestor 
MZe ČR 

Peer review soutěžního práva a politiky v ČR 45 000 MZV - gestor 
ÚOHS 

Inovační strategie OECD 30 000 MZV - gestor 
RVV při ÚV 

Projekt „Politická ekonomie reforem“ OECD 25 000 MZV 
Participace ČR na projektu „Programme for 
the International Assessment of Adult 
Competencies“ (PIAAC). 

25 000 MŠMT 

Program OECD for Middle East and North 
Africa (MENA-Governance) 20 000 MZV 

DAC - EU Outreach 19 351 MZV/ORS 
Seminář ke zhodnocení pětiletého období 
od vstupu ČR do EU „Pět let poté“ 19 000 ÚVL 

Program EURASIA 17 000 MZV 

Podpora činnosti IEA 15 000 MZV - gestor 
MPaO 

The Development of Value-Added Models in 
Education Systéme 15 000 MŠMT 

Příspěvek na publikaci „World Nuclear 
Energy Outlook“ 15 000 ÚJV 

Hodnocení stavu a politiky životního 
prostředí (EPR) JAR 10 000 MZV - gestor 

MŽP 

Cestovní ruch - podpora priorit ČR 10 000 MMR 

Periodic Evaluation of National GLP 
Compliance Monitoring Programmes 10 000 MŽP 

Studie "Redefining and Clarification of the 
Term Financial Sustainability of Health 
Systems" 

7 000 MZV - gestor 
MZdr 

Podpora projektu SENDDD (Special 
Educational Needs Statistics And Indicators) 6 000 MŠMT 

Inovační politika ČR 4 900 MZV - gestor 
RVV při ÚV 

Tvorba efektivní zemědělské politiky - 
výzvy, zkušenosti a poznatky z pozice 
OECD 

4 900 MZV - gestor 
MZe ČR 

Celkem 468 151  
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14. HLAVNÍ UDÁLOSTI V ROCE 
2009 

 
 
Souhrnný přehled nejvýznamnějších očekávaných akcí v roce 2009, 
známých k datu sestavení této zprávy, je uveden v následující tabulce. 
 
 

Datum Akce Místo 

22.-23.1 
Seminář “Zvýšení inovační výkonnosti Evropy“ 
za účasti zástupce generálního tajemníka OECD 
P. C. Padoana  

Praha 

12.2. Parlamentní konference na vysoké úrovni k 
migraci a soudržnosti politik pro rozvoj Brusel 

19.2. Parlamentní seminář OECD na vysoké úrovni na 
téma „Globální finanční krize“ Paříž 

1.-3.3. Konference CZ PRES „Rozšíření EU - pět let 
poté“ Praha 

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

30.-31. 3. Ministerské zasedání Výboru pro politiku 
územního rozvoje (TDPC) Paříž 

6.-8. 4. Konference „Challenges for Agricultural 
Research“ Praha 

14.-15. 5. OECD High-Level Policy Forum „Sickness, 
Disability and Work – Breaking the Barriers“ Stockholm 

24.-29. 5. 77. valné shromáždění OIE Paříž 

26.-27. 5. Ministerské zasedání Mezinár. dopravního fóra Lipsko 

27.-28. 5. Zasedání DAC na ministerské úrovni Paříž 

28. 5. EDRC – projednání Ekonomického přehledu EU  Paříž 

28.-29. 5. Společné zasedání EPOC a DAC na vysoké 
úrovni Paříž 

2.6. 145. zasedání VS BIE Paříž 

4.-5. 6. ECSS Paříž 

9.-10. 6. Neformální setkání ministrů školství Oslo 

22.-25. 6. 14. Mezinárodní metrologický kongres (BIPM) Paříž 

23.-24. 6. Fórum OECD Paříž 

24.-25. 6. Zasedání Rady OECD na ministerské úrovni 
(MCM 2009) 

Paříž 

26. 6. Slavnostní recepce na závěr CZ PRES  Paříž 

29.-30.6. OECD High-Level Policy Forum on Migration Paříž 
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28.6.-3.7. 32. Světový kongres vína a révy vinné Záhřeb 

28.-29.9. Zasedání ELSA na ministerské úrovni Paříž 

14.-15.10. Zasedání Řídícího výboru IEA na ministerské 
úrovni Paříž 

Podzim Zahájení zpracování energetického přehledu ČR Praha 

14.12. EDRC – projednání Hospodářského přehledu 
ČR Paříž 

 
Kalendář očekávaných akcí v roce 2009, www.mzv.cz/oecd.paris /cz/kalendar_akci/ 

 
 
 
 

http://www.mzv.cz/oecd.paris%20/cz/kalendar_akci/
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Příloha č. 1: Zkratky používané v OECD 
 
Poznámka: Uvedené zkratky jsou použity ve Výroční zprávě Stálé mise ČR při OECD 

za rok 2008, popř. byly použity ve výročních zprávách za minulé roky.  
 
AAA Accra Agenda for Action 
AfT Aid for Trade 
APF Africa Partnership Forum 
AGR Food, Agriculture and Fisheries Directorate 
AMSDE Annual Meeting of Sustainable Development Experts 
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation 
ASEAN Association of Southeast Asian Nations 
BIAC Business and Industry Advisory Committee to the OECD 
BIE International Exhibitions Bureau 
BIPM International Bureau of Weights and Measures 
BIS Bank for International Settlement 
BSC Balanced Scorecard 
CAF Common Assessment Framework 
CCP Committee on Consumer Policy 
CERI Centre for Educational Research and Innovation 
CERT Committee for Energy Research and Technology 
CFA Committee on Fiscal Affairs 
CGT Compensated Gross Tons 
CIBE Committee on Industry and Business Environment 
CIIE Committee on Industry, Innovation and Entrepreneurship 
CMF Committee on Financial Markets 
COAG Committee on Agriculture 
COFI Fisheries Committee 
CoG Centre of Government 
COMP Competition Committee 
COMPSIS Computer-based Systems Important to Safety 
CPAC Committee on Public Affairs and Communications 
CSTAT Committee on Statistics 
CSTP Committee on Scientific and Technological Policy 
ČEB Česká exportní banka 
ČEPS Česká energetická přenosová soustava 
ČLR Čínská lidová republika 
ČNB Česká národní banka 
ČSÚ Český statistický úřad 
DAC Development Assistance Committee 
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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 
ECMT European Conference of Ministers of Transport 
ECSS Executive Committee in Special Session 
EDPC Education Policy Committee 
EDRC Economic and Development Review Committee 
EECCA Eastern Europe, Caucasus and Central Asia 
EGAP Exportní garanční a pojišťovací společnost 
EHK OSN Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů 
EK Evropská komise 
ELS/HD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, Health Division 
ELSA Employment, Labour and Social Affairs Committee 
ENV Environment Directorate 
EPC Economic Policy Committee 
EPOC Environment Policy Committee 
EPR Environmental Performance Review 
ERC External Relations Committee 
EU European Union 
EUROSTAT Statistical Office of the European Communities 
EUTELSAT IGO European Telecommunication Satellite Organisation 
FAO Food and Agriculture Organisation of the United Nations 
G8 skupina osmi zemí (Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Rusko, 

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

Development Programme 
IADB Inter-American Development Bank 
IAEA International Atomic Energy Agency 



 
 
 

strana 61

IBSA Indian-Brazil-South Africa Trilateral 
IC Investment Compact 
ICCP Committee for Information, Computer and Communications Policy 
ICEC International Cryogenic Engineering Conference 
ICMC International Cryogenic Material Conference 
ICRP International Commission on Radiological Protection 
ICT Information and Communication Technologies 
IDA International Development Association 
IEA International Energy Agency 
IESED Integrating Employment, Skills and Economic Development Project 
IIF International Institute of Refrigeration 
ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation 
ILO International Labour Organisation 
IMF International Monetary Fund 
IMHE Programme on Institutional Management in Higher Education 
INES Indicators of Educational Systems 
INV Investment Committee 
IPCC Inter-Governmental Panel on Climate Change 
IPPC Insurance and Private Pensions Committee 
IRTAD International Road Traffic and Accident Database 
ITF International Transport Forum 
IWMI International Water Management Institute 
JAR Jihoafrická Republika 
JMTEE Joint Meeting on Tax and Environment Experts 
JTRC Joint OECD/ECMT Transport Research Centre 
JWPAE Joint Working Party on Agriculture and Environment 
JWPAT Joint Working Party on Agriculture and Trade 
JWPTE Joint Working Party on Trade and Environment 
LDCs Least Developed Countries 
LEED Local Economic and Employment Development Programme 
MCM Ministerial Council Meeting 
MD Ministerstvo dopravy ČR 
MDAP Multinational Design Approach Programme 
MENA Middle East and North Africa 
METI Ministry of Economy, Trade and Industry (Japan) 
MF Ministerstvo financí ČR 
MI Ministerstvo informatiky ČR 
MMF Mezinárodní měnový fond 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
MO mezinárodní organizace a instituce 
MPaO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 



 
 
 

strana 62

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
MSP malé a střední podniky 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
MTC Maritime Transport Committee 
MTO Mid Term Orientation 
MV Ministerstvo vnitra ČR 
MZe Ministerstvo zemědělství ČR 
MZdr Ministerstvo zdravotnictví ČR 
MZV Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR 
NATO North Atlantic Treaty Organisation 
NEA Nuclear Energy Agency 
NEO Nuclear Energy Outlook 
NEPAD New Partnership for Africa´s Development 
NSC Nuclear Science Committee 
OAS Organisation of American States 
ODA Official Development Assistance 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
OIE World Organisation for Animal Health 
OIML International Organisation of Legal Metrology 
OIV International Organisation of Vine and Wine 
OLIS (OLISnet) On-Line Information System 
OMEV Odbor mezinárodních ekonomických organizací MZV ČR 
OSN Organizace spojených národů 
PAC Public Affairs and Communications Directorate 
PEB Programme for Educational Building 
PFI  Policy Framework for Investment 
PDG Partnership for Democratic Governance 
PGC Public Governance Committee 
PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies 
PIR Programme Implementation Review 
PISA Programme for International Student Assessment 
PRISMA Fire Propagation in Elementary Multiroom Scenarios 
PSE Producer Subsidy Equivalent 
PSP Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
RFID radio-frequency identification 
RIA Regulatory Impact Analysis 
ROSA Ring of Safety Assessment 
SAICM Strategic Approaches to International Chemicals Management 
SB Světová banka 
SC Steering Committee 
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SEK Sekce ekonomická a kulturní MZV ČR 
SEQ Standing Group for Emergency Questions 
SGA Globalisation and Structural Adjustment 
SIGMA Support for Improvement in Governance and Management 
SLM Senior Level Meeting 
SLT Standing Group for Long Term Co-operation 
SM Stálá mise ČR při OECD 
SME Small and Medium Enterprises 
SOM Standing Group on Oil Markets 
SOPEMI Continuous Reporting System on Migration 
SR Slovenská republika 
SSHR Správa státních hmotných rezerv 
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
SZPI Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
TAD Trade and Agriculture Directorate 
TD Trade Directorate 
TDCP Territorial Development Policy Committee 
TMB Transport Management Board 
TOU Tourism Committee 
TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
TUAC Trade Union Advisory Committee to the OECD 
ÚIV Ústav pro informace ve vzdělávání 
ÚJV Ústav jaderného výzkumu Řež 
UK Universita Karlova 
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 
UNDP United Nations Development Programmed 
UNEP United Nations Environment Programme 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 
ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
US DOE US Department of Energy 
USD dolar USA 
ÚV Úřad vlády 
V4 Visegradská skupina (ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko) 
VŠE Vysoká škola ekonomická 
WCO World Customs Organisation 
WEO World Energy Outlook 
WG Working Group 
WHO World Health Organisation 
WIPO World Intellectual Property Organisation 
WP Working Party 
WP6 Council Working Party on Shipbuilding 
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WPAPM Working Party on Agricultural Policies and Markets 
WPEEF Working Party on Aid Effectiveness and Donor Practices 
WPM Working Party on Migration 
WPSME Working Party on SMEs and Entrepreneurship 
WPTC Working Party of Trade Committee 
WTO World Trade Organisation 
 

Podrobný seznam zkratek užívaných v OECD je též k dispozici na www.oecd.org/acronyms 
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Příloha č. 2: Užitečné webové odkazy 
 
OECD www.oecd.org 
  
OECD a ČR www.oecd.org/czech 
SM ČR při OECD www.mzv.cz/oecd.paris 
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 
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 
  

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/czech
http://www.mzv.cz/oecd.paris
http://www.mzv.cz/oecd.paris
http://www.oecd.org/about
http://www.oecd.org/OECDgroups
http://www.oecd.org/taxation
http://www.oecd.org/transport
http://www.oecd.org/economics
http://www.oecd.org/finance
http://www.oecd.org/competition
http://www.oecd.org/daf/nocorruption
http://www.oecd.org/migration
http://www.oecd.org/trade
http://www.oecd.org/regional
http://www.oecd.org/development
http://www.oecd.org/sti/consumer-policy
http://www.oecd.org/statistics
http://www.oecd.org/ageing
http://www.oecd.org/sti
http://www.oecd.org/governance
http://www.oecd.org/education
http://www.oecd.org/employment
http://www.oecd.org/agriculture
http://www.oecd.org/health
http://www.oecd.org/environment
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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 zenědělství a obchod  www.oecd.org/agr 
Direktorát pro rozvojovou spolupráci www.oecd.org/dac 
Direktorát pro statistiku www.oecd.org/std 
Direktorát pro vzdělání www.oecd.org/edu 
Direktorát pro veřejné záležitosti a komunikaci www.oecd.org 
Direktorát pro veřejnou správu a územní rozvoj www.oecd.org/gov 
Direktorát pro vědu, technologii a průmysl www.oecd.org/sti 
Direktorát pro zaměstnanost, práci a sociální věci www.oecd.org/els 
Direktorát pro životní prostředí www.oecd.org/env 
Ekonomický odbor www.oecd.org/eco 
Obchodní direktorát www.oecd.org/ech 
  
  
Africa Partnership Forum www.oecd.org/apf 
BIAC www.biac.org 
Centrum pro výzkum ve vzdělávání a inovace www.oecd.org/edu/ceri 
Jaderná energetická agentura www.nea.org 
Klub pro Sahel a Západní Afriku www.oecd.org/sah 
Mezinárodní energetická agentura www.iea.org 
Partnerství pro demokratické vládnutí www.oecd.org/pdg 
Rozvojové centrum www.oecd.org/dev 
Sekretariát pro politický dialog s G8 www.oecd.org/g8 
TUAC www.biac.org 
  
  
MCM 2008 www.oecd.org/mcm2008 
Fórum OECD 2008 www.oecd.org/forum2008 
  
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 

http://www.oecd.org/statistics
http://www.oecd.org/ctp
http://www.oecd.org/cfe
http://www.oecd.org/ccnm
http://www.oecd.org/daf
http://www.oecd.org/agr
http://www.oecd.org/dac
http://www.oecd.org/std
http://www.oecd.org/edu
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/gov
http://www.oecd.org/sti
http://www.oecd.org/els
http://www.oecd.org/env
http://www.oecd.org/eco
http://www.oecd.org/ech
http://www.biac.org/
http://www.oecd.org/edu/ceri
http://www.nea.org/
http://www.oecd.org/sah
http://www.iea.org/
http://www.oecd.org/dev
http://www.biac.org/
http://www.internationaltransportforum.org/
http://www.oiml.org/
http://www.oiv.int/
http://www.oie.int/
http://www.bie-paris.org/
http://www.iifiir.org/
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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 
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 
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http://www.msmt.cz/
http://www.mvcr.cz/
http://www.mzv.cz/
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http://www.egap.cz/
http://www.sshr.cz/
http://www.sujb.cz/
http://www.nri.cz/
http://www.uiv.cz/
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http://www.unesco.org/
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http://www.worldbank.org/
http://www.who.int/
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http://www.oecd.org/secretarygeneral
http://www.oecd.org/conferencecentre
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Příloha č. 3: Struktura Sekretariátu OECD v roce 2008 
 

OECD 
 

Direktorát pro rozvojovou 
spolupráci 

www.oecd.org/dac 

Ekonomický odbor 
www.oecd.org/eco 

Direktorát pro vzdělání 
www.oecd.org/edu 

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

Centrum pro podnikání, malé a 
střední podniky a pro místní 

rozvoj 
www.oecd.org/cfe 

Direktorát pro životní  
prostředí 

www.oecd.org/env 

Výkonný direktorát 
www.oecd.org 

Direktorát pro finance a 
podnikání 

www.oecd.org/daf 

Direktorát pro zemědělství a 
obchod 

www.oecd.org/agr 

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

Direktorát pro veřejné 
záležitosti a komunikaci 

www.oecd.org 

Direktorát pro veřejnou správu 
a územní rozvoj 

www.oecd.org/gov 

Direktorát pro vědu, 
technologii a průmysl 

www.oecd.org/sti 

Direktorát pro statistiku 
www.oecd.org/std 

Centrum pro daňovou 
politiku a správu 

www.oecd.org/ctp 

 
Ostatní organizace v systému OECD 

 

Rozvojové centrum 
www.oecd.org/dev 

Centrum pro výzkum ve 
vzdělávání a inovace 

www.oecd.org/edu/ceri 

Mezinárodní energetická 
agentura 

www.iea.org 

Jaderná energetická agentura 
www.nea.fr 

Klub pro Sahel a Západní 
Afriku 

www.oecd.org/sah 

Mezinárodní dopravní fórum 
www. 

internationaltransportforum. 
org 

Partnerství pro demokratické 
vládnutí 

www.oecd.org/pdg 

Sekretariát pro politický dialog 
s G8 

www.oecd.org/g8 

Africa Partnership Forum 
www.oecd.org/apf 

 

http://www.oecd.org/dac
http://www.oecd.org/eco
http://www.oecd.org/edu
http://www.oecd.org/els
http://www.oecd.org/cfe
http://www.oecd.org/env
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/daf
http://www.oecd.org/ccnm
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/gov
http://www.oecd.org/sti
http://www.oecd.org/std
http://www.oecd.org/ctp
http://www.oecd.org/dev
http://www.oecd.org/
http://www.iea.org/
http://www.nea.fr/
http://www.oecd.org/sah
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Příloha č. 4: Stálá mise ČR při OECD (leden 2009) 
 

 
 

Karel Dyba 
velvyslanec 

a stálý představitel ČR při OECD 
    

 

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

    

 

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

    

 

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

    

 

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

    

 

Eva Pejšová 
 
Koordinace výkonu předsednictví České 
republiky v EU v rámci OECD 
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Sekretariát 

    

  

Gabriela Brožková Věra Šimáková 

    
 

Finančně-hospodářský úsek 
    

  
Martin Horák 

hospodář 
Olga Caklová 

účetní 

    

  

Josef Cakl 
řidič 

Lukáš Burša 
domovník 
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Příloha č. 5: Informační leták “OECD a Česká republika“ 
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