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Úvod: aktivity ČR v OECD za rok 2005 v kostce 
 
- V roce 2005 uplynulo deset let od vstupu České republiky do OECD. Nejvýznamnějším 
připomenutím tohoto výročí bylo výjezdní zasedání Rady OECD v Praze, které se uskutečnilo 
v prosinci 2005. V jeho rámci došlo k setkání představitelů OECD s prezidentem V. Klausem 
a představiteli vlády ČR.  
 
- Po několika letech se opět podařilo zajistit člena vlády (místopředseda vlády M. Jahn) jako 
vedoucího delegace ČR na ministerském zasedání Rady OECD, které se v roce 2005 
věnovalo otázkám globalizace a energetice.  
 
- M. Jahn vystoupil jako jeden z hlavních řečníků na konferenci Forum OECD 2005. 
Vystoupení mělo v OECD velký ohlas, rovněž proběhla tisková konference.  
 
- V březnu 2005 se v Praze konal seminář OECD pro novináře a tiskové mluvčí na resortech s 
cílem zviditelnit práci OECD v ČR a zlepšit její využívání při formulaci vládních politik.  
 
- Expertní spolupráce vlády ČR a OECD v roce 2005 na tvorbě strategie hospodářského růstu 
ČR byla zakončena seminářem v lednu 2006 v Paříži za účasti místopředsedy vlády J. Havla.  
 
- Ministr životního prostředí L. Ambrozek vedl delegaci, která se zúčastnila hodnocení 
politiky životního prostředí v ČR. Kromě přehledu životního prostředí byl v roce 2005 rovněž 
publikován energetický přehled ČR (u této příležitosti navštívil ČR výkonný ředitel IEA C. 
Mandill). 
 
- Delegáti z ústředí i zástupci SM se aktivně zapojili do projednávání otázek reformy OECD a 
dalších institucionálních otázek (strategie spolupráce s nečleny, otázky řízení, priority a 
rozpočet, hodnocení výborů, výběr nového gen. tajemníka atd.). 
 
- Kromě řádného příspěvku do OECD poskytla ČR během roku 2005 devět dobrovolných 
příspěvků na vybrané aktivity OECD v souladu se svými zájmy a prioritami. 
 
 

ČR a OECD v číslech: 
 

počet českých občanů v sekretariátu OECD ke konci roku 2005 5 
počet zodpovězených dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. 6 
počet nových přihlášek na OLISnet za rok 2005 25 
počet oficiálních telegramů SM do ústředí za rok 2005  232 
účast delegátů z ČR na zasedáních OECD v roce 2005 257 
účast zástupců SM na zasedáních OECD v roce 2005 455 
počet návštěvníků titulní stránky webu SM za rok 2005  10 322 
počet shlédnutých stránek webu SM za rok 2005  29 652 
dobrovolné příspěvky ČR do OECD za rok 2005 (EUR)  275 000 
příspěvky ČR do OECD a přidružených organizací za rok 2005 (EUR)  1 060 967 
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1. Mezinárodní kontext činnosti OECD 
 
Rok 2005 navázal na globální ekonomický vývoj předchozího období. Udržel se silný 
hospodářský růst, nezastavil se však růst cen ropy a makroekonomická nerovnováha 
projevující se mezi hlavními hospodářskými bloky nedoznala výraznou změnu. Téměř 
dvouciferný růst mezinárodního obchodu, akumulace dolarových rezerv v asijském regionu a 
vysoká cena ropy znásobená přesuny finančních prostředků do zemí exportujících ropu, to vše 
potvrdilo trend vzrůstající vzájemné propojenosti světové ekonomiky. Neustále se zvyšuje  
mezinárodní migrace, která je provázána s negativním demografickým vývojem naprosté 
většiny zemí OECD a má za následek řadu doprovodných problémů. Rozšiřuje se mezera 
mezi více a méně kvalifikovanými, z nichž druhá skupina čelí stále rostoucímu riziku 
nezaměstnanosti.  
 
Ministerské zasedání OECD (MCM) svým zaměřením na globalizaci proto vystihlo aktuální 
téma celosvětové debaty. Ministři se shodli na nevyhnutelnosti akcelerující globalizace, ale i 
na její prospěšnosti. Aby se tento trend nestal hrozbou, ale spíše příležitostí, je třeba zavádět 
relevantní politiky koherentně. Otevřenost ekonomik by měla být doplněna instrumenty, které 
napomohou využívat výhody globalizace všemi a omezí rizika pro ohrožené skupiny. OECD 
bylo vyzváno k pokračování analýzy dopadů globalizace na její členy i ostatní země a 
k hledání nejlepších postupů pro strukturální přizpůsobení ekonomik tomuto trendu. 
         
Hospodářský růst se v roce 2005 stal vyrovnanějším. USA si nadále udržely pozici 
lokomotivy světové ekonomiky, Japonsko zažilo svůj nejsilnější růst za poslední dekádu a 
dlouho očekávané oživení se začíná projevovat i v Eurozóně. Přestože v roce 2005 rezonovalo 
slovo „třetí ropný šok“, nedošlo k výraznému promítnutí vysokých cen ropy do cenové 
hladiny a velmi umírněně se v zemích OECD vyvíjely i mzdy. Tohoto odlišného vývoje od 
předchozích ropných šoků bylo dosaženo díky vysoké kredibilitě centrálních bank, nižší 
energetické náročnosti ekonomik OECD a v neposlední řadě i díky zvýšené odolnosti vůči 
vnějším šokům. Čtvrt století strukturálních reforem prováděných na základě doporučení 
OECD tak přináší své ovoce.   
 
Globální nerovnováha v obchodních a finančních tocích ztělesněná rostoucím deficitem 
běžného účtu platební bilance USA se však ani během roku 2005 nezmenšila a nadále zůstává 
jedním z hlavních rizik budoucího vývoje. OECD v této souvislosti i prostřednictvím svého 
historicky prvního ekonomického přehledu Číny apelovala na větší pružnost směnných kurzů 
v Asii. Podle OECD může ke korekci globální nerovnováhy významně pomoci zavádění 
strukturálních reforem v Eurozóně, které by vedly k silnějšímu ekonomickému oživení, stejně 
tak jako prosazování politiky podporující zvýšení soukromých i veřejných úspor v USA. 
 
Rok 2005 proběhl ve znamení zvýšeného zájmu o otázky energetiky, a to zejména díky 
pokračování růstu cen energií (cena ropy byla v průměru o 35-40% vyšší než v roce 2004). 
Trh citlivě reagoval na nepříznivé signály jak z geopolitických rizik tak z přírodních katastrof, 
což se jasně projevilo zejména po ničivém působení hurikánů Katrina a Rita v Mexickém 
zálivu. Společná akce členských zemí Mezinárodní energetické agentury (IEA) přispěla 
k uklidnění trhu a ukázala, že schopnost rychlé odpovědi v případě ohrožení světového trhu je 
velmi účinná a že ji IEA dokáže vhodně použít. Již na květnovém zasedání IEA ministři 
zdůraznili, že se na první místo dostává bezpečnost dodávek energií. Nejistotu trhu prohloubil 
nedostatečný přírůstek těžebních a zpracovatelských kapacit, růst závislosti na omezeném 
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počtu dodavatelů v oblasti zemního plynu a několik masivních výpadků v zásobování 
elektrickou energií v předchozích letech. IEA doporučuje stabilizovat energetické trhy 
zvyšováním jejich transparentnosti, aktivní spoluprací zemí-producentů se zeměmi-
spotřebiteli, důrazem na výzkum, zvyšování energetické účinnosti a environmentální orientací 
energetické politiky. Rok 2005 potvrdil nezbytnost zvýšení investic do energetiky. 
 
Za situace, kdy výrazně rostl mezinárodní obchod, byly s napjetím očekávány výsledky 
Ministerské konference WTO v prosinci 2005 v Hongkongu. Ministři zemí OECD již na 
MCM jasně poukázali na to, že mnohostranný obchodní systém nemá žádnou jinou 
alternativu a je třeba, aby pokračoval. Případný neúspěch jednání v Hongkongu mohl ohrozit 
již fungující mnohostranné obchodní mechanismy, zejména v době růstu regionálních a 
dvoustranných transakcí. V podmínkách globalizace je nezbytná koherence obchodních a 
rozvojových politik. Výsledek konference v Hongkongu, zejména termín dokončení 
Rozvojové agendy z Doha (DDA) do konce roku 2006, je proto nesmírně náročným, ale 
pozitivním a důležitým závazkem. 
 
Důraz OECD na otázky globalizace se objevil i v mezinárodní rozvojové spolupráci. Rok 
2005 lze opět bez nadsázky nazvat "rokem rozvojovým", neboť přinesl několik přelomových 
rozhodnutí. Na summitu v Gleneagles se země G8 dohodly na odpuštění multilaterálních 
dluhů nejchudším zemím, stejně jako na podstatném nárůstu rozvojové pomoci 
(zdvojnásobení pomoci do subsaharské Afriky). Také země Evropské unie se kolektivně 
zavázaly zvýšit rozvojovou pomoc.  
 
V září 2005 se v New Yorku konal summit OSN, který po pěti letech hodnotil postup v 
naplňování Deklarace tisíciletí, včetně tzv. Miléniových rozvojových cílů. OECD jako forum 
nejvyspělejších zemí světa se na mezinárodní rozvojové agendě aktivně podílelo. Na 
květnovém MCM přijali ministři poselství OECD pro summit OSN. Ještě předtím, v březnu 
2005, OECD spoluorganizovala druhé forum na vysoké úrovni o efektivnosti pomoci. Na 
závěr Fora byla přijata Pařížská deklarace o efektivnosti pomoci, která poprvé stanovila 
měřitelné indikátory.  
 
 
2. Nejvýznamnější akce OECD v roce 2005 
 
* Ministerské zasedání Rady OECD  
 
Zasedání Rady na úrovni ministrů (MCM) se konalo v Paříži 3.-4. května 2005 a za ČR se ho 
zúčastnila delegace vedená místopředsedou vlády M.Jahnem. Členy delegace byli rovněž 
náměstci T. Prouza z MF a  M. Somol a M. Pecina z MPO.  
 
Důsledky globalizace na ekonomický výhled. Ministři se shodli, že globalizace je 
nevyhnutelná i potřebná a je naším úkolem učinit udržitelnou, využívat příležitosti volného 
trhu a umožnit, aby byla přínosná pro všechny. K tomu účelu je nutné využít všechny nástroje 
politiky koherentním způsobem, aby byl urychlen růst a zachován udržitelný rozvoj, posíleny 
investice v energetice, pokračovaly strukturální reformy, snižovala se chudoba. Zajistit je 
třeba i úspěšné výsledky rozvojové agendy z Doha na jednáních G-8, OSN i WTO. Pokud jde 
o výsledky ekonomického rozvoje, bylo konstatováno, že ekonomický růst byl globálně silný 
přes zvyšování cen ropy. Obchod rostl především v Asii. Poukázáno bylo i na řadu rizik 
vnitřní a vnější nerovnováhy včetně růstu deficitů platební bilance, fiskálních deficitů i cen 
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ropy. Ministři zdůraznili základní význam udržitelných veřejných financí i přes tlaky 
vznikající ze stárnutí populace.  
 
Investice do energie. Podle IEA bude nutné do r. 2030 investovat do energetického sektoru 
16 bilionů USD. Omezit je nutné i dopady na životní prostředí a klima. Prohloubení dialogu 
s producenty a větší transparentnost trhu jsou podmínkou pro udržení stability na trhu. 
Ministři zdůraznili význam dostatečné nabídky čisté a obnovitelné energie, rozvoj technologií 
a infrastruktury, podporu výzkumu a spolupráce vlád s průmyslem.  
 
Globalizace a strukturální přizpůsobení. Zde byly předloženy studie „Růst ve službách“, 
„Obchod a strukturální přizpůsobení“. Globalizace je výzvou k přizpůsobení pro jednotlivce, 
regiony i země. Z jednání vyplynulo, že základní pro toto přizpůsobení je makroekonomický 
rámec podporující stabilitu a růst, dále je to sociální záchranná síť, efektivní regulační rámec, 
otevřená obchodní a investiční politika, rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a 
inovační politika. Důležitá je ekonomicky, sociálně a ekologicky udržitelná politika, přičemž 
značný potenciál se skrývá v sektoru služeb. Je rovněž třeba nadále studovat dopady 
globalizace na členské i nečlenské země. 
 
Miléniová deklarace a Monterreyský konsensus. Ministři přijali prohlášení k této otázce, 
které bylo připraveno pro summit OSN (blíže viz http://www.mzv.cz/oecd.paris -> sekce 
"Zprávy, události, aktuality"). Přihlásili se k většímu úsilí na splnění rozvojových cílů 
tisíciletí (MDGs), snížení chudoby a hladu, řešení problémů AIDS a dalších nemocí, 
vzdělávání, podpořili stabilní finanční toky a koherenci politik zaměřených na rozvoj. Na 
základě japonského návrhu bude posílena spolupráce s Afrikou, která jako nejchudší region 
vyžaduje zvláštní pozornost.  
     
Obchodní jednání v rámci rozvojové agendy z Doha. Ministři se shodli na potřebě 
dosáhnout  výsledek u Rozvojového kola do konce r. 2006, což se stane motorem pro globální 
růst. Zdůraznili, že fungující multilaterální systém nemá žádnou alternativu. Ministři 
zdůraznili, že by mělo být dosaženo pokroku v celém spektru otázek, od zemědělství přes 
přístup na trhy po ulehčení obchodu.  
 
Reforma OECD. Ministři se vyslovili pro pokračování reformy organizace, aby bylo udrženo 
vedoucí postavení OECD v oblasti politických analýz, peer reviews a při tvorbě nových 
globálních norem a standardů. OECD má pokračovat ve spolupráci s nečlenskými zeměmi a 
podpořeno bylo zahájení nové Strategie diferencované spolupráce s významnými 
nečlenskými zeměmi. Ministři rovněž doporučili Radě vytvořit mechanismus řídících struktur 
organizace s ohledem na její budoucí rozšíření.          
 
Pozn.: Více informací o ministerském zasedání Rady OECD na 
http://www.oecd.org/mcm2005. 
 
* Zasedání Mezinárodní energetické agentury (IEA) na úrovni ministrů 
 
Zasedání Řídícího výboru Mezinárodní energetické agentury (IEA) na úrovni ministrů se 
konalo ve dnech 2. – 3. května 2005 v Paříži souběžně s MCM. Hlavními tématy zasedání 
byla nutnost investic do energetiky a vysoká úroveň cen ropy na světovém trhu. Podle IEA 
bude potřebovat světová energetika do roku 2030 kumulovaně 16 biliónů USD investic. 
V případě, že nedojde ke změně současných energetických politik, vyroste celková 
energetická poptávka v tomto období o 60% a stejný nárůst zaznamená i produkce 
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skleníkových plynů. Je nutné omezovat dopad rostoucí energetické poptávky na životní 
prostředí. Ministři také zdůraznili nutnost postavit se vysokým a nestabilním cenám energií. 
Aby to bylo možné realizovat, je nutný společný postup hlavních světových výrobců i 
spotřebitelů. Ovlivnění globální nabídky a poptávky směrem k stabilizaci trhu se neobejde 
bez prohloubení dialogu se zeměmi-producenty a bez zvyšování transparentnosti trhu energií. 
Delegaci ČR na zasedání vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu M. Pecina. Zasedání na 
ministerské úrovni se koná jednou za dva roky. Více na www.iea.org.  
 
* Forum OECD 2005 
 
Jak se již stalo zvykem, konala se souběžně s ministerským zasedáním Rady OECD 
konference Forum OECD 2005. Tentokrát nesla podtitul "Fuelling the Future", neboť 
průřezovým tématem byla energetika ve všech svých návaznostech (ekonomické, 
environmentální, bezpečnostní, rozvojové). Fora se účastnilo několik stovek zástupců vládní, 
podnikatelské i akademické sféry a mnoho novinářů. Vedle švédského premiéra a 
francouzského ministra financí byl jedním z hlavních řečníků na Foru i místopředseda vlády 
ČR M. Jahn. Ve svém vystoupení se M. Jahn věnoval zejména českým zkušenostem z 
transformačního období, evropské integraci i širším globálním otázkám. Vystoupení se v 
OECD setkalo s pozitivním ohlasem a bylo dalším připomenutím desátého výročí vstupu ČR 
do organizace. Více o průběhu konference viz http://www.oecd.org/forum2005. Více k 
projevu M. Jahna viz http://www.mzv.cz/oecd.paris -> sekce "Zprávy, události, aktuality". 
 
* Zvláštní zasedání Výkonného výboru (ECSS) 
 
Jarní zasedání ECSS se konalo 11. – 12. dubna 2005 v Paříži a za ČR vedla delegaci 
ředitelka OMEV J. Jeslínková. Na zasedání byl projednán návrh Miléniové deklarace pro 
Summit OSN, příprava Ministerského zasedání Rady a summitu G-8. Z přípravy na summit v 
Gleneagles byla věnována pozornost zejména projektům spolupráce OECD s africkými 
zeměmi a změnám klimatu.  ECSS rovněž projednávalo obchodní otázky, které byly 
připravovány na zasedání MCM k bodu o obchodu. Zaměřilo se zejména na mnohostranná 
obchodní jednání rozvojové agendy z Doha a přípravu ministerské konference WTO. 
Podtržena byla potřeba vyváženého přístupu k vyjednávání jednotlivých otázek, současně 
však bylo doporučeno koncentrovat diskusi na MCM jen na některé otázky. Projednávána 
byla rovněž Strategie diferencované spolupráce, která byla představena jako rámec pro 
posílené vztahy s vybranými nečlenskými zeměmi.    
 
Globální dialog k rozvoji a investicím se konal před zasedáním ECSS a byly na něj pozvány 
nečlenské země (Brazílie, Čína, Rusko, Indie, Jordánsko a Jihoafrická republika). Diskuse se 
soustředila na zkušenosti a problémy rozvoje a investic z perspektivy rozvojových zemí a 
způsoby zvýšení synergie mezi rozvojem a investicemi. Podtržena byla mobilizace domácích 
zdrojů, efektivní využití zahraničních investic i rozvojové pomoci. Podpora investičního 
klimatu v rozvojových zemích je jedním z cílů rozvojové pomoci, ale musí vycházet z priorit 
národních rozvojových strategií. Jednání mělo návaznost na další mezinárodní akce v této 
oblasti a zprávu Světové banky o lepším investičním klimatu pro všechny.  
        
Podzimní zasedání ECSS se konalo 7.-8. prosince 2005 a delegaci ČR vedla ředitelka 
OMEV J. Jeslínková. Z rozhodnutí Rady se neuskutečnil při této příležitosti globální dialog 
s nečleny. Zasedání se zúčastnil zástupce Ruska, který informoval o prioritách ruského 
předsednictví G-8 v r.2006 (energetická bezpečnost, vzdělávání a infekční nemoci). ECSS 
jednalo rovněž o minulých a budoucích aktivitách OECD vůči Číně. Zdůrazněn byl rostoucí 
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význam Číny pro světovou ekonomiku i světový obchod a potřeba rozvíjení dialogu OECD s 
Čínou. Značná pozornost byla věnována otázkám reformy a řízení organizace.  
 
* Fórum na vysoké úrovni o efektivnosti pomoci  
 
Ačkoliv nešlo o tradiční sektorový ministeriál, stalo se pařížské Fórum na vysoké úrovni o 
efektivnosti pomoci (28. února - 2. března 2005) významnou akcí, kterou OECD pořádala 
spolu se Světovou bankou, UNDP a regionálními rozvojovými bankami. Na Fórum 
bezprostředně navazovalo zasedání Výboru OECD pro rozvojovou pomoc (DAC) na vysoké 
úrovni. Obou akcí se účastnila řada ministrů, šéfů rozvojových agentur a vedoucích 
představitelů mezinárodních organizací. Fóra se navíc účastnili i pozvaní hosté z partnerských 
(tj. rozvojových) zemí. Celkem se jednání účastnilo asi 60 delegací. Delegaci ČR vedl 
náměstek ministra financí Z. Hrubý. 
 
Hlavním výstupem zasedání byla Pařížská deklarace o efektivnosti pomoci (Paris 
Declaration on Aid Effectiveness), která se stala přelomem v rozvojové agendě a významným 
příspěvkem OECD pro pozdější summit OSN. Podstatou deklarace je vzájemná odpovědnost 
obou stran (jak dárců, tak partnerských zemí). Tyto závazky jsou doplněny o dvanáct 
konkrétních indikátorů, jejichž naplňování bude průběžně monitorováno. DAC bude 
naplňování deklarace nadále sledovat. Příští fórum na vysoké úrovni o efektivnosti pomoci se 
uskuteční v roce 2008 v Ghaně. Více o této problematice na internetu: 
www.aidharmonization.org.  
 
* Zasedání Výboru pro rozvojovou pomoc na vysoké úrovni (HLM) 
 
Zasedání DAC na vysoké úrovni (HLM) se konalo 3. března 2005 v Paříži a bezprostředně 
navazovalo na Forum o efektivnosti pomoci. Proto se ministři a další vedoucí představitelé 
dárcovských zemí bavili zejména o potřebě vyjasnit indikátory a zahájit monitoring Pařížské 
deklarace. HLM bylo také příležitostí k debatě o poselství OECD pro summit OSN, které bylo 
později schváleno na ministerském zasedání Rady OECD (viz výše). Bez větší diskuse 
schválili ministři DAC dopředu dojednaný text o vykazatelnosti některých bezpečnostních 
položek jako ODA (oficiální rozvojová pomoc). HLM se rovněž dotkl aktuální problematiky 
zranitelných zemí (fragile states), když ministři přivítali tzv. deset londýnských principů pro 
angažovanost dárců ve zranitelných zemích.  
 
* Zasedání Výboru pro zaměstnanost, práci a sociální věci na úrovni 
ministrů  
 
Zasedání, které se konalo 31.března - 1.dubna 2005, se vedle ministrů pro sociální věci 
zúčastnili mj. i evropský komisař pro zaměstnanost a sociální věci V. Špidla, zástupci Rady 
Evropy a Mezinárodní organizace práce (ILO). Delegaci ČR vedl náměstek ministra práce a 
sociálních věcí, Č. Sajda. Jednání probíhalo pod názvem Rozšiřování příležitostí: jak nám 
všem může prospět aktivní sociální politika a bylo věnováno možnostem dalšího 
zlepšování sociálních podmínek. Poprvé bylo ministerské zasedání organizováno formou 
workshopů, z nichž jednomu předsedal generální tajemník OECD, D. Johnston.  
 
Krátce před zasedáním ministrů vyšla publikace OECD „Společnost na první pohled: Sociální 
ukazatele 2005". Jejím smyslem bylo upozornit na to, že k měření pokroku, kterého vlády 
dosáhly při zlepšování kvality života pro co největší počet občanů. Vybrané ukazatele 
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podchycují hlavní cíle sociální politiky - soběstačnost, rovnost, zdraví a sociální soudržnost. 
V závěrečném komuniké se ministři dohodli na tom, že je potřeba podpořit investice do 
lidských schopností a rodin, analyzovat mezigenerační rozdělení veřejných a soukromých 
výdajů, přizpůsobovat politiky individuálním potřebám, začlenit všechny klíčové sociální 
činitele do politického dialogu. OECD dostala od ministrů mandát k pokračování prací v 
následujících oblastech: blaho dětí a podpora rodin; sociální a ekonomické dopady politik v 
oblasti penzí; zdravotně postižené osoby na trhu práce; vyváženost mezi právy a 
odpovědnostmi v sociálním zabezpečení; životní rizika, běh života a sociální politika. Blíže o 
ministeriálu viz http://www.oecd.org/socialmin2005. 
 
* Zasedání Výboru pro politiku životního prostředí na vysoké úrovni 
 
Pravidelné zasedání výboru bylo tentokrát rozšířeno o jednodenní zasedání, 14.dubna 2005, 
na vysoké úrovni. Jeho téma Náklady nekonání (Cost of Inaction) vyplynulo ze závěrů 
ministerského zasedání na jaře 2004, kdy ministři podpořili potřebu vyčíslit i potenciální 
ztráty k nimž by došlo v případě, že nebudou přijata a uplatněna patřičná opatření k ochraně 
životního prostředí. Za ČR se zúčastnil náměstek ministra životního prostředí T. Novotný. 
Práce OECD se v první fázi zaměřila na otázky klimatických změn, ztráty biodiversity a 
dopadu znečištění na lidské zdraví, které představují tři priority členských zemí.  
 
Zasedání bylo koncipováno jako konfrontace odborné veřejnosti (státní správa a zájmové 
skupiny) s vysoce odbornými materiály a přednáškami nezávislých konzultantů, které 
postrádaly vypovídací schopnost požadovanou pro politická rozhodnutí. Převažuje názor, že 
vyčíslení potenciálních ztrát z nekonání by mělo být součástí nákladů a výhod spojených s 
návrhy příslušných environmentálních opatření. Debata se proto týkala hlavně vyhodnocení, 
aplikací, metodologie a výstupů. Z pohledu zadání ministrů chybí pracím, které byly v 
direktorátu pro životní prostředí za poslední roky udělány, zejména konfrontace s 
nejnovějšími metodologickými přístupy a propojení na vyhodnocení ekonomických dopadů. 
 
* Zasedání Zemědělského výboru na vysoké úrovni 
 
Zasedání, kterému předsedal bývalý komisař EU pro zemědělství, rozvoj venkova a rybářství, 
F. Fischler, se uskutečnilo ve dnech 14.-15. června 2005 a bylo první schůzkou v historii 
OECD, kdy se diskuse k reformě zemědělské politiky zúčastnily aktivně nečlenské země 
(Brazílie, Čína, JAR a Indie). Českou delegaci vedl vrchní ředitel MZe F. Sládek. Zasedání 
předcházela dvoudenní diskuse o zemědělské politice Brazílie a Číny, examinace zemědělské 
politiky JAR a Indie proběhla na zasedání Zemědělského výboru v prosinci.  
 
Brazílie, Čína, JAR i Indie uskutečnily za posledních 15 let dalekosáhlé politické i 
ekonomické reformy s dopadem na zemědělství. Podařilo se snížit úroveň chudoby na 
venkově a zvýšit produktivitu zemědělství, které je významným ekonomickým sektorem a 
zdrojem zaměstnanosti na venkově. Ze studií OECD vyplývá, že pro další snížení chudoby 
bude ale třeba další odliv pracovní síly ze zemědělství do jiných ekonomických sektorů, ať již 
na venkově nebo ve městě. 
 
* Neformální zasedání Výboru pro veřejnou správu na úrovni ministrů  
 
Dne 28. listopadu 2005 se v Rotterdamu uskutečnila konference ministrů OECD 
odpovědných za veřejnou správu. Konferenci řídili holandský ministr A. Pechold a generální 
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tajemník OECD D. Johnston. Delegaci ČR vedl náměstek ministra vnitra J. Postránecký a byli 
v ní zástupci MV, MZV a Úřadu vlády. Blíže o účastnících a průběhu akce viz 
http://www.oecd.org/mingov2005. 
 
V rámci plenárního zasedání byli účastníci uvedeni do stěžejního tématu konference, kterým 
bylo „Posilování důvěry ve vládu: Jaká je úloha vlády ve 21. století?". Konference dále 
probíhala ve dvou pracovních skupinách a vyvrcholila závěrečným plenárním zasedáním. 
Zajímavým prvkem byla přímá účast studentů rotterdamské univerzity realizovaná 
prostřednictvím video vstupů. Na pozadí konference se rovněž uskutečnilo několik 
bilaterálních setkání vedoucího delegace ČR s jeho protějšky z dalších zemí. Hlavním 
výstupem konference bylo shrnutí předsedy (nizozemského ministra Pecholda), v němž se 
objevila řada impulsů pro další práci OECD v oblasti veřejné správy a může též sloužit jako 
vodítko při stanovení priorit Výboru PGC na další období (mj. hodnocení ve veřejné správě, 
krizové řízení, zapojování občanů do procesu vytváření politik a etické otázky spojené s 
odpovědností vlády vůči občanům). 
 
 
3. Nové nástroje přijaté Radou v roce 2005 
 
Doporučení Rady o principech a nejlepších postupech v oblasti finančního vzdělávání. S 
rostoucí složitostí finančních produktů (spotřebitelské úvěry, hypotéky, soukromé penzijní 
spoření)  a s vyšším podílem individuálního rozhodování jednotlivců o svých investicích roste 
potřeba lepší znalosti fungování finančních trhů. Vlády zemí OECD na tuto situaci reagují 
sérii doporučení určených nejen pro jednotlivce, ale i pro finanční instituce, spotřebitelská a 
poradenská sdružení. Finanční vzdělávání by podle OECD mělo začít již ve školách a mělo 
by se soustředit na dlouhodobé finanční plánování (základní úspory, řízení dluhu, pojištění, 
spoření na důchod). Firmy nabízející finanční produkty by se měly snažit, aby jejich klienti 
dobře porozuměli nabízeným produktům. Vlády společně s finančními institucemi by měly 
podporovat vzdělávací kampaně, veřejné informační zdroje, varování o podvodných 
operacích, atd.  
 
Doporučení Rady o Zásadách OECD pro správu a řízení státem vlastněných společností. 
Téměř pro třech letech práce a konzultací s manažery, vlastníky, státními kontrolními orgány, 
parlamentáři a odbornou veřejností byly Radou v dubnu 2005 přijaty Zásady OECD pro 
správu a řízení státem vlastněných společností. Tyto zásady jsou zcela v souladu s obecnými 
zásadami OECD pro správu a řízení společností, reagují však na některé  aspekty typické pro 
státem vlastněné firmy. Tyto zásady poskytují státu, který je v roli vlastníka,  standardy 
nejlepších postupů a doporučení pro jejich implementaci. Respektují i nutnost jejich 
přizpůsobení specifickým podmínkám jednotlivých zemí či regionů. Stát by se při 
respektování těchto zásad měl chovat jako efektivní správce v globalizovaném světě, který 
vyžaduje rychlé přizpůsobení a restrukturalizaci firem. 
 
Doporučení Rady k zásadám pro správu a řízení penzijních fondů. Skandály korporací a 
bankroty některých firem odhalily i problémy jimi řízených penzijních fondů, které byly často 
nedostatečně financované a stále nesou riziko nedodržení závazků svým střadatelům. Penzijní 
fondy jsou také největšími finančními investory a jejich stabilita je důležitá pro fungování 
globálního finančního systému. OECD proto v roce 2005 přišla s další iniciativou ke kvalitní 
regulaci a samoregulaci tohoto sektoru. Tyto mezinárodní standardy mají za cíl  dosáhnout 
vyšší právní zodpovědnost manažerů privátních penzijních fondů za ochranu majetku jejich 
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přispěvatelů. Specificky doporučují větší odpovědnost, integritu a odbornou zdatnost členů 
správních rad těchto fondů a jejich lepší komunikaci se střadateli. U auditorů a pojistných 
matematiků by měla být posílena jejich kontrolní funkce vůči vedení penzijních fondů.   
 
Doporučení Rady k zásadám správy pojišťovacích společností. Ani oblast pojišťovnictví 
nebyla ušetřena vlivu skandálů korporací. Vlády OECD vyzvaly pojišťovací sektor k přísnější 
aplikaci existujících standardů a k doplnění kontrolních mechanismů tak, aby vedly k vyšší 
integritě a kvalitnější správě svěřených prostředků. Dozorové orgány by podle OECD měly 
klást větší důraz na vynucování takovýchto pravidel. Zásady OECD doporučují větší ochranu 
pojištěnců prostřednictvím jasného vymezení kompetencí správních rad pojišťovacích 
společností, zdůrazňují právní zodpovědnost členů těchto orgánů, striktní vnitřní kontrolu a 
výkaznictví, nutnost jmenování nezávislého externího auditora a povinnost včasného a 
přesného zveřejňování informací o stavu pojišťovací firmy.  
 
Doporučení Rady týkající se hodnocení fůzí. S rostoucí globalizací stoupá v posledních 
letech i počet mezinárodních fůzí podniků. Mnoho států také přijalo do svého právního řádu 
pravidla pro spojování podniků, která mají předejít ohrožení hospodářské soutěže. Jejich 
prosazování často vyžaduje spolupráci několika soutěžních úřadů z různých částí světa. 
Doporučení Rady obsahuje identifikaci nejlepších postupů pro všechny fáze procesu 
hodnocení fůze: definice případu vedoucí k určení jurisdikce, notifikační povinnosti, 
transparentnost procesu hodnocení fůze, ochrana důvěrných obchodních informací a 
koordinace a spolupráce soutěžních úřadů. Doporučení také vyzývá nečlenské země OECD k 
aplikaci těchto postupů. 
 
Doporučení pro zajištění kvality přeshraničního vyššího vzdělávání jsou prvním 
společným projektem OECD a UNESCO. Stanoví principy a osvědčené postupy pro vlády, 
instituce vyššího vzdělávání, studentské organizace, a další instituce zabývající se pojištěním 
kvality, akreditacemi, uznáváním diplomů apod. Jejich hlavním cílem je zajistit neustále se 
rozšiřujícímu přeshraničnímu vyššímu vzdělávání příslušnou kvalitu. Spolupráce s UNESCO 
zajišťuje globální rámec projektu a zahrnutí jak přijímajících, tak vysílajících zemí. UNESCO 
přijala doporučení na 33. Generální konferenci v říjnu 2005.    
 
Rozhodnutí o revizi standardních kódů OECD pro oficiální testování zemědělských a 
lesnických traktorů. Revizi si vyžádal nashromážděný vyšší počet dodatků a změn v kódech, 
jejichž hlavním cílem je zjednodušit mezinárodní obchod se zemědělskými traktory. 
Používání kódů je zárukou dodržení standardní kvality výrobků a je také zpoplatněno. Kódy 
nejsou povinné, ale jejich neuplatňování členskou zemí OECD podléhá oznamovací 
povinnosti generálnímu tajemníku OECD. Naopak je aplikace kódů otevřená pro jakýkoli stát 
OSN.  
 
Doporučení k zabezpečení škol proti zemětřesení. Doporučení jsou určena seismicky 
aktivním členským zemím OECD. Jsou zaměřena na návrhy a konstrukce školních zařízení, 
které snižují rizika zřícení budov a minimalizují dopady seismických katastrof. 
 
Směrné principy pro kvalitní a výkonnou regulaci. Tyto principy navazují na původních 
sedm principů pro regulatorní politiku, přijatých jako doporučení ministry OECD v roce 
1997. Od té doby se principy osvědčily a staly se základem pro tvorbu národních 
regulatorních politik. Také došlo k hodnocení jejich naplňování během dvou desítek 
národních přehledů (ČR se hloubkovému přehledu regulatorní politiky podrobila v letech 
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2000-2001). Na základě těchto zkušeností a nového vývoje schválila Rada OECD v dubnu 
2005 rozšířených sedm bodů ve formě "směrných principů".   
 
 
4. OECD a Česká republika  
 
* Návštěvy vrcholných představitelů OECD v ČR 
 
- Během prosincového zasedání Rady v Praze navštívili ČR generální tajemník OECD a 
jeho zástupci, jakož i velvyslanci členských zemí.(viz dále)  
 
- V říjnu 2005 navštívil ČR zástupce generálního tajemníka K. Akasaka. Účastnil se Fóra 
pro udržitelný rozvoj, v jehož rámci byla dne 11. října 2005 zveřejněna Zpráva OECD o 
politice, stavu a vývoji životního prostředí v ČR. Během návštěvy se K. Akasaka setkal 
rovněž s vicepremiérem pro ekonomiku, M. Jahnem. 
 
- Ve dnech 8. a 9. června 2005 navštívil ČR generální ředitel Jaderné energetické agentury 
(NEA) L. Echávarri, který se zúčastnil oslav 50. výročí založení Ústavu jaderného výzkumu 
v Řeži u Prahy. 
 
- Dne 8. září 2005 byl v Praze zveřejněn hloubkový průzkum české energetické politiky 
zpracovaný Mezinárodní energetickou agenturou (IEA). Studii představil výkonný ředitel 
IEA C. Mandil, kterého při té příležitosti přijal ministr průmyslu a obchodu ČR M. Urban. 
 
* Významné návštěvy představitelů ČR v OECD 
 
- 3. května 2005 vystoupil na pravidelné konferenci Forum OECD jako jeden z hlavních 
řečníků místopředseda vlády ČR pro ekonomiku M Jahn, který byl rovněž vedoucím 
delegace ČR na ministerském zasedání Rady OECD.  
 
- 19. května 2005 proběhlo hodnocení politiky, stavu a vývoje životního prostředí ČR. 
Delegaci složenou ze zástupců čtyř resortů a nevládních organizací vedl ministr životního 
prostředí L. Ambrozek. 
 
- 11. ledna 2006 se v Paříži uskutečnil seminář OECD hodnotící Strategii hospodářského 
růstu ČR. Delegaci ČR na semináři vedl J. Havel, místopředseda vlády ČR pro 
ekonomiku. 
  
- 22. února 2005 senátor K. Schwarzenberg  navštívil OECD v rámci jednání 
Hospodářského a bezpečnostního výboru Parlamentního shromáždění NATO s vedením  
sekretariátu OECD. 
 
- 17. června 2005 se zúčastnil poslanec M. Melčák jednání Výboru pro hospodářství a rozvoj 
Parlamentního shromáždění Rady Evropy s vedením sekretariátu OECD. 
 
- 26. října 2005 proběhl seminář OECD pro parlamentáře na téma „Současné výzvy pro 
hospodářskou politiku Číny“, kterého se zúčastnil předseda zahraničního výboru PS PČR  
V. Laštůvka. 
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* Zasedání Rady OECD v Praze  (1.-2. prosince 2005) 
 
U příležitosti desátého výročí vstupu ČR do OECD se konalo v Praze v Černínském paláci 
zasedání Rady OECD. První neformální část zasedání byla věnována setkání Rady s českými 
představiteli, na kterém proběhlo zhodnocení významu členství ČR v OECD, významu 
spolupráce s touto organizací pro transformaci ekonomiky i společnosti, pro dosahování vyšší 
efektivnosti rozvoje ekonomiky i při čelení problémům plynoucím z globalizace a dalších 
výzev současného světa. Účastníci byli rovněž seznámeni s posledním vývojem a s problémy, 
které vláda řeší stejně jako s tím, co ČR očekává od OECD v budoucnu. Před samotným 
zasedáním se Rada setkala rovněž s prezidentem V. Klausem. Neformálního jednání se 
účastnil zástupce předsedy vlády pro ekonomiku M. Jahn, ministr zahraničí, ministři školství, 
vnitra, regionálního rozvoje, spravedlnosti, zástupce ČNB a další. Zasedání se zúčastnil 
rovněž pan T. Baťa. Celá akce byla pozitivně hodnocena zástupci členských zemí i 
sekretariátu a měla příznivý ohlas. Více informací o výjezdním zasedání Rady OECD v Praze 
lze nalézt na webových stránkách SM Paříž (www.mzv.cz/oecd.paris -> sekce "Zprávy, 
události, aktuality") 
 
* Seminář OECD pro tiskové mluvčí a novináře v Praze 
 
Ve dnech 10.-11. března 2005 se v Praze uskutečnil seminář OECD pro tiskové mluvčí a 
české novináře. Seminář byl pořádán ve spolupráci mezi MZV, Stálou misí a sekretariátem 
OECD. Za OECD seminář vedl Ch. Brooks, ředitel Direktorátu pro vztahy s veřejností. V 
několika menších skupinách podle tématického zaměření byla účastníkům prezentována 
základní činnost OECD s důrazem na její prospěšnost pro ČR. Seminář byl zaměřen na ty 
pracovníky a tiskové mluvčí, jejichž resorty jsou nejvíce zapojeny do spolupráce s OECD, a 
na vybrané novináře zabývající se mezinárodními ekonomickými vztahy. Na okraj své 
návštěvy v Praze pracovníci sekretariátu OECD podnikli další bilaterální schůzky a navázali 
užitečné kontakty s českými médii. V rámci přípravy na seminář a za účelem propagace 
OECD v ČR byla rovněž připravena brožura s českými výtažky z hlavních publikací OECD. 
 
* Hloubkový průzkum energetické politiky ČR 
 
Výsledkem hloubkového výzkumu ČR prováděnému v souladu s pravidelným kalendářem se 
stal „Energetický přehled ČR“. Předchozí přehled byl vydán v roce 2001. Hodnotitelský 
tým expertů IEA zahájil práce v roce 2004 a přehled byl představen výkonným ředitelem IEA 
C. Mandilem v Praze dne 8. září 2005. Celkově přehled hodnotí vývoj české energetiky 
pozitivně a obzvlášť zmiňuje pokrok v celkové transformaci, výrazné snížení emisí 
skleníkových plynů, posílení konkurence a privatizaci v energetickém sektoru a celkový 
pevný rámec prováděných reforem. Zvláště zmiňuje zřízení Energetického regulačního úřadu 
(což bylo jedno z doporučení minulého přehledu) a zahájení činnosti Temelínské jaderné 
elektrárny, které udělalo z ČR významného exportéra energie. 
 
Přehled upozorňuje, že v české energetice ještě existuje řada oblastí, které je třeba rozvíjet a 
dává několik desítek doporučení, jakým směrem je zde třeba orientovat politiky. Doporučení 
se týkají: posilování konkurence v oblasti plynu a elektrické energie; posílení energetických 
regulačních institutů. Za největší problém české energetiky označuje přehled vysokou 
energetickou náročnost, za nejvyšší prioritu zde považuje snižování energetické náročnosti 
v dopravě a ve stavebnictví. Více viz www.mzv.cz/oecd.paris -> sekce "Zprávy a studie 
OECD o ČR". 
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* Hodnocení politiky, stavu a vývoje životního prostředí ČR  
  
Dne 19. května 2005 se uskutečnilo druhé hodnocení politiky, stavu  a vývoje životního 
prostředí v ČR (první se uskutečnilo v r. 1998). Delegaci ČR, ve které byli zástupci MD, MF, 
MZe, MZV i nevládních organizací, vedl ministr životního prostředí, L. Ambrozek. Zpráva 
konstatuje, že po rychlém pokroku v environmentální oblasti v letech 1990-1998, lze v období 
1999-2005 vysledovat ustálení tohoto vývoje, spojené zejména s úsilím o transpozici 
legislativních předpisů Evropské unie. Pozitivně se hodnotí přijetí řady nových či 
novelizovaných zákonů a institucionální zabezpečení jejich naplňování a kontroly, přijetí 
aktualizované Státní politiky životního prostředí na léta 2004-2010 a přijetí Strategie 
udržitelného rozvoje ČR. Zpráva však také konstatuje, že v ČR stále ještě nedochází k plnému 
respektování požadavků na ochranu životního prostředí v rámci ostatních sektorových politik, 
zejména ve vztahu k ochraně přírody a biologické rozmanitosti a indikátory znečištění a 
energetické a materiálové náročnosti české ekonomiky na jednoho obyvatele a jednotku 
hrubého domácího produktu jsou nejhorší v rámci OECD.  
 
OECD předložila 53 doporučení, která mohou pomoci zlepšit politiku, stav a vývoj životního 
prostředí České republiky v kontextu udržitelného rozvoje, a která se zaměřují především na 
energetickou a materiálovou náročnost české ekonomiky, na nedostatečné respektování 
požadavků na ochranu ŽP ostatními sektorovými politikami a na pokles investic do ochrany 
ŽP. Hodnotící zpráva OECD byla zveřejněna v Praze dne 11. října 2005, na Fóru o 
udržitelném rozvoji, za účasti ministra životního prostředí L. Ambrozka a zástupce 
generálního tajemníka OECD, K. Akasaky. Další hodnocení politiky, stavu a vývoje 
životního prostředí ČR v OECD je možné očekávat v r. 2011. Více viz 
www.mzv.cz/oecd.paris -> sekce "Zprávy a studie OECD o ČR".     
 
* Strategie hospodářského růstu ČR 
 
Během roku 2005 probíhala spolupráce Úřadu vlády ČR a sekretariátu OECD ohledně české 
hospodářské strategie. Experti ekonomického odboru OECD přispěli svými připomínkami 
k nezávislé oponentuře strategie z pera renomované mezinárodní ekonomické organizace. 
Vyvrcholením této spolupráce bylo konání společného semináře vlády ČR a OECD  s názvem 
„Growth Strategies – Czech Ambition and OECD Experience“ dne 11. ledna 2006 v 
Paříži. Českou delegaci vedl místopředseda vlády pro ekonomiku J.Havel, dále se zúčastnili 
náměstci ministrů dopravy, školství, informatiky, práce a sociálních věcí, ředitelé odborů z 
MF a MPO, jakož i nezávislí experti převážně z řad spoluautorů. Sekretariát OECD 
reprezentoval hlavní ekonomem J.Ph. Cotis a  zástupci jednotlivých odborných direktorátů. 
Zúčastnili se i zástupci některých členských zemí OECD. Seminář poskytl prostor pro 
výměnu názorů a zkušeností se zaváděním reforem podporujících hospodářský růst. Více 
informací o semináři lze nalézt na www.mzv.cz/oecd.paris -> sekce "Zprávy a studie OECD o 
ČR". 
 
* Příprava ekonomického přehledu ČR 
 
Rok 2005 byl věnován přípravě českého ekonomického přehledu, který bude zveřejněn 
v první polovině roku 2006. Česká administrativa během léta zodpověděla dotazník zaslaný 
z ekonomického odboru OECD. V září se uskutečnila mise expertů OECD do Prahy, během 
které se uskutečnily schůzky nejen se zástupci české administrativy, ale také s nezávislými 
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experty z řad bankovních analytiků, akademiků a zástupců sociálních partnerů.  V prosinci se 
setkalo vedení ekonomického odboru OECD s ministrem financí, guvernérem ČNB, 
generálním ředitelem CzechInvestu a zástupci ÚV, MŠMT, MPO.  
 
5. Hlavní výbory a oblasti práce OECD 
 
* Ekonomická politika 
 
Také v roce 2005 obohatila diskusi Výboru pro ekonomickou politiku (EPC) aktuální 
ekonomická témata, mezi něž patřily problematika cen ropy, riziko náhlých a silný změn 
kurzů světových měn a nebezpečí poklesu cen nemovitostí. Výbor však neopomněl ani 
dlouhodobější témata s výrazným fiskálním dopadem jako např. projekce výdajů na 
zdravotnictví na příštích několik dekád a adaptování ekonomik zemí OECD na stárnutí 
obyvatelstva. Poprvé proběhla pod patronací výboru diskuse o hospodářské politice na vysoké 
expertní úrovni s Čínou. V březnu 2005 byla představena veřejnosti nová publikace OECD 
„Going for Growth“, která bude poskytovat pravidelné hodnocení zemí OECD v zavádění 
strukturálních reforem. Blíže o této publikaci viz 
www.oecd.org/eco/EconomicPolicyReforms2005. 
  
Během roku 2005 Výbor pro ekonomické přehledy (EDRC) projednal celkem 19 
ekonomických přehledů připravených sekretariátem OECD (viz také spolupráce s nečleny). 
OECD pokračuje v trendu stále většího důrazu na strukturální témata a v roce  2005 rozšířila 
záběr své analýzy na dopady hospodářské soutěže na ekonomický růst, interakci vzdělání a 
praxe s akumulací lidského kapitálu, fiskální federalismus, inovace, migraci a zdravotnictví.   
 
* Otázky finanční, fiskální a činnost podniků 
 
 OECD v roce 2005 navázala na své úsilí o zvyšování důvěry veřejnosti ke správě podniků a 
fungování finančních trhů. Obecné Zásady OECD pro správu a řízení společností 
(novelizované v roce 2004) doplnila Řídící skupina pro správu podniků specifickými 
zásadami pro státem vlastněné podniky (blíže viz kapitola 3). Práce Kulatých stolů pro správu 
podniků, kterých se OECD účastní ve všech světových teritoriích se v roce 2005 zaměřila na 
propagaci novelizovaných Zásad OECD pro správu a řízení společností. 
 
Velmi aktivní byla OECD v roce 2005 v oblasti pojišťovnictví a soukromých důchodů. I zde 
byly vypracovány specifické „zásady pro správu“ (Corporate Governance), které zpřesnily a 
doplnily Zásady OECD pro správu a řízení společnosti pro tyto specifické sektory (blíže viz 
kapitola 3). Výbor pro pojišťovnictví a soukromé penze byl hlavním iniciátorem. 
Profilovým tématem roku 2005 zůstala problematika pojištění proti terorismu a přírodním 
katastrofám, jakož i vliv stárnutí obyvatelstva na fungováni soukromých penzijních fondů. 
 
V Pracovní skupině OECD proti podplácení pokračovala examinace plnění závazků 
signatářů Úmluvy OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů 
v mezinárodních podnikatelských transakcích. Drobnohledem OECD prošly v roce 2005 
Maďarsko, Řecko, Švédsko, Belgie, Slovensko, Austrálie a Rakousko.  
 
Výbor pro fiskální záležitosti a jeho pracovní skupiny se v roce 2005 věnovaly rozsáhlé 
paletě témat: zneužití DPH, aplikace spotřebitelských daní v mezinárodním obchodě se 
službami, rozdělení zisků mezi stálé provozovny, trendy v reformách daní a v neposlední řadě 
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spolupráci s nečleny. V listopadu 2005 se konalo v Melbourne Globální daňové fórum 
OECD, které bylo dalším mezníkem v dialogu OECD s nečlenskými zeměmi ohledně 
transparentnosti daňových režimů a výměny informací. 
 
Výbor pro investice se zaměřil na širokou škálu témat spojených s mezinárodní dimenzí 
investic. Na jaře 2005 se připojilo Rumunsko k Deklaraci OECD o mezinárodních investicích. 
V prosinci 2005 proběhla pod patronací OECD konference týkající se mezinárodních 
investičních arbitráží, která korunovala celoroční diskusi výboru k problematice 
mezinárodních investičních smluv. Během roku se výbor věnoval problematice investic 
v rozvojových zemích a teritoriích s nestabilními vládami, pokračoval v kontaktech s Čínou, 
Ruskem a zeměmi MENA (viz kapitola 6 - spolupráce s nečleny). Stranou zájmu nezůstala 
ani práce Národních kontaktních míst. Během roku 2005 byly také započaty práce na Policy 
Framework for Investment, který se má stát jakousi „kuchařkou“ pro vlády při budování 
atraktivního domácího investičního prostředí. 
 
Výbor pro finanční trhy během roku 2005 diskutoval dopad stárnutí populace na finanční 
trhy, analyzoval vliv přetrvávajících nízkých úrokových měr na ocenění rizika a přijal sérii 
doporučení pro finanční vzdělávání široké veřejnosti (viz kapitola 3 - nástroje přijaté Radou 
OECD). Na jaře 2005 abdikoval na vedení výboru předseda L. Bini Smaghi (byl jmenován do 
vedení Evropské centrální banky).   
 
* Informační a komunikační technologie 
 
Výbor pro informační technologie (ICCP) pokračoval ve své činnosti podle plánu, chystaná 
restrukturalizace v Direktorátu se ho nedotkla. Začal nový projekt o bezpečnosti v dopravě 
(společný projekt OECD a ICAO) a pokračoval projekt o nevyžádané poště (spam) - pracovní 
skupina předložila průběžnou zprávu včetně aktualizovaného "spam toolbox", který je 
jakýmsi praktickým manuálem v boji proti nevyžádané poště. Analýza OECD o řízení 
internetu byla důležitým vstupem pro příslušnou pracovní skupinu v Ženevě a pro summit o 
informačních technologiích, který se koncem roku konal v Tunisu. ICCP se rovněž podílel na 
horizontálnímu projektu o sektoru služeb, jehož závěry byly představeny ministrům OECD. 
 
Pravidelná publikace "Komunikační výhled OECD" konstatovala rostoucí popularitu 
telefonování po internetu, neboť za rok 2003 počet pevných linek v zemích OECD poprvé 
absolutně poklesl. Technologie se dále vyvíjí a OECD předpovídá, že multimediální, hlasové 
a datové služby se budou stále více integrovat do ucelených balíčků, čímž budou konkurovat 
televizi a ostatním tradičním médiím. Také regulátoři se musí na tento vývoj připravit, aby 
zajistili technologickou neutralitu a garantovali univerzální služby. Další důležitou publikací 
byl "OECD Scoreboard 2005", který v novém formátu prezentoval hlavní indikátory a 
statistiky v oblasti informačních technologií. Mj. konstatoval, že v roce 2004 Čína překonala 
USA jako největší světový vývozce informačních technologií, i když velkou část tvoří 
reexporty. 
 
S rostoucím významem nečlenských zemí, zejména asijských, souvisí i snaha ICCP upřesnit 
strategii spolupráce s nečleny. Jedním z nástrojů spolupráce může být Globální fórum o 
znalostní ekonomice či pořádání dalších akcí. Během příštího roku bude ICCP diskutovat i 
návrh na svolání sektorového ministeriálu, tj. zasedání výboru na úrovni ministrů, které by se 
mohlo konat někdy v roce 2007. 
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* Věda a technologie 
 
Výbor pro vědeckotechnickou politiku (CSTP) začal několik nových projektů v návaznosti 
na závěry a deklarace přijaté na ministerském zasedání výboru v roce 2004. Jedná se 
především o projekt na řízení a financování výzkumných institucí, který se zabývá otázkou 
lidských zdrojů (mj. uplatnění žen ve výzkumu). Další ad hoc skupinou je skupina pro 
mezinárodní vědeckotechnologickou spolupráci pro udržitelný rozvoj, která v listopadu 2005 
připravila seminář konaný v Jihoafrické republice (zaměřený na vodu a energetiku). Značné 
pozornosti se dostalo i ministerské deklaraci o přístupu k veřejně financovanému výzkumu. V 
roce 2005 tato práce pokračovala dubnovým workshopem v Haagu, ze kterého vzešel návrh 
připravit směrnici (guidelines) v této oblasti.  
 
Pokud jde o tradiční náplň práce, pokračoval CSTP podle svého mandátu, i když se v 
návaznosti na probíhající reformu organizace objevily návrhy na restrukturalizaci výborů. 
Bylo navrženo sloučit CSTP s CIBE (výbor pro průmysl a podnikání) a povýšit dosavadní 
pracovní skupinu pro biotechnologie na samostatný výbor. K těmto změnám zatím nedošlo, 
pouze došlo k analogické restrukturalizaci uvnitř direktorátu.  
 
Výbor CSTP se podílí na řadě horizontálních projektů s dalšími direktoráty OECD. Patří sem 
např. projekt o službách, analýza strukturálního přizpůsobení či společná zpráva s 
Ekonomickým direktorátem o výkonnosti inovační politiky v zemích OECD. Spolu s trvající 
žádostí Brazílie však bude muset nejprve dojít k důkladnému vyhodnocení a propojení s 
celkovou strategií spolupráce s nečleny. V roce 2006 by se zasedání CSTP měla konat v 
Sydney a Soulu. 
 
* Obchod 
 
Hlavním poselstvím obchodního zasedání v rámci MCM v květnu 2005 byla výzva 
k dosažení ambiciózních výsledků rozvojové agendy z Doha (DDA) do konce roku 2006. 
Úspěch těchto jednání považují ministři za významnou pomoc globálnímu ekonomickému 
růstu, rozvoji a omezování chudoby. Efektivní mnohostranný obchodní systém zde nemá 
alternativu.  Země OECD mohou sehrát klíčovou roli v oblasti technické pomoci a budování 
institucionálních kapacit, které jsou zásadní pro to, aby rozvojové země mohly využívat 
možností liberalizovaného obchodu. Obzvlášť bylo zdůrazněno, že důležitým prostředkem 
k dosažení výhod z liberalizace obchodu jsou kvalitní domácí politiky. Vlády musí realizovat 
nutné změny domácích politik a dbát o to, aby restrukturalizace byla vždy prováděna 
odpovědně z hlediska sociálních dopadů. Důležitým nástrojem je zde studie OECD “Trade 
and Structural Adjustment Study”. Zasedání také podpořilo pokračování dialogu 
s nečlenskými zeměmi. 
 
Klíčovým tématem práce Obchodního výboru bylo i v roce 2005 sledování a naplňování 
rozvojové agendy z Doha (DDA) a její vazba na další navazující mnohostranné rozhovory, 
především na půdě WTO. Hlavní náplní práce byla příprava materiálů a studí, která rozvíjela 
témata vrcholné akce mnohostranných obchodních jednání roku – Ministerské konference 
WTO v Hongkongu v prosinci 2005. Přestože na Konferenci nebylo dosaženo ambiciózních 
výsledků, které se od ní očekávaly při jejím svolávání, je jistě úspěchem, že jednání pokračují 
a že mají pevně stanovený termín dokončení do konce roku 2006. 
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Během roku se Obchodní výbor a jeho pracovní skupina zpracovávaly analytické materiály 
k problematice zvláštního a diferencovaného zacházení, TASAP (Trade and Structural 
Adjustment), regionálních obchodních smluv, obchodních bariér, usnadňování obchodu, 
obchodu v oblasti služeb, vztahů investic a obchodu. OECD zahájila také práci nad některými 
specifickými tématy, jako je např. problematika eroze preferencí nebo pomoci obchodu („aid 
for trade“). 
 
V roce 2005 byly provedeny účastníky Dohody o oficiálně podporovaných vývozních 
úvěrech některé změny v jejím textu. Změny se týkaly splátek úvěrů, transakcí spojených 
s projektovým financováním a projektů v oblasti obnovitelných energií a vodního 
hospodářství. Nový text Dohody platí od prosince 2005 a je k dispozici na stránkách OECD 
(www.oecd.org/trade).  
 
* Hospodářská soutěž 
  
Práci ve Výboru pro hospodářskou soutěž zůstala věnována velká pozornost Úřadu na 
ochranu hospodářské soutěže i po změně ve vedení. Nový předseda M. Pecina se zúčastnil 
říjnového zasedání výboru OECD. Během roku 2005 výbor dokončil svou několikaletou práci 
v oblasti hodnocení fůzí (viz kapitola 3 - nové nástroje přijaté Radou), pokračoval 
v monitoringu chování „hard core“ kartelů, věnoval se problematice překážek vstupu, 
spolupráce a výměny informací mezi regulátory, atd. Výbor v roce 2005 projednal přehled 
soutěžní politiky Evropské komise a diskutoval o regulatorní reformě ve Švýcarsku. Na 
červnové zasedání výboru byla předložena výroční zpráva českého regulátora (ÚOHS). 
 
V únoru 2005 proběhlo Globální fórum za účasti mnoha nečlenských zemí OECD zaměřené  
na problematiku podpory hospodářské soutěže v regulovaných odvětvích a na spolupráci 
soutěžních úřadů se sektorovými regulátory. Jako hlavní řečník vystoupila evropská soutěžní 
komisařka N. Kroes. Výbor pro hospodářskou soutěž pokračuje ve spolupráci s dalšími 
orgány OECD zaměřenými na ochranu spotřebitele a obchod. Analýzy úrovně hospodářské 
soutěže obohatily několik ekonomických přehledů vypracovaných v organizaci. 
 
* Spotřebitelská politika 
  
Spotřebitelský výbor jednal v roce 2005 dvakrát především o přeshraniční spolupráci a o 
vlivu nových technologií na obchodní praktiky a na ochranu spotřebitele. V dubnu 2005 
proběhl ve Washingtonu seminář organizovaný OECD na téma „Řešení sporů a odškodnění 
spotřebitelů na globálním trhu“, který se zabývat praktickou implementací spotřebitelských 
směrnic OECD. V roce 2005 pokračovala spolupráce s Výborem pro informační a 
komunikační politiku v oblasti ochrany spotřebitelů v elektronickém obchodu a to především 
v analýze problematiky spam.  
 
* Průmysl 
 
Výbor pro průmysl zahájil v roce 2005 nový projekt „Padělatelství a pirátství“ jehož cílem 
je výzkum ekonomických dopadů tohoto jevu, zejména poškozování a zneužívání ochranných 
známek, autorských práv, patentů a průmyslových vzorů. V jeho rámci se připravuje 
zpracování metody kvantitativního hodnocení tohoto jevu, zpracování sektorových studí a 
hodnocení konkrétních politik zaměřených na jeho potírání. OECD zde spolupracuje s řadou 
zainteresovaných mezinárodních organizací (Organizace pro duševní vlastnictví WIPO, 
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Mezinárodní celní organizace ICO aj.). O projekt mají značný zájem podnikatelská sdružení a 
společnosti. ČR se do projektu aktivně zapojila a poskytla na jeho realizaci dobrovolný 
příspěvek.  
 
*Ocel, stavba lodí 
 
Výbor pro ocel OECD prováděl především analytickou a statistickou práci, sledoval vývoj 
trhu s ocelí a vývoj výrobních kapacit. Po přerušení v létě roku 2004 byla v rámci Skupiny 
pro ocel na vysoké úrovni v roce 2005 obnovena jednání o návrhu mezinárodní „Dohody o 
omezení či eliminaci subvencí deformujících trh ocelí“. V zájmu udržení kontinuity a 
informovanosti proběhla ve dnech 12. - 13. ledna 2005 v Paříži v sídle OECD specializovaná 
konference, která projednala otázky obchodu ocelí, surovin, životního prostředí, aktuálnost 
Dohody apod. Účastníci Konference využili této příležitosti k neformálním bilaterálním 
jednáním k otevřeným článkům Dohody avšak bez konkrétních výsledků. Přestože Výbor pro 
ocel stanovil uzavření Dohody za jeden ze základních úkolů, v roce 2005 Dohody nebylo 
dosaženo. Jednání o dohodě pak bylo pozastaveno. Skupina na vysoké úrovni se nadále 
soustředí na vypracování principů vládních politik ve čtyřech základních oblastech: specifika 
obchodu s ocelí; strukturální změny v odvětví; problematika oceli v rozvojových zemích;  a 
enviromentální výzvy pro odvětví. 
 
Zasedání Zvláštní vyjednávací skupiny pro novou dohodu v oblasti stavby lodí na vysoké 
úrovni v září 2005 rozhodlo, že práce na přípravě smlouvy bude pozastavena. Přestávka by 
měla být využita účastníky jednání k vyjasnění jejich možností pro další posunutí jednání a 
také k zajištění podpory jednání ze strany zainteresovaného průmyslu. Do práce skupiny je 
zapojeno kromě členských zemí OECD i devět nečlenských zemí a skupina tak představuje 
96% světových výrobních kapacit v oboru.  
 
* Řízení veřejné správy, regulatorní reforma 
 
Hlavní událostí v oblasti veřejné správy byla příprava a vlastní průběh ministerské konference 
v Rotterdamu (blíže viz kapitola 2). Kromě toho se Výbor pro veřejnou správu věnoval 
volbě byra (překvapivě mnoho zájemců) či upřesnění rámce pro spolupráci s nečleny (v této 
souvislosti stojí za zmínku publikace o Číně, pokračující spolupráce s MENA či připravovaný 
projekt na Ukrajině). Zasedání PGC je v poslední době organizováno formou sympozií, která 
dovolují hlubší a neformálnější výměnu názorů (součástí jarního PGC bylo sympozium na 
téma e-government).  
 
Pravidelné zasedání představitelů z Center vlády (CoG) se v říjnu 2005 uskutečnilo v 
Lisabonu. Za ČR se ho aktivně účastnil M. Turek, zástupce vedoucího Úřadu vlády ČR. 
Zasedání CoG si zachovává svůj neformální charakter, což umožňuje efektivní výměnu 
zkušeností. Hlavním tématem byla diskuse, jak se mění role a způsob rozhodování vlád v 
dnešní společnosti založené na znalostech. Rovněž započala diskuse o řízení rizik, která bude 
pokračovat na příštím zasedání CoG ve Vídni.  
 
Regulatorní reforma je průřezovým projektem, který v OECD zastřešuje Zvláštní skupina 
pro regulatorní politiku (SGRP). Její činnost se osvědčila a tak byla přeměněna na Skupinu 
pro regulatorní politiku (GRP) a její mandát prodloužen do konce roku 2010. V březnu 2005 
byl v SGRP projednáním a zveřejněním závěrečné zprávy završen dvouletý projekt na 
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hodnocení regulatorní politiky Ruské federace, na kterém se finančně i expertně spolupodílela 
ČR. Další hodnocenou zemí v SGRP bylo Švýcarsko.  
 
Významným prvkem regulatorní reformy je předávání zkušeností nečlenským zemím. 
Připravuje se přehled regulatorní politiky v Číně, OECD nadále spolupracuje se zeměmi 
APEC na tvorbě tzv. checklistu a rovněž se zeměmi v regionu MENA. Z hlediska ČR je 
významná spolupráce se zeměmi v jihovýchodní Evropě - v listopadu 2005 se v Budapešti 
uskutečnil seminář o regulatorní politice za účasti expertů z Úřadu vlády a CzechInvest. 
Prostřednictvím programu SIGMA provádí Evropská komise studii o kapacitách pro řízení 
regulatorní politiky v nových zemích EU, včetně ČR. 
 
* Regionální a místní rozvoj, cestovní ruch 
 
Ve práci Výboru pro politiku teritoriálního rozvoje (TDCP) je ČR aktivně zapojena 
zejména od zpracování a zveřejnění studie OECD o mikroregionu  Moravská Třebová – 
Jevíčko, která vyvolala zájem o podobné studie u jiných členských zemí a poptávku po 
zkušenostech, které ČR  v této oblasti získala. ČR proto vystoupila jako jeden z referujících 
při projednávání studie mikroregionu Balaton a podobná účast se očekává  i dalších 
připravovaných studií. Kromě toho se ČR zapojila do zpracování nového tématu výboru, 
kterým je „nové paradigma zemědělských regionů“. 
 
Hlavními tématy Akčního programu pro rozvoj místní ekonomiky zaměstnanosti (LEED) 
v roce 2005 byl otázky hodnocení programů místního rozvoje, specifika decentralizace 
aplikování politik zaměstnanosti a řízení,  partnerství na místní úrovni, problematika sociální 
soudržnosti na místní úrovni a dopady globalizace na politiky místního rozvoje. Česká 
republika participovala na činnosti LEED a zapojila se do aktivit podporovaných programem. 
Vrcholem spolupráce v roce 2005 bylo 47. zasedání programu Řídícího výboru programu 
LEED v Praze, které se konalo  8. prosince 2005. Organizace zasedání v Praze byla 
příspěvkem k připomenutí 10. výročí vstupu ČR do OECD.  
 
V roce 2005 pokračovala  spolupráce se Střediskem LEED v Trentu (Itálie), zaměřeným 
na rozvoj střední a jihovýchodní Evropy. Středisko zorganizovalo v Praze dvě 
mezinárodní setkání. 22. listopadu 2005 se konal seminář „Hodnocení místních rozvojových 
strategií“, jehož předmětem byla diskuse o metodologii evaluací. U příležitosti zasedání 
programu LEED Středisko v Trentu společně s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 
magistrátem hlavního města Prahy a VŠE, uspořádalo v Praze 9. prosince 2005 seminář 
„Místní rozvoj jako motor růstu ve střední a východní Evropě“. Tématy byly priority místního 
rozvoje v zemích Střední Evropy, budování místních kapacit (na příkladu rozvoje Prahy) a 
dále národní český panel. Zasedání se zúčastnila náměstkyně ministra pro místní rozvoj Věra 
Jourová, která také vystoupila jako vstupní řečník.  
 
ČR patří k zemím zainteresovaným na rozvoji činností Výboru OECD pro cestovní ruch. 
V rámci spolupráce s OECD byl Pracovní skupině pro statistiku cestovního ruchu představen 
přehled „Statistický systém cestovního ruchu v České republice“. Na základě metodiky 
rozpracované turistickým výborem OECD se v ČR zavádí systém turistického satelitního účtu 
(TSA). 
 
 
 



 19

* Životní prostředí a udržitelný rozvoj 
 
Výboru pro politiku životního prostředí (EPOC) se podařilo zkonsolidovat svoji činnost 
v rámci kráceného rozpočtu a zorganizovat jarní zasedání na vysoké úrovni. Jako reakce na 
relativně neúspěšné hodnocení prostřednictvím PIR byla zpracována Strategická vize pro 
environmentální program OECD. Jejími klíčovými prvky jsou: další rozvoj přehledů 
hodnotících politiku, stav a vývoj životního prostředí (Environmental Peer Reviews), které 
jsou všeobecně, i mimo rámec OECD, uznávány jako produkt mimořádné kvality; důraz na 
propojování s ekonomikou, energetikou a na další posílení integrace (jak mezi sektory, tak ve 
smyslu spolupráce direktorátů OECD); důraz na materiálové toky, inovace, vzorce spotřeby, 
ekonomické nástroje. Finální verze bude diskutována jarním zasedání výboru (2006) 
s propojením na rozpočtové možnosti a priority. Zintenzívnila spolupráce s Výborem pro 
rozvojovou pomoc na přípravě společného ministerského zasedání v dubnu 2006. 
 
Dne 19. května 2005 se uskutečnilo druhé hodnocení politiky, stavu  a vývoje životního 
prostředí v ČR (podrobněji viz. kapitola 4 - OECD a ČR). 
 
V roce 2005 pokračovala 3. fáze horizontálního projektu udržitelného rozvoje, který 
nastartoval generální tajemník OECD v roce 1998. V současné době řídí projekt výroční 
zasedání expertů pro udržitelný rozvoj (AMSDE), s mandátem do konce roku 2006. Druhé 
výroční zasedání expertů se konalo 3.- 4. října. Dobrovolný příspěvek ČR je specifikován pro: 
pokračování prací k účetnictví materiálových toků; environmentálně škodlivé dotace (reformy 
a jejich překážky); vzdělání pro udržitelný rozvoj; využití ekonomických nástrojů  
 
* Zemědělství a rybářství 
 
Práce Zemědělského výboru byly zaměřeny na spolupráci s nečleny a na zahájení debat o 
přípravě plánu práce a rozpočtu na léta 2007-08. Přehledy zemědělských politik Brazílie a 
Číny, byly, po projednání na zasedání Zemědělského výboru na vysoké úrovni, představeny v 
říjnu v Sao Paulo a v listopadu v Pekingu. Hodnocení zemědělských politik JAR proběhlo, 
pod záštitou výboru, dne 2. prosince 2005 v Paříži. Přehled zemědělských politik Indie, 
vypracovaný ve spolupráci s indickými odborníky, nezískal podporu indické vlády a zůstává 
ve formě prozatímní syntézy. Spolupráce s nečleny bude pokračovat, a to i díky 
dobrovolnému příspěvku Evropské komise (přes milion EUR), který je určen na podporu 
analýz zemědělských politik členských zemí EU a vybraných nečlenů. Ve vztahu k ČR jsou  
důležité zejména práce z oblasti ekonomiky potravinového trhu, konkrétně dopady budoucího 
růstu produkce biopaliv na zemědělské trhy a studie týkající se koncentrace maloobchodu s 
potravinami a její dopady na prvovýrobce a zpracovatele. 
      
Práce Rybářského výboru byly zaměřeny převážně na nelegální výlovy, široké téma sektoru 
rybářství však v OECD přesahuje činnost jen Rybářského výboru. V roce 2005 k němu 
přispěly i práce dalších direktorátů a agend OECD: životního prostředí (využití ryb pro 
testování kvality vody, klimatická změna a přírodní zdroje), ekonomiky (restrikce Islandu pro 
cizince, reforma trhu práce), finanční a podnikové záležitosti (investiční dohody), udržitelný 
rozvoj (environmentálně škodlivé dotace). Rybářskému výboru se osvědčila realokace zdrojů 
v roce 2005 k využití statistického odborníka a hledá možnost stálého řešení do budoucna.  
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* Vzdělávání 
 
V roce 2005 byly dále rozpracovány návrhy tří projektů – hodnocení učitelů a výuky (Survey 
on Teachers, Teaching and Learning), přechod ze školy do zaměstnání (School to Work 
Transition), studie o schopnostech dospělých (OECD Strategy for Assessing Adult 
Competencies). Zatímco první projekt je určen výhradně pro oblast školství, druhý je určen i 
pro ministerstva mající v kompetenci otázky zaměstnanosti. Třetí projekt je typicky 
mezisektorový, zaměřený kromě školství a zaměstnanosti i na podnikovou sféru (MPaO) a 
počítačovou gramotnost (MI). V případě účasti ČR doporučila proto SM jeho koordinaci na 
úrovni Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů.  
 
Indikátory roku 2005 o výkonnosti vzdělávacích systémů (Education at a Glance) ukázaly, 
že mezera mezi více a méně kvalifikovanými se stále rozšiřuje a že ve všech zemích OECD 
čelí lidé bez sekundárního vzdělání vyššímu a stále rostoucímu riziku nezaměstnanosti. 
 
* Zaměstnanost, práce a sociální věci, migrace, zdravotnictví 
 
Přehodnocení strategie zaměstnanosti bylo klíčovým tématem i v roce 2005. Byly 
zpracovány zprávy ke 3 základním tématům: faktory nezaměstnanosti, reformy a příjmové 
rozdělení a aktivování „neaktivních“. Souhrnná zpráva bude předložena na společném 
zasedání výborů pro zaměstnanost, práci a sociální věci a pro ekonomickou politiku, na jaře 
2006.  
 
Spolu se zvyšující mezinárodní migrací, její provázaností s negativním demografickým 
vývojem naprosté většiny zemí OECD a mnoha dalšími doprovodnými problémy, roste 
význam Pracovní skupiny pro migraci v OECD. V závěru roku byl její mandát prodloužen 
Radou OECD do konce roku 2010. 
 
V souladu s ministerským komuniké z roku 2004 se agenda zdraví zaměřila na prevenci, na 
kterou (včetně osvětových programů), věnují země OECD v průměru jen 3% svých 
zdravotnických rozpočtů. V listopadu 2005 byly zveřejněny klíčové Indikátory roku 2005 o 
výkonnosti zdravotnických systémů, dvouletá publikace (Health at a Glance). Statistiky 
ukazují, že zdravější životní styl může učinit lidi zdravějšími a snížit v dlouhodobém měřítku 
výdaje na zdravotnictví. V důsledku tučné stravy je pravděpodobnost úmrtí na infarkt v České 
republice 10x vyšší než v Japonsku či Koreji. Více na www.oecd.org/health/healthataglance. 
 
* Mezinárodní energetická agentura – IEA  
 
Hlavními událostmi v práci IEA v roce 2005 bylo zasedání řídícího výboru na ministerské 
úrovni v květnu 2005 (podrobněji viz kapitola 2), společné opatření po hurikánu Katrina, 
zahájení spolupráce s G8 a diskuse o budoucnosti IEA. Pro ČR mělo bezprostředně největší 
význam zpracování a zveřejnění Energetického přehledu ČR (podrobněji viz kapitola 4). 
 
Doslova historickou událostí bylo vyhlášení kolektivního opatření, ke kterému IEA 
přistoupila podruhé ve své historii. Jeho cílem bylo uklidnit světový ropný trh po hurikánu 
Katrina, který na konci srpna 2005 postihl oblast Mexického zálivu a vyřadil z provozu 
podstatné těžební a zpracovatelské kapacity. Za účelem reagování na podobné situace mají 
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členské země IEA dovážející ropu povinnost udržovat zásoby ropy a ropných produktů 
na úrovni odpovídající devadesáti dnům čistého dovozu předcházejícího roku. Základem 
opatření bylo uvolnění 60 miliónů barelů ropy a ropných produktů během 30 dnů, zvýšit 
nabídku světového trhu o 2,1 miliónů barelů denně. Klíčem k určení objemu účasti každého 
členského státu v opatření je jeho podíl v celkové spotřebě ropy států IEA.  
 
Po vyhlášení opatření začaly ceny ropy klesat a dostaly se dokonce až pod úroveň, na které 
byly před hurikánem. Spolu s dalšími faktory (kterými bylo zejména omezení poptávky, 
vyvolané růstem cen ropných produktů v USA, mírnými klimatickými podmínkami na 
začátku topné sezóny a odstraněním dotací na ropné produkty v některých zemích, a také 
zvýšená těžba hlavních zemí-producentů) přispělo společné opatření členských zemí IEA 
k uklidnění trhu a nedovolilo nekontrolovaný růst cen energií. Česká republika se připojila ke 
společné akci zemí IEA a Správa státních hmotných rezerv potvrdila připravenost k uvolnění 
zásob ropy a ropných produktů podle možných požadavků českého ropného trhu. Na 
celkovém objemu zásob uvolněném IEA se ČR, v souladu s klíčem IEA, podílela 1,4 tis. 
tunami denně (tj. 9,6 tis. barelů denně). 
 
Na setkání skupiny G-8 byla IEA vyzvána, aby více spolupracovala s G-8 na řešení 
zásadních problémů energetiky a životního prostředí. IEA by podle této výzvy měla 
zpracovat analytické a hodnotící podklady zejména pokud jde o omezování energetické 
náročnosti budov, zařízení a průmyslu, technologií čistého energetického zpracování uhlí a 
jiných fosilních paliv, obnovitelných energií a mezinárodního energetického výzkumu. Tato 
témata odpovídají závěrům ministerského zasedání IEA a agentura zahájila práci na přípravě 
tohoto programu. Dalším velkým společným tématem G8 a IEA je problematika vysokých a 
nestabilních cen ropy, která má zásadní význam pro zajištění energetické bezpečnosti. IEA 
zde rozvíjí rozsáhlou činnost zaměřenou na spolupráci s nečlenskými zeměmi, a to jak 
producenty (OPEC, Rusko) tak spotřebiteli (Čína, Indie).  
 
V IEA byla v roce 2005 zahájena diskuse o budoucí podobě organizace, která musí 
odpovídat současným podmínkám ve světové energetice. Z organizace, původně orientované 
výhradně na ropný trh, se IEA chce stát universálnější. Tento proces již byl přirozeně zahájen 
postupným rozšiřování témat, zejména o enviromentální rozměr energetiky, výzkum, 
zvyšování zájmu o elektroenergetický sektor, uhlí a v poslední době zejména zemní plyn. 
 
* Mezinárodní agentura pro jadernou energii – NEA 
 
NEA je jedinou mezivládní jadernou organizací, jejímiž účastníky je 28 rozvinutých zemí 
Severní Ameriky, Evropy a Asijsko-Tichomořského regionu, která poskytuje nepolitické 
fórum s poměrně úzkým technickým zaměřením. Jejím hlavním úkolem je udržovat a rozvíjet 
na základě mezinárodní spolupráce vědecké, technologické a právní základy nezbytné 
pro bezpečné, ekologicky šetrné a hospodárné užívání jaderné energie pro mírové účely. 
 
Jako zásadní událost hodnotí NEA mezinárodní konferenci „Jaderná energetika pro 
21.století“, která se konala v Paříži v březnu 2005. Konference byla organizována společně s 
Mezinárodní jadernou energetickou agenturou (IAEA), OECD a francouzskou vládou. Jejím 
hlavním úkolem byla otevřená diskuse o energetických politikách budoucnosti, se zvláštním 
důrazem k potenciálnímu přínosu jaderné energie. Konference dospěla k následujícím 
závěrům: každý stát má právo sám formulovat svou energetickou politiku v souladu se  svými 
mezinárodními závazky; dostatek energií a jejich dostupnost je základním předpokladem 
dalšího rozvoje; prioritou každé vlády musí být zdraví obyvatel a snižování znečištění 
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životního prostředí; je nutno zvyšovat energetickou účinnost a diversifikovat portfólio 
energetických zdrojů, přičemž žádný z nich nemůže být předem diskriminován. Konference 
vyslovila názor, že jaderná energie je schopna dostát všem těmto principům. 
 
Z hlediska ČR měly v roce 2004 největší význam aktivity NEA v oblasti jaderné bezpečnosti 
(standardy, bezpečnostní opatření, účast v šesti experimentálních programech), radioaktivních 
odpadů (zejména problematika trvalých úložišť, problematika separace a transmutace 
aktinidů), v pracích souvisejících s vývojem nových pokročilých reaktorů (vlastní aktivity 
NEA a spolupráce GIF, tj. mezinárodního fóra pro vývoj IV. generace reaktorů), v oblasti 
jaderného práva, v oblasti radiační ochrany a také v pracích týkajících se problematiky 
ekonomiky jaderných zařízení a jejich vyřazování. ČR, jako země rozvíjející jadernou 
energetiku, je aktivním účastníkem práce NEA, zejména v řadě jejích pracovních orgánů. 
 
* Doprava 
 
Ve druhém roce své existence se Společné výzkumné dopravní centrum (Joint 
OECD/ECMT Transport Research Centre) již zcela stabilizovalo. Jeho strategické směřování 
a program práce stanoví zasedání Rady ministrů Evropské konference ministrů dopravy. Tu 
také, spolu s Výborem zástupců ECMT a Radou OECD, pravidelně informuje o své činnosti.  
 
Dosud nebylo rozhodnuto o osudu Výboru pro námořní dopravu, který přestal být v roce 
2005 financován z hlavní části rozpočtu OECD.  
 
Pozn.: O Evropské konferenci ministrů dopravy (ECMT), která je přidruženou organizací 
k OECD, blíže viz kapitola č. 9. 
 
* Statistika 
 
V červnu 2005 proběhlo zasedání Statistického výboru OECD v Ženevě za účasti předsedy 
ČSÚ J. Fishera. Diskuse byla mimo jiné věnována „Strategii pro statistiku OECD 2007-8“, 
pokračování prací na klíčových indikátorech a spolupráci s nečleny. 
 
 
6. Spolupráce s nečlenskými zeměmi a rozvoj 
 
* Plnění Programu spolupráce na léta 2005-2006  
 
Spolupráce OECD s nečlenskými zeměmi vycházela v uplynulém roce z dvouletého 
programu spolupráce. Tento program je obdobný programům z minulých let. Zahrnuje 
globální fóra k otázkám udržitelného rozvoje, znalostní ekonomiky, řízení, obchodu, daní, 
mezinárodních investic, zemědělství, konkurence a vzdělávání. Cílem těchto fór je diskuse 
s velkým počtem zemí o otázkách, které mají široké horizontální vazby, výměna názorů a 
podpora zkušeností OECD. Byl schválen návrh na konání nového globálního fóra pro rozvoj.   
 
V rámci regionálních programů je z hlediska ČR důležitý program pro země Jihovýchodní 
Evropy, který zahrnuje řadu oblastí a je provázán se záměry Paktu stability pro JVE (veřejná 
správa, boj proti korupci, investice). ČR se zajímá zejména o aktivity spojené s vytvářením 
vhodného prostředí pro investice a podnikání, tzv. Investment Compact (IC), na který 
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v minulosti věnovala i dobrovolné příspěvky. Při hodnocení dosavadního pokroku bylo 
konstatováno, že  region dosáhl relativní politické, institucionální a makroekonomické 
stability. Pomaleji postupují reformy v investiční a daňové oblasti. Vedení Investment 
Compact připravilo během podzimu 2005 Strategii pro léta 2006-7, která bude nadále 
podporovat vytváření institucí a to i s regionální dimenzí a v duchu zapojení regionu do 
evropské integrace. Monitorovacím  instrumentem pro pokrok reforem by se měl stát 
„Investment Policy Index“ a smluvním instrumentem „SEE Regional Framework for 
Investment“.  
 
Zejména programům spolupráce s Afrikou (NEPAD) je v poslední době věnována zvýšená 
pozornost, neboť na ní má zájem řada členských zemí a to z politických i ekonomických 
důvodů. Odvíjí se to i od velké pozornosti věnované Africe na zasedáních G8. OECD se 
podílí na řadě aktivit uvedených programů. Na podporu Africa Partnership Forum (APF) byla 
vytvořena v OECD tzv. APF Suport Unit, která bude působit na základě společného 
memoranda jako podpůrné pracoviště ke spolupráci v rámci APF (tj. vlastně mezi OECD, 
vyspělými zeměmi a zeměmi programu NEPAD). Aktivity budou financovány 
z dobrovolných příspěvků. V roce 2005 byl rovněž publikován první vzájemný přehled 
efektivnosti rozvoje mezi OECD a NEPAD ("mutual review"). 
 
Spolupráce se zeměmi Blízkého východu a severní Afriky (MENA) se rozvíjí především 
v oblasti investic a řízení, kde funguje řada pracovních skupin, na jejichž práci se podílí 
OECD a členské země. Program se realizuje ve spolupráci s UNDP a je financován 
z dobrovolných příspěvků zemí OECD a Perského zálivu. Do práce jsou zapojovány rovněž 
zastupitelské úřady členských zemí. Na práci se podílí týmy z jednotlivých zemí, v nichž jsou 
zastoupeni i podnikatelé.   
   
Programy OECD pro jednotlivé země se realizují tradičně pro Rusko, Čínu a Brazílii. 
Zasedání Styčného výboru pro spolupráci OECD s Ruskem se tentokrát konalo v červnu 
2005 v Moskvě a podpořilo pokračování reforem. Uskutečnil se i přehled ruské regulatorní 
reformy, na který ČR poskytla dobrovolný příspěvek. Spolupráce OECD s Ruskem se bude 
rovněž rozvíjet na tématech, která budou předmětem jednání G-8 v době ruského 
předsednictví v r. 2006.  
 
Rostoucí význam je věnován spolupráci s Čínou, která je chápána jako nově nastupující hráč 
ve světové ekonomice. Stále více výborů se zabývá problematikou čínské ekonomiky. Byla 
např. vypracována zpráva o ekonomických důsledcích čínské integrace do světové ekonomiky 
zaměřená na obchod a investice, jakož i první ekonomický přehled Číny, který nad tradiční 
makroekonomická témata podrobněji analyzuje oblast podnikového sektoru, finančních trhů a 
fiskální decentralizace. V roce 2005 byly zahájeny práce na hodnocení životního prostředí 
Číny, které bude oficiálně představeno v listopadu 2006. 
 
Zájem je rovněž o rozšíření spolupráce s Indií, která je zatím velmi omezená, lze však 
předpokládat, že dojde k jejímu rozšíření. Zářijové jednání EDRC mělo na programu diskusi 
o ekonomickém přehledu Chile, které se zde představilo jako země se stabilní ekonomikou a 
ambiciózními strukturálními reformami (inovace, regulace síťových odvětví, trh práce). 
Hodnocení politiky, stavu a vývoje životního prostředí Chile proběhlo v lednu 2005, ve 
spolupráci OECD a UN/ECLAC. 
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* Globální dialog 
 
Globální dialog se konal jen dvakrát při příležitosti konání ECSS a jednou v r. 2005 (viz 
kapitola 2 - část o ECSS).  
 
* Strategie diferencované spolupráce (DES) 
 
Pokračovalo i jednání o DES a důraz se kladl zejména na to, že tato strategie má pomoci 
prohloubit více strukturovanou spolupráci s vybranými nečlenskými zeměmi, přitom však 
nemá přímou návaznost na členství. Měla by u nečlenských zemí podpořit přijímání politiky a 
zásad OECD. Program by měl současně lépe odpovídat charakteru každé země nebo skupiny 
zemí.     
 
* Zpráva o otázkách řízení v důsledku rozšíření 
 
Prací se zabývala skupina expertů z oblasti auditu z několika členských zemí. Mnozí však 
upozornili, že práce nemá jít za rámec Konvence OECD. Výsledkem činnosti skupiny se stala 
zpráva, která shrnula řadu informací týkajících se nákladů na členství a na přistoupení zemí 
k OECD. 
 
*Rámec spolupráce OECD s nečlenskými zeměmi 
 
Dokument o Rámci spolupráce s nečlenskými zeměmi byl vypracován na základě neformální 
diskuse. Obsahuje strategii organizace v oblasti outreach a měl by sloužit jednotlivým 
výborům při formulaci jejich programů spolupráce s nečlenskými zeměmi a při přípravě 
rozpočtu. Jako strategický rámec má přispívat k harmonickému fungování globální 
ekonomiky, podpoře prosperity a rozšiřování znalostí pro lepší veřejnou politiku. Dokument 
obsahuje zásady pro výbory na léta 2007-2008 pokud jde o spolupráci s nečleny ve třech 
směrech, tj. na bázi regionálního přístupu, programů pro jednotlivé země (Rusko, Čína, 
Brazílie, Indie) a v oblasti globálních fór k významným otázkám. Rámec víceméně vychází 
z širokého pojetí vztahů s nečlenskými zeměmi a využívání různých způsobů a forem 
spolupráce odrážejících odlišné podmínky a potřeby vztahů s jednotlivými zeměmi.     
 
* Rozvojové centrum (DC) 
 
V posledních letech usiluje Rozvojové centrum o posílení svého postavení a získání dalších 
členů. Do DC se vrátila Brazílie a mělo by tak učinit i Turecko. Vypracována byla první 
zpráva o činnosti Rozvojového centra za r.2004, která by měla přispět k většímu zviditelnění 
jeho práce. Za problém bylo označeno to, že v jednotlivých zemích není vždy jedno 
pracoviště, které by bylo odpovědné za spolupráci s DC, proto je někdy problém i při 
rozšiřování dokumentů a studií a posílání je těm, kteří je skutečně dokáží využít. Centrum 
usiluje o lepší spolupráci s dalšími orgány OECD. Hodlá se aktivně zapojit do připravovaného 
Globálního fóra pro rozvoj, které by mělo být akcí celé organizace nejen DC a DAC.     
 
* Rozvojová spolupráce (DAC) 
 
Během roku 2005 se konala spousta důležitých akcí (summit G8 v Gleneagles, summit OSN v 
New Yorku či ministerská konference WTO v Hongkongu). K větší publicitě pro rozvojovou 



 25

spolupráci bohužel přispěla i katastrofa tsunami v jihovýchodní Asii. OECD a její Výbor pro 
rozvojovou pomoc (DAC), jakožto hlavní mezinárodní forum dárců pomoci, se na těchto 
událostech významně podílely. K summitu OSN přispěla OECD svým „Prohlášením 
k rozvoji“ přijatým ministry OECD v květnu 2005 a podpůrnou zprávou „Making Poverty 
Reduction Work". V oblasti obchodu DAC uspořádal zvláštní mítink o budování kapacit a 
společně s WTO pokračoval na sběru dat do databáze obchodně-orientované rozvojové 
pomoci. Ze summitu G8 v Gleneagles vzešly důležité závazky ohledně odpouštění dluhů a 
navyšování rozvojové pomoci. Podle statistik ODA (oficiální rozvojová pomoc), které DAC 
pravidelně publikuje, dosáhla celosvětová ODA za rok 2004 hodnoty 78 mld. USD (což je 
nejvíce v historii, ovšem v přepočtu k HND pouze 0,25%). Pokud se učiněné závazky podaří 
naplnit, odhaduje DAC, že do roku 2010 celosvětová ODA vzroste na téměř 130 mld. USD, 
což by bylo 0,36% HND. Zároveň se však objevila otázka, jak tento nárůst rozvojové pomoci 
co nejefektivněji uřídit. V březnu 2005 se v Paříži konalo Fórum na vysoké úrovni, na jehož 
závěr byla přijata Pařížská deklarace o efektivnosti pomoci (blíže o foru a deklaraci viz 
kapitola 2 - nejvýznamnější akce).  
 
Členské země DAC se na celkové pomoci podílejí asi 95%, nicméně DAC si je vědom toho, 
že musí do debaty o kvantitě a kvalitě pomoci zahrnout širší okruh dárců. Proto v roce 2005 
přijal Strategii spolupráce DAC s nečleny, která by měla sestávat z cílených akcí a 
rozšiřování zkušeností a dobré praxe DAC. Prominentní místo v seznamu spolupracujících 
zemí zaujímá osm zemí OECD, které ještě nejsou plnými členy DAC (včetně ČR). Do této 
skupiny patří stále i Island, který v minulém roce z kapacitních důvodů stáhl svou žádost o 
členství v DAC. Další skupinou dárců jsou ostatní nové země EU (Pobaltí, Slovinsko) a 
poslední skupinou jsou nastupující dárci mimo EU a OECD (zejména arabské země a velké 
rozvojové země jako Čína, Rusko, Indie a Brazílie). Konkrétním výrazem spolupráce s první 
skupinou bylo zorganizování tzv. strukturovaného briefingu v září 2005 (za ČR se účastnila 
H. Ševčíková, MZV). ČR se hodlá na této spolupráci nadále podílet a zvažuje jí podpořit 
dobrovolným příspěvkem. Za rok 2004 česká ODA poprvé překonala hranici sto milionů 
dolarů, která je vnímána jako jedna z podmínek pro vstup do DAC (v relativním vyjádření 
česká ODA dosahuje 0,11% HND). Podrobnější statistiky české ODA lze nalézt na 
www.mzv.cz/oecd.paris -> sekce "Zprávy a studie OECD o ČR".     
 
* Účast představitelů nečlenských zemí na Radě 
 
Zasedání Rady se v průběhu roku zúčastnil premiér Rumunska C. Popescu-Tariceanu a 
premiér Thajska T. Shinawatra u příležitosti jejich návštěv ve Francii.    
 
 
7. Vnitřní otázky OECD 
 
* Volba nového generálního tajemníka  
 
Protože v květnu 2006 končí ve funkci generálního tajemníka OECD Donald Johnston, byla 
zahájena volba nového tajemníka. Na místo se přihlásilo šest kandidátů: Alain Madelin 
z Francie, Han Seung-soo z Koreje, Allan Fels z Austrálie, Angel Gurría z Mexika, Marek 
Belka z Polska a Sawako Takeuchi z Japonska. Každý kandidát předložil písemný materiál a 
účastnil se slyšení, které se konalo za účasti velvyslanců členských zemí. Na základě toho pak 
proběhlo několik kol hlasování, po nichž byl jmenován novým generálním tajemníkem A. 
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Gurría z Mexika. Blíže o výběrovém procesu viz www.mzv.cz/oecd.paris -> sekce "Zprávy, 
události, aktuality".     
 
* Otázky řízení organizace  
 
Vzhledem ke složitosti otázek týkajících se řízení byla vyčleněna skupina tzv. malých otázek 
týkajících se řízení, tzv. „small g“, které je možné relativně rychle a jednoduše dohodnout a 
zavést. Jde o otázky týkající se způsobu řízení a jednání Rady, vedení diskuse, přípravu 
dokumentů, délku jednotlivých vystoupení apod.   
 
Od začátku roku se diskutovaly otázky spojené s řízením OECD a rozšířením organizace o 
nové členy. Většina zemí je přesvědčena, že nelze přistoupit k rozšíření dokud nebude 
organizace dostatečně připravena tuto změnu efektivně zvládnout. V této souvislosti je proto 
nutné se zabývat řadou otázek zejména z oblasti řízení. Byla proto vytvořena zvláštní 
Pracovní skupina o důsledcích rozšíření na řízení OECD, která dostala za úkol zabývat se 
širokým okruhem otázek spojených s reformou organizace a její vizí. Projednávala budoucí 
roli a zaměření OECD a institucionální strukturu OECD a v jejím rámci rozhodovací 
mechanismus, pracovní metody, priority a financování organizace. Jednání probíhalo jako 
neformální výměna názorů. 
 
* Hodnocení výborů 
 
Rada se shodla v názoru, že je nutné pravidelně provádět hodnocení jednotlivých výborů 
zejména před schvalováním jejich mandátu na další období a že by to neměla být formální 
záležitost. Bylo dohodnuto začít v r. 2006 s hodnocením CSTP, CIBE a turistikou a poté jako 
s druhou skupinou pokračovat se zdravím (skupina pro zdraví) pojišťovnictvím a 
spotřebitelskou politikou.   
 
 
* Rozpočtové otázky OECD 
 
Rok 2006 bude druhým rokem dvouletého programu práce a rozpočtu (PWB). Rozpočet na 
rok 2006 byl schválen v předpokládané výši +1,7%, což zhruba odpovídá inflaci hostitelské 
země, stejně jako doporučení koordinačního mechanizmu (CCR) pro nárůst platů 
zaměstnancům. Zároveň již začala příprava PWB na další období 2007-08.  
 
Podruhé se uskutečnilo souhrnné hodnocení programu práce (Programme Implementation 
Reporting - PIR), tentokrát se hodnotily výstupy v jednotlivých výborech za rok 2004. PIR 
jsou užitečné, neboť vyvíjejí tlak na odpovědnost jednotlivých výborů a direktorátů OECD za 
jejich práci a kladou důraz na výsledky. Oproti roku 2003 se hodnocení v průměru zlepšilo, 
nadále trvá trend, že "kvalita" dostává větší body než "dopad" (impact). Zároveň přetrvávají 
některé metodologické nedostatky (např. vysoký podíl nehodnocených výsledků u outreach 
aktivit), proto se připravuje přehodnocení metodiky PIR.  
 
Vedle PIR se dalším nástrojem pro přípravu programu práce a rozpočtu stala dotazníková 
akce o střednědobých prioritách OECD. První taková akce proběhla v roce 2003 (tzv. 
Nicholsonův dotazník). Účelem akce bylo identifikovat priority OECD na úrovni "output 
areas", které by následně mohly sloužit jako indikace, na které oblasti se má OECD více 
zaměřit a které naopak případně zredukovat. Jako nejvyšší priority z dotazníku vzešly oblasti 
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informačních technologií a vědy a výzkumu. Naopak členské země přikládají nejmenší 
prioritu oblastem dopravy, loďařství, oceli a turistiky. Výsledky dotazníkové akce budou 
sloužit při přípravě PWB na období 2007-08.  
 
Kromě své hlavní náplně, tj. přípravy PWB, se Rozpočtový výbor (BC) v roce 2005 věnoval i 
dalším problémům a nedodělkům z minulého období. K těm patří např. otázka overheads, tj. 
srážek za užívání centrálních služeb OECD, které platí jednotlivé Part II programy. Zatím 
byla pouze představena nová metodika pro účtování srážek, nicméně před jejím uplatněním 
ještě dojde k dalším jednáním, neboť to může mít vliv na rozpočty některých Part II 
programů. Pokud jde o Penzijní rezervní fond (PRF), byla zahájena pětiletá revize 
financování PRF. V roce 2005 byla také zvolena nová Řídící rada PRF, která má šest členů.       
 
* Dobrovolné příspěvky ČR 
 
Také v roce 2005 poskytla ČR dobrovolné příspěvky na specifické projekty OECD v souladu 
se svými prioritami. Tradičně největší část připadala na příspěvky z rozpočtu MZV, které jsou 
zaměřeny primárně na podporu spolupráce OECD s nečlenskými zeměmi (mj. podpora 
regionálního rozvoje v jihovýchodní Evropě či spolupráce s Ukrajinou v environmentální 
oblasti). Další dobrovolné příspěvky byly zaměřeny na konkrétní projekty spolupráce mezi 
ČR a OECD, mj. seminář pro tiskové mluvčí a novináře o komunikačních aktivitách OECD či 
posudek OECD ke strategie hospodářského růstu ČR. Celkem poskytla ČR za rok 2005 do 
OECD dobrovolné příspěvky ve výši cca 275 tisíc EUR. Blíže o zaměření příspěvků viz 
tabulka.  
 
direktorát Aktivita dárce částka 
AGR/DCD Koherence politik pro rozvoj: rybolov  MZV 15.000 EUR 
LEED Podpora podnikání v jihovýchodní Evropě  MZV 20.000 EUR 
ECO Strategie hospodářského růstu ČR  MZV 25.000 EUR 
PAC Podpora komunikačních aktivit OECD MZV 10.000 EUR 
ENV Efektivní environmentální politiky v JVE MZV 40.000 EUR 
STI Boj proto plagiátorství (counterfeiting) MZV 55.000 EUR 
ENV Environmentální přehledy MŽP 900.000 CZK 
EDU Tematické přehledy terciárního vzdělávání MŠMT 70.000 EUR 
EDU Indikátory pro vzdělávací systémy (INES) ÚIV 10.415 EUR 

 
* Vztahy OECD s veřejností 
 
Výbor OECD pro vztahy s veřejností (CPAC) pokračoval ve zlepšování obrazu OECD a 
propagaci její činnosti vůči veřejnosti. Velké publicity se dostalo novým publikacím (např. 
OECD Fact Book) a zlepšila se také mediální příprava vrcholných akcí (nejen MCM, ale i 
zasedání ministrů pro sociální věci a ministrů odpovědných za státní správu). Tradičním 
nástrojem komunikace je každoroční konference Forum OECD (blíže viz kapitola 2 - 
nejvýznamnější akce), stejně jako setkání s poslanci. Všech těchto akcí se aktivně účastnili 
také zástupci ČR - místopředseda vlády M. Jahn byl jedním z hlavních řečníků na Fóru 
OECD, senátor K. Schwarzenberg se v únoru 2005 účastnil semináře OECD pro zástupce 
Hospodářského a bezpečnostního výboru Parlamentního shromáždění NATO a poslanec M. 
Melčák se v červnu 2005 účastnil jednání Výboru pro hospodářství a rozvoj Parlamentního 
shromáždění Rady Evropy s vedením sekretariátu OECD. V průběhu roku 2005 se CPAC mj. 
zabýval pravidly pro ochranu značky a využívání jména OECD ("branding"). Značný 
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mediální ohlas měl výběr příštího generálního tajemníka OECD, k jehož transparenci přispělo 
zveřejňování informací na internetových stránkách OECD (http://www.oecd.org) 
 
 
8. Činnost ČR v jiných mez. organizacích v kompetenci SM  

 
Dvě Valná shromáždění Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE) se konala 24. června 
2005 a 1. prosince 2005. Zasedání se zabývala chodem organizace, zprávami jednotlivých 
výborů a přípravou výstav. BIE se v uplynulém období rovněž věnovala otázce trvale 
rostoucích nákladů spojených s účastí členů, které však u nejnižších příspěvků nepokrývají 
základní náklady. Výstava EXPO Aichi 2005 byla hodnocena jako velmi úspěšná. Vedle 
velkého počtu návštěvníků předvedla i pozitivní příklady z oblasti nových technologií, 
životního prostředí, využívání energie apod. Pokračuje příprava na EXPO Zaragoza 2008 a 
EXPO Shanghai 2010. Pro r. 2012 již byly oznámeny kandidatury Koreje, Polska (Wroclaw) 
a Maroka. Při prosincových volbách byla ČR zvolena do Výboru pro informace a komunikaci 
na příští dva roky.      
 
V květnu 2005 se v sídle Mezinárodního úřadu pro chladírenství (IIF) za účasti zástupce 
SM Paříž uskutečnilo sčítání hlasů pro volbu pořádající země 23. Mezinárodního 
chladírenského kongresu. Poměrem hlasů 82 ku 18 zvítězila Česká republika nad Jordánskem. 
V roce 2011 se tak Mezinárodní chladírenský kongres uskuteční v Praze.  
 
V působnosti Mezinárodního úřadu pro míry váhy (BIPM) ani Mezinárodní organizace 
pro legální metrologii (OIML) se v roce 2005 žádné mimořádné události neodehrály. Příští 
generální konference BIPM se uskuteční v říjnu 2007 a příští Konference pro legální 
metrologii se uskuteční v roce 2008 zřejmě v Austrálii (bude potvrzeno).   
 
33. shromáždění smluvních stran EUTELSAT (Evropská telekomunikační a satelitní 
organizace) se konalo v srpnu 2005 v Paříži. Pokračovala jednání o dopadu statutárních změn 
na vztahy mezi mezinárodní organizací a akciovou společností (EUTELSAT S.A.). 
Shromáždění EUTELSAT rovněž zvolilo nového výkonného tajemníka organizace, kterým se 
na další čtyři roky stal p. Christian Roisse z Francie.  
 
89. zasedání Rady ministrů Evropské konference ministrů dopravy (ECMT, CEMT) se 
konalo ve dnech 24.-25.května 2005 v Moskvě. Českou delegaci vedla náměstkyně ministry 
dopravy D.Kovalčíková. Hlavní témata byla – dopravní vazby mezi Evropou a Asií, reforma 
kvót a přístup na trh v silniční dopravě, diskriminující poplatky, poplatky za použití 
infrastruktury v železniční dopravě, budoucí vývoj ECMT, intermodální doprava a logistika. 
Konkrétní rozpracování závěrů bylo zahájeno na jednání rozšířeného byra Výboru zástupců, 
dne 23. června 2005. Nejdůležitějším výstupem byla dohoda na 3 přejezdech přes tranzitní 
země pro rok 2006. (Společné výzkumné centrum viz Doprava.)  
 
Mezinárodní organizace pro víno a vinnou révu (OIV) diskutovala na říjnových 
zasedáních celé své struktury, tj. komisí, Výkonného výboru a Valného shromáždění, zejména 
rozpracování strategického plánu činnosti. Opět rozšířila mezinárodní spolupráci udělením 
pozorovatelského statusu čínskému městu Yan-tai. V oblasti mezinárodních dohod plánuje 
prohloubení spolupráce s EU. Na rok 2006 byl snížen členský poplatek za základní hlasovací 
právo na 14.550 EUR (z 15 003 EUR). Přistoupením Libanonu (v říjnu 2005) a Gruzie (v 
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prosinci 2005), stoupl počet členských zemí organizace na 41. Práce OIV se dále zúčastní 8 
pozorovatelských zemí a 10 pozorovatelských organizací. 
 
73. výroční zasedání Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE) se jako obvykle 
konalo v květnu. Z mnoha dalších regionálních konferencí a mezinárodních setkání (celkem 
62) bylo v roce 2005 nejdůležitější jednání věnované ptačí chřipce a hrozbě pandemie lidské 
chřipky, které se konalo v listopadu v Ženevě. Poprvé se představitelé  4 světových organizací 
(WHO, FAO, OIE a Světové banky) dohodli na zorganizování jednání, které přivedlo 
k jednomu stolu lékařské a veterinární odborníky i finančníky. Podstatou jednání bylo 
stanovení technických cílů, formulace partnerských vazeb a konkrétních opatření a globální, 
regionální i národní úrovni. 
 
 
9. Hlavní akce OECD a úkoly SM v roce 2006 
 
Dne 4. dubna 2006 se uskuteční Společné ministerské zasedání Výboru pro rozvojovou 
pomoc a Výboru pro politiku životního prostředí. Společný ministeriál je další snahou 
členských zemí OECD reagovat na výzvy Miléniového summitu (2000) a prohloubit 
horizontální spolupráci a integraci mezi oběma komunitami. 
 
Dne 6. dubna 2006 proběhne na Výboru pro ekonomické přehledy (EDRC) projednání 
návrhu ekonomického přehledu ČR. Připravovaný ekonomický přehled bude zaměřen na 
fiskální politiku, finanční toky mezi centrální vládou regiony a obcemi, penze, školství a 
inovace. Delegace bude vedena náměstkem MF a dále se za ČR zúčastní zástupci MF, ÚV, 
MŠMT, MPSV a ČNB. 
 
Ve dnech 24.-25. května 2006 se bude konat Ministerské zasedání Rady OECD. 
Předpokládá se, že se ho zúčastní ministři financí a obchodu. Zabývat se má otázkami 
výhledu vývoje světové ekonomiky, její vyvážeností, politikou ekonomických reforem, 
schopností vyrovnávat se s šoky a otázkami obchodu. Na programu budou i otázky týkající se 
budoucího vývoje organizace.   
 
Ve dnech 27.-28. června 2006 se bude v Athénách konat zasedání Výboru pro vzdělávání na 
ministerské úrovni za předsednictví ministryně národního školství a náboženských 
záležitostí Řecka. Hlavním širokým tématem je terciární vzdělávání.  
 
Ve dnech 4.-6. října 2006 bude v Praze zasedat Pracovní skupina pro energetické 
technologie pro koncové uživatele (EUWP) Mezinárodní energetické agentury (IEA). Spolu 
s ní se bude konat i odborný seminář spoluorganizovaný Českou energetickou agenturou. 
 
Na podzim 2006 zahájí Mezinárodní energetická agentura (IEA) zahájí prověrku, týkající se 
připravenosti ČR na krizové situace v oblasti energetiky a ropných zásob. Jedná se o 
pravidelný cyklus, kterým procházejí všechny členské země IEA. 
 
V druhé polovině roku 2006 plánuje MZV ve spolupráci se SM a sekretariátem OECD 
uspořádat v Praze školení pro uživatele OLISnetu. Účelem semináře bude seznámit české 
uživatele s novinkami na OLISnetu se zvláštním zaměřením na využívání statistických dat 
OECD. 
 



 30

8.-9. 2. Zasedání Výboru pro hospodářskou soutěž za účasti předsedy ÚOHS M. 
Peciny  

Paříž 

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

3. 4. 
 

Společné zasedání Výboru pro zaměstnanost, práci a sociální věci s Výborem 
pro ekonomickou politiku: strategie zaměstnanosti 

Paříž 

4. 4. Společné zasedání ministrů pro rozvojovou spolupráci a pro životní prostředí Paříž 

4.-5. 4. Zasedání Výboru DAC na vysoké úrovni Paříž 

6. 4. Projednání českého ekonomického přehledu v OECD Paříž 

duben  Zvláštní zasedání Výkonného výboru (ECSS) - jarní zasedání. Paříž 

24. 4. Workshop: Politická soudržnost pro rozvoj rybářství, jako součást třídenního 
zasedání Výboru pro rybářství (prezentace českého projektu) 

Paříž 

17.-18. 5. 90. zasedání Rady ministrů Evropské konference ministrů dopravy (ECMT) Dublin 

22.- 23. 5. Forum OECD 2006 Paříž 

21.-26. 5. 74. výroční zasedání mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE) Paříž 

24.-25. 5. Ministerské zasedání OECD 2006 Paříž 

31.5.-2.6. Mezinárodní energetická agentura (IEA) provede prověrku připravenosti ČR 
na krizové situace v oblasti energetiky a ropných zásob 

Praha 

12.-13. 6. Zasedání Výboru pro statistiku za účasti předsedy ČSÚ J. Fischera Paříž 

25.-30. 6. 29. Světový kongres vína a vinné révy, 4. Valné shromáždění OIV Španělsko 

27.-28. 6. Zasedání Výboru pro vzdělávání na ministerské úrovni Athény 

17.- 21. 7. Multikonference IIF o kryogenice Praha 

4.-6. 10. Zasedání Pracovní skupiny pro energetické technologie pro koncové uživatele 
IEA (EUWP)  

Praha 

podzim  Zvláštní zasedání Výkonného výboru (ECSS) - podzimní zasedání. Paříž 

podzim  Zasedání vyšších úředníků z center vlády Vídeň 
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Příloha: spolupráce ČR a OECD za rok 2005 v obrazech 
 
 

   
Zasedání Rady OECD v Praze (prezident V. Klaus, gen. tajemník D. Johnston, ministr zahraničí C. Svoboda) 
 
 

  
Seminář OECD ke strategii hospodářského růstu ČR (místopředseda vlády J. Havel, velvyslanec J. Maceška) 
 
 

  
Ministerské zasedání Rady OECD (místopředseda vlády M. Jahn, velvyslanec J. Maceška) 
 
 

                          
Vybrané publikace OECD o ČR    Forum OECD 2005 (vystoupení M. Jahna) 


