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1. OECD 2009 
 
Činnost OECD byla v průběhu roku 2009 významně ovlivněna světovou 
ekonomickou a finanční krizí. Tato mezivládní organizace mobilizovala 
odborné znalosti prakticky ve všech oblastech práce v zájmu součinnosti 
s administrativami členských i nečlenských ekonomik. Cílem bylo navázat 
na Strategickou reakci OECD na krizový vývoj z podzimu uplynulého 
roku a nabídnout všem partnerům konsolidovaný návod k potlačení 
následků krize a pro cestu k hospodářskému oživení a růstu. Na tomto 
zadání se podílely rovněž další významné mezinárodní organizace jako 
Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Banka pro mezinárodní platy, 
Výbor pro finanční stabilitu, Světová obchodní organizace, Organizace pro 
výživu a zemědělství, Mezinárodní organizace práce a Rozvojový program 
Spojených národů. Klíčovým výstupem této kolektivní práce byl 
dokument „Cesta k oživení“, který byl vedle členských zemí využit rovněž 
pro závěry vrcholných zasedání G20 v Londýně a Pittsburghu, ale 
i pro jednání G8 v L´Acquilla a dalších významných ekonomických 
formací. Ekonomická krize se rovněž stala hlavním tématem Ministerské 
konference a Fóra OECD.  
 
Soustředěný postup OECD proti globální krizi a všestranná spolupráce 
s vládami, mezinárodními organizacemi a množstvím dalších subjektů 
nesporně přispěly v uplynulém roce k odbornému růstu a nashromáždění 
praktických zkušeností Organizace. Generální tajemník A. Gurría a další 
čelní představitelé OECD vystupovali ke klíčovým ekonomickým otázkám 
prakticky na všech významných světových fórech. OECD tak úspěšně 
pokračovala v upevňování své pozice profilového centra globální 
hospodářské problematiky. V postavení tvůrce standardů a s možností 
působit na vějíř klíčových politik hodlá Organizace nabídnout 
nashromážděnou intelektuální kapacitu a v součinnosti s vládami 
členských zemí ji napřít směrem k podpoře budování silnější a odolnější 
světové ekonomiky.  
 
Krizový vývoj prohloubil intenzitu spolupráce OECD s nečlenskými 
zeměmi. Organizace neopomíjela v obtížném období a v duchu své 
Konvence nabídnout rozmanitou odbornou asistenci rozvíjejícím se trhům, 
chudým a oslabeným ekonomikám a pokračovala v rozvíjení prioritních 
regionálních programů. Hlavní pozornost v oblasti vnějších vztahů však 
byla soustředěna na pokračující vstupní rozhovory, které v uplynulém roce 
se čtyřmi z pěti kandidátských zemí výrazně pokročily. Prověrkami 
připravenosti na členství v substantivních výborech a pracovních 
uskupeních Organizace prošlo nerychleji Chile, které se v závěru roku 
2009 stalo rozhodnutím Rady OECD 31. členskou zemí. Rozvoj vztahů 
OECD se zeměmi „posílené spolupráce“ byl rovněž testován ekonomickou 
a finanční krizí. OECD se zde úspěšně soustředila zejména 
na přesvědčování partnerů o kvalitě svých odborných výstupů 
a o nezbytnosti těsnější spolupráce všech významných světových 
hospodářství na prohlubování standardů vzájemných ekonomických 
vztahů.  
 

OECD: společným 
postupem proti 
krizi... 

...k odolnějšímu 
světovému 
hospodářství 

OECD dále posílila 
své postavení 
na mezinárodním 
poli... 
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V uplynulém roce OECD pokračovala na zlepšování vnitřních pravidel 
činnosti a postupů práce. Organizace přijala opatření pro zlepšení 
a podporu zasedání Rady, pokračovala v rozsáhlé reformě pravidel 
v oblasti zaměstnanecké politiky a rozpracovala úpravu řídících postupů 
pro předsedající zasedáním. Rada pověřila Výkonný výbor OECD 
vyhodnocením zkušeností z reformy řídících a organizačních procesů 
OECD, přijaté v r. 2006. Pokračovalo systematické, hloubkové hodnocení 
opodstatněnosti, efektivnosti a účinnosti práce substantivních výborů 
organizace a jejich substruktur.  
 
Vztahy České republiky k OECD se v uplynulém roce odvíjely pod vlivem 
předsednictví ČR v Radě Evropské unie a ekonomické krize. Stálá mise 
spolehlivě zabezpečila přenos úkolů a zájmů, vyplývajících 
z předsednického postavení v EU do struktur OECD a ostatních 
partnerských organizací. Za koordinace MZV a s intelektuální i finanční 
participací dalších resortů a institucí české administrativy se podařilo 
optimalizovat využití omezených finančních zdrojů v podobě 
dobrovolných finančních příspěvků k podpoře vybraných domácích 
politik, fungování administrativy, vzdělanosti i zájmů ČR ve vztazích 
k nečlenským zemím OECD. OECD rovněž na sklonku roku dokončila 
první návrh svého Hospodářského přehledu pro ČR, který bude zveřejněn 
po dopracování v dubnu 2010 v Praze.  
 
 
ČR a OECD v číslech1: 
 
počet zodpovězených dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. 3 
počet ostatních zodpovězených dotazů veřejnosti 6 
počet českých občanů v sekretariátu OECD ke konci roku 2009 7 
počet nových přihlášek na OLISNet za rok 2009 37 
počet oficiálních zpráv (TIC) SM do ústředí za rok 2009  380 
počet zasedání OECD s účastí zástupců SM v roce 2009 3852 
celkový počet uživatelů OLISNet v roce 2009 406 
počet zasedání OECD s účastí zástupců ČR v roce 2009 1 103 
počet návštěvníků webu SM za rok 2009  6 5443 
počet shlédnutých stránek webu SM za rok 2009  22 1683 
dobrovolné příspěvky ČR do OECD za rok 2009 (EUR) 258 562 
statutární příspěvky ČR do OECD za rok 2009 (EUR)  1 666 828 
celkový rozpočet OECD za rok 2009 (EUR)  293 806 774 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Některé z těchto údajů jsou podrobněji rozvedeny nebo komentovány v dalších částech zprávy. 
2 Pouze zasedání s oficiální notifikací – skutečný počet zasedání, kterých se zúčastnili pracovníci 
SM, je mnohem vyšší. 
3 Zdánlivé snížení proti předchozím letům je způsobené použitím nového software pro správu 
webových stránek MZV, resp. Stálé mise, a zejména využíváním nového nástroje pro měření 
návštěvních statistik („Google Analytics"), nicméně pozitivní trend návštěvnosti zůstal zachován 
(zvýšení měsíčních dat z prosince 2009 o cca 15% proti listopadu 2009). 

...s konkrétní 
podporou České 
republiky 
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2. EKONOMICKÁ SITUACE 
 
Po bezprecedentní ekonomické krizi podzimu 2008 – jara 2009, 
charakterizované mj. propadem objemu světového obchodu na jaře 2009 
o více než 30% v meziročním vyjádření, se koncem roku 2009 situace 
stabilizovala a jednotlivé členské země očekávají postupnou obnovu 
hospodářského růstu. Celkově OECD předpokládá pro rok 2009 
hospodářský pokles ve všech svých členských zemích s výjimkou Polska, 
Austrálie a Korey. Propad ekonomiky USA bude podle listopadové 
prognózy OECD činit 2,5% HDP, propad eurozóny 4,0%, Japonska 5,3%, 
Británie 4,7%, Německa 4,9%, Slovenska 5,8% a Česka 4,4%. Vlády 
většiny členských zemí odvracely ještě hlubší ekonomickou krizi 
mohutnými fiskálními stimuly, jejichž stahování OECD zatím považuje za 
předčasné. To ovšem spolu s poklesy příjmů a vzestupy výdajů 
odpovídajícími fungování automatických stabilizátorů znamená, že 
projektovaný deficit veřejných financí dosáhne v roce 2009 i v příštím 
roce astronomických výšek : v USA -11,2% HDP v roce 2009 a -10,7% 
v roce 2010, v eurozóně -6,1% a -6,7%, v Japonsku -7,4% a -8,2%, 
v Británii -12,6% a -13,3%, v Německu -3,2% a -5,3%, na Slovensku -
5,9% a -6,3% a v Česku -5,7% a -5,6% HDP. Vzhledem k tomu, že 
veřejné finance řady zemí a především hlavních finančních center jako 
např. USA a Británie jsou navíc zatíženy obrovskými garancemi 
poskytnutými pro záchranu a stabilizaci finančního sektoru, nezbývá než 
doufat, že postupná obnova hospodářského růstu bude plynulá a že v roce 
2010 nedojde k dalšímu velkému otřesu: tomu by již ekonomiky většiny 
členských zemí čelily jen velice obtížně. 
 
Konsolidace veřejných financí bude absolutně nezbytná, ale zatím není 
možné k ní přistoupit ve větším rozsahu: ohrozilo by to obnovu 
hospodářského růstu a dále zhoršilo podmínky na trhu práce. I tak počítá 
OECD s tím, že nezaměstnanost bude kulminovat až v roce 2010 na úrovni 
9,9% v USA, 10,6% v eurozóně, 5,6% v Japonsku, 9,3% v Británii, 9,2% 
v Německu, 12,7% na Slovensku a 8,4% v Česku. 
 
Pro ilustraci pozice OECD ve světové ekonomice vytvořila SM následující 
graf, který na základě vybraných ekonomických ukazatelů znázorňuje 
podíl členských a nečlenských zemí OECD na globálním hospodářství. 
 

Ekonomické parametry OECD pro rok 2009
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3. PRIORITY PRÁCE  
 
Ekonomická situace a její budoucí vývoj, zachování svobody investování 
a otevřenosti trhů, prosazování inovací a reforem pro udržitelný růst, 
zemědělský výhled a potravinová situace, dopad krize na regionální 
ekonomiky, financování malých a středních podniků a výhled 
na infrastrukturní investování za horizontem krize byly hlavními tématy 
práce a výstupů OECD a jejích členitých struktur v rámci širšího tématu 
posílení světové ekonomiky. Při zpracování těchto témat OECD usilovala 
o široké a systematické zapojení kandidátských zemí a ekonomik posílené 
spolupráce.  
 
V rámci úsilí o čistotu hospodaření se organizace podrobněji věnovala 
ekonomickým souvislostem klimatických změn a na vybídnutí členských 
zemí zahájila práce na Strategii zeleného růstu. Významným způsobem, 
v součinnosti s uskupením G20, podpořila OECD průhlednost daňových 
aspektů mezinárodních transakcí a angažovala se v prohloubení postupů 
proti podplácení. Analýzy příčin finanční krize vyústily v náměty 
na nápravu v oblasti principů řízení společností. OECD neopomíjela ani 
otázku významu dostatku a čistoty vodních zdrojů a podpory využití 
nukleární energie jako energetického zdroje, šetrného k přírodnímu 
prostředí. 
 
K podpoře spravedlivější ekonomiky se OECD zaměřila zejména 
na možnosti omezení vlivu ekonomické krize na úroveň zaměstnanosti 
a na souvislosti krize se vzděláváním. Zkoumala rovněž okolnosti přísného 
omezování úvěrové činnosti v období krize a možnosti rozvojového 
financování při neomezování závazků rozvojové pomoci. OECD 
uskutečnila stresové testy vlivu migrace v krizovém období a významně 
pokročila v projektu měření společenského pokroku.  
 
Uvedené priority se průřezově promítaly rovněž do vnějších vztahů 
OECD. Kandidátské země i země posílené spolupráce byly zapojeny 
do zpracování klíčových protikrizových opatření a byly konzultovány 
při práci na strategických výstupech organizace. OECD při 
prohlubování vnějších kontaktů vsadila na své zkušenosti, kvalitu 
a jedinečnou datovou základnu. Všestranně byly rozvíjeny i další, členité 
formy spolupráce organizace s ostatními nečleny (viz podrobněji 
v kapitole 4). 
 
 

4. VNĚJŠÍ VZTAHY OECD 
 
4.1. Rozšíření OECD 
 
Strategická rozhodnutí Rady OECD z r. 2007 otevřela cestu praktickému 
naplňování „roadmaps“  pro kandidáty na členství v OECD (Estonsko, 
Chile, Izrael, Ruská federace a Slovinsko)4. Na podkladě vstupních 

                                                 
4 „Council Resolution on Enlargement and Enhanced Engagement“ , C/MIN(2007)4/FINAL 

Silnější a zdravější 
světová ekonomika 

Odpovědnější 
hospodaření 

Rozšiřování 
působnosti 
standardů OECD  
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memorand kandidátských zemí5 pokračovaly ve smyslu „cestovních map“ 
prověrky jejich připravenosti přijmout a naplňovat „acquis“  OECD. 
Zasedání substantivních výborů OECD k jednotlivým kandidátským 
zemím byla kombinována s ověřovacími misemi a dalšími způsoby 
zevrubného ověřování jejich připravenosti ke členství v organizaci. 
Nejlépe zvládlo přístupový proces Chile, o jehož přijetí jako 31. členské 
země OECD rozhodla Rada dne 15. prosince 2009. Chile tím získalo 
oprávnění účastnit se zasedání všech struktur organizace v postavení 
plnoprávného člena6. OECD se tak rozšířila po desetileté uzavřenosti 
novým členům a dala tím najevo otevřenost zemím, které jsou připraveny 
sdílet a spoluvytvářet společné standardy ekonomického chování. Vstupní 
prověrky dalších kandidátských zemí budou pokračovat v r. 2010. Podle 
dosavadních výsledků a odhodlání je vysoce pravděpodobné, že další tři 
kandidátské země vstoupí do OECD pravděpodobně v první polovině roku 
2010.  
 
 
4.2. Posílená spolupráce 
 
Posílená spolupráce OECD („OECD Enhanced Engagement“) je v podobě 
systematické programové spolupráce nabídnuta několika klíčovým 
ekonomikám s vlivným hospodářským potenciálem a perspektivou 
ve světovém měřítku. Udržování těsných vztahů s Brazílii, Čínou, Indií, 
Indonésií a JAR má zvláštní význam pro sbližování názorových postojů 
k uplatňování klíčových hospodářských politik. Testování vzájemných 
přístupů a zkušeností může vést k postupnému prohloubení vzájemné 
odpovědnosti a docílení vysoké míry spolupráce, příznivé pro globální 
ekonomický rozvoj. Všechny země posílené spolupráce dosud reagovaly 
na projekt vstřícně a zapojily se v postavení pravidelných pozorovatelů 
nebo plnohodnotných členů do činnosti rozmanitých struktur OECD. 
Uplynulý rok byl rovněž věnován tvorbě datové základny vztahující se 
k zemím posílené spolupráce. To OECD umožní nabídnout zemím 
posílené spolupráce propracovanější verze Hospodářských přehledů, 
opatření proti vlivu hospodářské krize a zařadit tyto země do srovnávacích 
analýz a studií. Projekt posílené spolupráce je v OECD usměrňován 
Výborem pro vnější vztahy, který zřídil pro každou z partnerských zemí 
Reflexní skupinu. Výbor informuje o postupu projektu pravidelně Radu 
OECD.  
 
 
4.3. Spolupráce s nečlenskými zeměmi 
 
Vedle rozšíření a posílené spolupráce pokračovala OECD ve smyslu 
ustavující Konvence v rozvíjení vztahů s dalšími nečlenskými 
ekonomikami. Cílem této spolupráce je napomoci vyváženějšímu 
fungování světové ekonomiky, sdílet pokrokové znalosti a napomáhat 
všestrannému zlepšování služeb pro veřejnost. Správou těchto vztahů je 
v OECD pověřen Výbor pro vnější vztahy (ERC), jehož partnerem 

                                                 
5 Ruská federace předložila vstupní dokument v polovině 2009 
6 Z právního hlediska je  proces přístupu nové země k OECD ukončen uložením přístupového 
instrumentu u francouzských autorit; k tomu dojde teprve na jaře t. r. 
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v Sekretariátu OECD je Centrum pro spolupráci s nečleny (CCNM). 
Spolupráce se uskutečňuje prostřednictvím individuálního zapojení 
nečlenů do práce některého z výborů nebo pracovních skupin organizace, 
soustavou Globálních fór nebo Regionálních programů.  
 
V rámci této architektury provedl ERC inventuru zapojení nečlenských 
zemí do oficiálních zasedání OECD, prověřil výši a strukturu poplatků 
nečlenů a systém obnovování jejich účasti. ERC rovněž vyhodnotil 
účinnost existujících regionálních programů se zeměmi Severní Afriky 
a Středního východu (MENA) a Jihovýchodní Evropy (SEE). OECD na 
podkladě rozhodnutí Rady z r. 2008 svižně rozvinula dosud nejmladší 
regionální program EURASIA, zaměřený na rozvoj 
konkurenceschopnosti, podnikání a investičního prostředí v zemích 
Střední Asie, Jižního Kavkazu, Ukrajiny a Běloruska. Regionální a sub-
regionální iniciativy OECD dále pokrývají oblasti Jihovýchodní Evropy 
(spolupráce s Paktem Stability), Jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky. 
Standardně pokračovala spolupráce v programech a úmluvách „Africa 
Investment Initiative“ (NEPAD), Africa Partnership Forum a SIGMA. 
 
CCNM zpracoval souhrnný přehled o spolupráci s nečlenskými zeměmi 
v publikaci „The OECD´s Global Relations Programme 2009-2010“. Další 
publikace, zpracované v uplynulém roce, informují o součinnosti OECD 
s Indií, Jihovýchodní Asií a s Afrikou.  
 
Česká republika v obecné rovině podporuje co největší vnější dosah 
standardů OECD. Vzhledem k velikosti své ekonomiky a ke zdrojové 
vzácnosti se však při přímé angažovanosti v programech vnějších vztahů 
nemůže srovnávat s velkými a výkonnějšími zeměmi. Své angažmá tedy 
soustřeďuje, v linii priorit zahraniční politiky ČR, na oblasti a regiony, 
ve kterých lze docílit oboustranně viditelných výsledků na politickém 
i hospodářském poli. V minulosti založené donorské vztahy ČR 
k programům MENA a SEE tak byly zachovány i v uplynulém roce. 
Aktivity ČR ve vztahu k programu MENA byly v závěru uplynulého roku 
završeny aktivní, úspěšnou účastí delegace MZV pod vedením náměstkyně 
ministra H. Bambasové na ministerské konferenci MENA-OECD 
v marockém Marrakéši. Významnou pozornost ČR v uplynulém roce 
napřela rovněž směrem k nově založenému regionálnímu programu 
„OECD Eurasia Competitiveness Programme“, kde v jeho větvi pro 
Jihovýchodní Kavkaz, Moldavsko a Ukrajinu zaujala jednu z popředních 
pozic při konstrukci programu, jeho konkrétní náplně a uskutečňování. 
Prohlubování konkurenceschopnosti partnerských zemí tohoto programu 
je v souladu s cíli iniciativy Evropské unie „Východní partnerství“, 
oficiálně zahájené v prvním pololetí uplynulého roku v Praze. Evropská 
komise náleží rovněž mezi nejvýznamnější donory programu EURASIA. 
ČR je zastoupena v řídících orgánech tohoto programu a aktivní 
součinností se Sekretariátem OECD získala pozici spolupředsedající země 
na historicky prvních zasedáních prozatím dvou funkčních pracovních 
skupin : „Working Group on Investment Climate, Policy and Promotion“7 
a „Working Group on Financial Markets Development and Impact of 

                                                 
7 Bodrum, Turecko, 3. července 2009, předsedal velvyslanec K. Dyba, dále z ČR zástupci MPaO, 
CzechInvest a MZV 
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Central Banks“ 8. Toto silné postavení ČR dále umožnilo zařadit na 
zasedání pracovních skupin presentace znalostí a zkušeností odborníky 
z českých institucí a vytvořit tak přímé kontakty se zástupci partnerských 
zemí. Úzká a konkrétní spolupráce ČR s OECD při rozvíjení programu 
EURASIA je plánována i pro rok 2010.  
 

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

 
 
4.4. Spolupráce s mezinárodními organizacemi 

a institucemi 
 
S ohledem na svou průřezovou činnost, zahrnující ve špičkové kvalitě 
většinu ekonomických a společenských disciplin, OECD logicky 
spolupracuje s širokým okruhem specializovaných mezinárodních 
organizací (MO). K zábraně eventuálních překryvů, vyloučení vzájemných 
zásahů do mandátů a s cílem precizace účinnosti a kompatibility 
vzájemných výstupů, OECD a její partnerské MO provedly již v r. 2008 
zevrubnou prověrku oblastí vzájemné součinnosti a aktualizaci písemných 
závazků spolupráce. V uplynulém roce byla konkrétní součinnost 
prověřena ekonomickou a finanční krizí.  
 
Nejpřirozenější formou spolupráce s ostatními MO je jejich přímá 
participace na práci výborů nebo pracovních skupin, kde působí podle 
povahy zpracovávané tématiky jako stálí členové nebo příležitostně. 
Direktoráty OECD využívají k optimální spolupráci s ostatními MO 
centrální databázi, poskytující standardizované informace o uzavřených 
partnerských dohodách a aktuálních společných aktivitách. Vhodnost 
a prospěšnost angažmá OECD v konkrétní oblasti spolupráce je přitom 
testována sadou kritérií v zájmu dosažení vytčeného cíle s optimem 
nákladů při potlačení nezdravého soupeření. V uplynulém roce OECD 
registrovala zapojení téměř stovky MO jako pozorovatelů ve svých 
strukturách. Největší zapojení vykazuje tradičně Světová banka 
(44 výborů), následuje MMF (39), WTO (18), FAO (17) a Rada Evropy 
(16)9. Tyto MO také náleží spolu s ILO k okruhu nejtěsnějších partnerů 
OECD. Rozmanité společné výstupy se týkají vesměs ekonomických 
a rozvojových disciplin, v uplynulém roce s důrazem na daňovou 
spolupráci, postupy proti korupci, analýzy mnohostranné obchodní 
výměny a projektu „Aid for Trade“, přípravy kontinentálních 
Hospodářských výhledů, projektů rozvojové spolupráce a asistence aj. 
V r. 2009 OECD úzce spolupracovala rovněž s BIS a „Financial Stability 
Board“ při analýze vlivu finanční krize na principy OECD pro řízení 
korporací a finančních institucí. Zažitou praxí se stala vzájemná pozvání 
vysokých představitelů těchto MO na významná zasedání nebo jejich 
společné presentace na akcích globálního významu jinde ve světě. Vedle 
standardních, plánovaných společných produktů je však nejmocnějším 
impulsem konkrétní poptávka ze strany uskupení G20 či G8. Generální 

                                                 
8 Varšava, Polsko 17. listopadu 2009, předsedal rada-vyslanec V. Tesař, dále z ČR zástupci ČNB, 
ČMZRB a MZV 
9 OECD Bodies Book, stav k lednu 2009 
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tajemník OECD se od loňského roku zasedání těchto uskupení účastní a je 
v hospodářských záležitostech pravidelně konzultován čelnými 
představiteli členských zemí.  
 
Další projevy vnější spolupráce OECD jsou podrobněji popsány v dalších 
částech této zprávy. 
 
 

5. HLAVNÍ UDÁLOSTI 
 
5.1. MCM 2009 
 
Ministerské zasedání Rady je nejvyšším orgánem OECD zpravidla s roční 
frekvencí zasedání. Účastní se jej ministři členských zemí OECD, 
odpovědní za projednávané oblasti spolupráce. Evropská komise je 
zastoupena na úrovni komisaře. Účastní se rovněž zástupci dalších 
mezinárodních organizací10 a delegáti z nečlenských zemí. Ministerské 
konferenci předcházejí konzultace s „Business and Industry Advisory 
Committee (BIAC)“ a s „Trade Union Advisory Committee (TUAC)“. 
 
V roce 2009 proběhlo MCM ve dnech 24. a 25. června v Konferenčním 
centru pařížského sídla OECD. Hlavní motto MCM „The Crisis and 
Beyond: Building Stronger, Cleaner and Fairer World Economy“ 
předznamenalo zaměření konference převážně na diskuse o opatřeních pro 
návrat světového hospodářství k růstu, o vlivu těchto opatření na životní 
prostředí a o environmentální odpovědnosti ekonomických politik, o boji 
proti neopodstatněnému ochranářství a neprůhledným ekonomickým 
praktikám a korupci a o situaci na trhu práce a jejím výhledu při aktuální 
ekonomické situaci a migračních pohybech. Vedle odpočtu činnosti, 
podaného generálním tajemníkem, byla rovněž diskutována pozice OECD 
ve světové institucionální architektuře a postup rozšiřování OECD a její 
posílená spolupráce. 
 
MCM 2009 předsedal jihokorejský premiér H. Seung-soo. 
Místopředsednictví sdílely společně Dánsko, Velká Británie a Itálie. 
Konference přijala Deklaraci k zelenému růstu. Delegaci ČR vedl ministr 
pro evropské záležitosti Š. Füle. Na zasedání MCM přijali pozvání 
zástupci kandidátských zemí a zemí posílené spolupráce s OECD, dále 
zástupci Argentiny a Hong Kongu (Čína). Delegaci Evropské komise vedl 
člen EK J. Almunia, dále participovali zástupci Světové banky, MMF, 
WTO, BIS a ILO. 
 
Na závěr zasedání MCM 2009 uspořádala ČR v sídle OECD slavnostní 
recepci v souvislosti s ukončením jejího předsedání Radě EU. Před cca 
150 účastníky zhodnotili spolupráci ČR s organizací v průběhu první 
poloviny r. 2009 ministr Š. Füle a generální tajemník OECD A. Gurría. 

 
Ministerské zasedání OECD 2009, www.oecd.org/mcm2009 

                                                 
10 BIS, ILO, MMF, WTO, SB 
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5.2. Fórum OECD 2009 
 
V pořadí desáté Fórum OECD proběhlo v konferenčním centru OECD 
v Paříži 23. - 24. června 2009. Fórum OECD je komplexní diskusní 
platformou zástupců vlád členských zemí s širší odbornou veřejností 
a s představiteli nevládních organizací. Jeho desátý ročník se zaměřil 
na zvládnutí hospodářské a finanční krize a obnovu hospodářského růstu. 
Vedle makroekonomických problémů se věnovalo i strukturálním otázkám 
jako jsou stabilita finančního systému, řízení podniků, inovace a zelený 
růst. Diskuse byla vedena ve strukturovaných tématických panelech. 
Obsah, atmosféra i kvalita organizace Fóra OECD 2009 přilákaly téměř 
2 000 účastníků ze zemí a institucí celého světa. Mezi privilegovanými 
řečníky Fóra byly i E. Zamrazilová, vrchní ředitelka ČNB, která vystoupila 
v panelu „Restoring Confidence in Financial Systems“, a R. Bízková, 
náměstkyně ministra životního prostředí, vystupující v panelu „Role of 
Innovation in Sustainable Growth“. Internetové odkazy na jejich 
prezentace i na informace dalších účastníků jsou k dispozici 
(E. Zamrazilová, Presentation available; R. Bízková, Speech available). 
 

Fórum OECD, www.oecd.org/forum2009 

 
 
5.3. Konference a semináře pro zástupce parlamentů 
 
Pravidelné semináře OECD na vysoké úrovni, pořádané pro poslance 
parlamentů k aktuálním globálním problémům, byly v roce 2009 věnovány 
otázkám příčin, dopadů a řešení ekonomické krize. Dne 12. února 2009 
uspořádala OECD ve spolupráci s Evropským parlamentem v Bruselu 
parlamentní konferenci na vysoké úrovni „Policy Coherence for 
Development and Migration“, jíž se účastnila delegace Parlamentu ČR (za 
Poslaneckou sněmovnu předseda Výboru pro bezpečnost F. Bublan, 
místopředsedové Výboru pro evropské záležitosti J. Bauer 
a G. Kalábková, za Senát senátor T. Grulich). 
 
Dne 19. února 2009 proběhl seminář „The Global Financial and Economic 
Crisis“, kterého se účastnil poslanec Parlamentu ČR M. Mejstřík. Během 
pravidelného Parlamentního semináře k tématu „Beyond the Crisis: 
Sustainable Recovery and Jobs“, který se konal 1. října 2009, zastupovali 
Českou republiku senátor J. Stříteský (ODS) a vedoucí Kanceláře Senátu 
Parlamentu ČR F. Jakub. Tématem semináře byla současná světová 
hospodářská krize, udržitelný rozvoj a zaměstnanost. 
 

Aktivity OECD pro občanskou společnost a poslance parlamentů, www.oecd.org/civilsociety 

 
 
5.4. Zvláštní zasedání Výkonného výboru 
 
Pololetní zasedání jsou určena vyšším úředníkům státní správy. Umožňují 
administrativám členských zemí vyjádřit názor na plnění strategických 
i operativních cílů OECD i na další potřebná témata. Za předsednictví 
státního tajemníka ministerstva hospodářství a technologií SRN 
B. Pfaffenbacha se jarní i podzimní Zvláštní zasedání Výkonného výboru 
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věnovala přípravám programu MCM, aktuálním ekonomickým otázkám, 
rozšíření a posílené spolupráci OECD, postavení OECD v globální 
institucionální struktuře, problematice investování a obchodu, strategii 
zeleného růstu a ekonomice klimatické změny, vazbám OECD k uskupení 
G8 a záležitostem vnitřního chodu organizace. Delegaci ČR na jarním 
zasedání vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu L. Vaněk, 
na podzimním zasedání náměstek ministra pro evropské záležitosti 
M. Mora.  
 
 
5.5. Ministerské zasedání Výboru pro zaměstnanost, 

práci a sociální věci 
 
Ve dnech 28. – 29. září 2009 se v Paříži konalo zasedání Výboru OECD 
pro zaměstnanost, práci a sociální věci (ELSAC) na ministerské úrovni, 
kterému spolupředsedali J. Charette (náměstkyně ministra pro lidské 
zdroje a rozvoj dovedností, Kanada) a M. Sacconi (ministr práce, 
zdravotnictví a sociálních politik, Itálie). ČR zastupovala delegace vedená 
náměstkem ministra práce a sociálních věcí M. Sedláčkem. Nosným 
tématem bylo řešení závažné krize zaměstnanosti, následující po krizi 
finanční a ekonomické („Tackling the job crisis: the labour market and 
social policy response“). Účastníci zasedání se shodli, že nejvyšší prioritou 
je prevence dlouhodobé nezaměstnanosti (zvláště mladých lidí, kteří jsou 
dopady krize na trhu práce nejvíce ohroženi) a aktivizace nezaměstnaných. 
S respektováním konkrétních podmínek v jednotlivých státech je nutné 
koordinovaně uplatnit krátkodobá opatření (podpora zachování pracovních 
míst, vytváření nových pracovních příležitostí, rekvalifikační a vzdělávací 
programy, posílení infrastruktury pro služby zaměstnanosti aj.) a současně 
pokračovat v koncepčních reformách sociální politiky, politiky 
zaměstnanosti a politiky vzdělávání. Hlavním výstupem zasedání je 
Ministerské komuniké, shrnující hlavní závěry jednání a specifikující 
směry další činnosti OECD v dané oblasti: především monitoring vývoje 
trhu práce a podrobná analýza efektivnosti opatření přijatých v kontextu 
řešení krize zaměstnanosti, aktualizace „OECD Jobs Strategy“, analýza 
politických opatření ke zvýšení adaptability trhu práce, průzkum změny 
poptávky trhu práce po dovednostech a znalostech vyvolané inovacemi 
a technologickým pokrokem, hodnocení potenciálu pracovních míst 
v souvislosti s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku, analýza vývoje 
trhu práce ve státech zařazených do programu posílené spolupráce OECD 
s nečleny. 
 
Ministerskému zasedání ELSAC předcházelo dne 28. září 2009 stejně 
tématicky zaměřené Politické fórum. Stěžejním podkladem pro debatu 
se sociálními partnery, jíž se účastnila řada ministrů, byly závěry 
publikace „OECD Employment Outlook 2009“. 
 

Zasedání Výboru pro práci, zaměstnanost a sociální věci na ministerské úrovni, 
http://www.oecd.org/emloyment/ministerial 
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5.6. Zasedání DAC a EPOC na vysoké úrovni 
 
Zasedání Výboru pro rozvojovou pomoc na vysoké úrovni („DAC High 
Level Meeting – HLM“) se uskutečnilo ve dnech 27. - 28. května 2009 
v Paříži. Delegaci ČR vedla ředitelka ORS H. Ševčíková. Hlavními 
výstupy zasedání bylo schválení upraveného návrhu „Akčního plánu“ jako 
odpovědi na rozvojové výzvy v době světové krize, přijetí hlavních zásad 
a doporučení „Reflexní“ skupiny DAC (s jejich dalším zpracováním 
v rámci přípravy nového mandátu DAC) a schválení Prohlášení 
k zaměstnanosti a sociální ochraně.  
 
Navazující společné zasedání DAC a Výboru OECD pro politiku životního 
prostředí (EPOC) na vysoké úrovni proběhlo v Paříži ve dnech 28. – 29. 
května 2009 s cílem vyhodnotit implementaci závěrů společného 
ministerského zasedání obou výborů z roku 2006 a vymezit oblasti jejich 
další spolupráce. Delegaci ČR vedl ředitel odboru rozvojové spolupráce 
MŽP M. Pastvinský (dříve MŽP, nyní ředitel ČRA). Účastníci zasedání 
přijali dva hlavní dokumenty - „Policy Statement“ a „ Policy Guidance on 
Integrating Adaptation to Climate Change into Development Co-
operation“, které navazovaly na dokumenty z předchozích let a zároveň 
směřovaly ke klimatické konferenci v Kodani. Souhrnné výsledky jednání 
jsou uvedeny v „Co-Chairs´ Summary“. 
 

OECD a rozvojová pomoc, www.oecd.org/development 
Společné zasedání DAC a EPOC na vysoké úrovni, www.oecd.org/dacepochlm 

Globální rozvojové fórum, www.oecd.org/development/globalforum 

 
 
5.7. Světové fórum ke škodlivým daňovým praktikám 
 
Ve dnech 1. - 2. září 2009 se uskutečnilo v Mexiku Světové fórum 
ke škodlivým daňovým praktikám, zaměřené v souladu s posledními 
aktivitami OECD na spolupráci s G20 v boji proti tzv. daňovým rájům, 
a transformovalo se na Světové fórum k daňové transparentnosti a výměně 
informací pro daňové účely.  
 
 
5.8. Světové fórum v rámci Globálního projektu 

Měření pokroku společností 
 
Ve dnech 27. – 30. října 2009 proběhlo v Pusanu (Korea) 3. Světové 
fórum ke statistice, znalostem a politice, organizované v rámci Globálního 
projektu Měření pokroku společností. Více než 1 900 účastníků a přes 200 
vystupujících diskutovalo pod hlavním tématem „Měřit pokrok, budovat 
vize, zlepšovat život“ různé aspekty tohoto Globálního projektu. Delegaci 
ČR tvořili místopředseda ČSÚ S. Drápal a náměstkyně MŽP R. Bízková. 
 

3. Světové fórum, http://oecdworldforum2009.org 
 
 

Do rozvojové pomoci 
je nutné integrovat 
podporu opatření 
k adaptaci na změnu 
klimatu 
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5.9. Ministerské zasedání Výboru pro politiku 
územního rozvoje 

 
Dne 31. března 2009 se uskutečnilo Ministerské zasedání Výboru 
pro politiku územního rozvoje (TDPC) na téma „Investování pro růst: 
vytváření inovativních regionů“. Zasedání předsedala finská ministryně 
pro veřejnou správu a regionální rozvoj M. Kiviniemi. Delegaci ČR 
na zasedání vedl ministr pro místní rozvoj C. Svoboda, který zde přednesl 
projev na téma „Ekonomická krize a regionální rozvoj: ozdravný balíček“. 
Jednání se zabývalo zejména tím, jak mohou regionální politiky nejlépe 
čelit globálním výzvám jako je ekonomická krize, klimatická změna, 
stárnutí obyvatelstva, migrace, globalizace apod.  
 
O den dříve předcházelo tomuto zasedání Fórum regionální politiky 
na téma „Globální krize, regionální odpovědi“, na kterém ministři 
a zástupci měst debatovali, jak současná globální hospodářská krize 
ovlivňuje městské a venkovské regiony, centrální a regionální vlády, 
a soukromý a veřejný sektor. 
 

Ministerské zasedání TDPC: www.oecd.org/regional/min2009 

 
 
5.10. Výroční konference k venkovskému rozvoji 
 
V pořadí již 7. konference se uskutečnila ve dnech 13. – 15. října 2009 
v kanadském Québec City. Zúčastnila se jí široká skupina tvůrců 
regionálních politik, zástupců soukromého sektoru, akademické sféry 
a dalších aktérů zabývajících se rozvojem venkovských oblastí. Účelem 
konference bylo podpořit uvědomění o cílených politikách a navrhnout 
možnou cestu kupředu pro venkovské regiony v souvislosti s fiskálními 
záležitostmi. V průběhu konference se hovořilo především o vlivu globální 
recese na venkovské oblasti, dále pak o identifikaci přizpůsobujících 
mechanismů a podpoře rolí, které mohou jednotlivé vlády sehrát 
pro rychlé znovuobnovení ekonomické životaschopnosti venkovských 
oblastí. 
 
 
5.11. Workshop k zeleným městům 
 
Ve dnech 11. – 12. června 2009 se v Las Palmas (Španělsko, Kanárské 
ostrovy) uskutečnil seminář OECD, který byl zaměřen na problematiku 
zelených měst, resp. nových přístupů jak čelit klimatickým změnám. 
Cílem semináře bylo hledat odpovědi na možné klimatické změny 
a především praktické, ekonomicky dostupné nástroje, kterými by 
disponovali reprezentanti měst v boji proti klimatickým změnám. 
Na semináři zaznělo, že v dnešní době je nezbytné na všech stupních 
veřejné správy podněcovat procesy, které povedou k využívání 
nejmodernějších úsporných technologií, snižování spotřeby fosilních paliv, 
atd. Spolu s tím nelze pominout důležitost vzdělávání a informovanosti 
vedoucí ke zkvalitňování pracovního trhu.  
 

Ministři diskutovali 
o úloze regionů 
při řešení globálních 
problémů 

Vliv globální recese 
na venkovské oblasti 

Lokální boj 
s klimatickou 
změnou 
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5.12. Zasedání Řídící rady Mezinárodní energetické 
agentury na ministerské úrovni 

 
Ve dnech 14. - 15. října 2009 proběhlo za předsednictví nizozemské 
ministryně hospodářství M. van der Hoeven v Konferenčním centru 
OECD pravidelné bienální zasedání ministrů členských zemí Mezinárodní 
energetické agentury (IEA). Českou delegaci zde vedl náměstek ministra 
průmyslu a obchodu T. Hüner. V průběhu zasedání se jeho účastnící 
snažili nalézt odpovědi na klíčové energetické a environmentální výzvy, 
kterým čelí dnešní svět. Výsledkem jejich úsilí se stalo závěrečné 
Komuniké a ambiciózní Akční plán, který do roku 2011 identifikuje řadu 
cílů, kterým se orgány IEA mají věnovat, zejména v oblasti energetické 
bezpečnosti a v technologickém rozvoji energetického sektoru. 
Ministerské zasedání IEA se poprvé uskutečnilo za přítomnost zástupců 
Číny, Indie a Ruské federace. Protože v roce 2009 uběhlo 35 let 
od založení IEA, v jeho průběhu jako hosté vystoupili i H. Kissinger 
a V. E. Davignon – dva klíčoví zakladatelé této agentury. Významný 
příspěvek zde přednesl rovněž R. Pachauri, předseda Mezivládního panelu 
ke klimatické změně.  
 

Ministerské zasedání IEA: www.iea.org/ministerial/2009/index.html 

 
 

6. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 
VE VZTAZÍCH ČR A OECD 

 
6.1. České předsednictví v Radě EU na Stálé misi ČR 

při OECD 
 
V prvním pololetí 2009 zastávala Česká republika roli předsedající země 
Radě Evropské unie, což s sebou přineslo množství změn a nových úkolů i 
pro Stálou misi ČR při OECD. Ta se v tomto období stala nejen 
organizátorem a moderátorem koordinačních jednání a společenských akcí 
spojených s Evropskou unií na půdě OECD, ale také hlavním hlasem 
členských států EU v této Organizaci a spojovacím článkem mezi OECD 
a EU.  
 
Navzdory nepříznivým podmínkám, za kterých ČR předsednictví převzala, 
nalézala efektivní řešení aktuálních problémů, a to především 
ve spolupráci s experty OECD. Bývalý předseda vlády ČR a tehdejší 
předseda Rady EU M. Topolánek se rozhodl konzultovat některé 
hospodářsko-politické problémy přímo s generálním tajemníkem OECD 
A. Gurríou, který dne 4. března 2009 za tímto účelem navštívil ČR.  
 
Hlavní úloha Stálé mise OECD během předsednictví spočívala především 
v logistice a řízení koordinačních jednání EU při OECD, kterých bylo 
uspořádáno celkem 25, a v organizaci koordinačních obědů na úrovni 
velvyslanců a zástupců velvyslanců členských států EU v OECD. Hostem 
úvodního oběda byl generální tajemník OECD A. Gurría, který spolu 

Při příležitosti 
35. výročí založení 
IEA ministry oslovili 
její zakladatelé 
H. Kissinger 
a V. E. Davignon 

Příspěvek SM OECD 
k CZ PRES 
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s velvyslancem K. Dybou zdůraznil klíčové prvky spolupráce mezi ČR 
a OECD. 
 
Stálá mise OECD rovněž uspořádala během CZ PRES několik 
společensko-reprezentativních akcí, jakými byly společenský koktejl 
v souvislosti se zasedáním Výboru pro rozvojovou pomoc („DAC – 
Development Assistance Committee“), oslava pátého výročí největšího 
rozšíření EU nebo presentace českých a moravských vín u příležitosti 
tradiční a v OECD oblíbené recepce ČR „Svátky jara“.  
 
Vrcholnou společenskou akcí byla recepce uspořádaná na závěr zasedání 
Rady OECD na úrovni ministrů (MCM 2009) k oslavě úspěšného završení 
půlročního českého předsednictví, kde slavnostní projev pronesl tehdejší 
ministr pro evropské záležitosti ČR Š. Füle. V něm zdůraznil roli OECD 
při řešení globální krize a důležitost spolupráce s CZ PRES pro jeho 
aplikaci. Na závěr poděkoval generální tajemník A. Gurría českému 
předsednictví a vyjádřil nejvyšší spokojenost se spoluprácí s ČR jakožto 
zemí předsedající EU během posledních šesti měsíců. 
 
Průběh CZ PRES v OECD byl zajištěn hladce a bez problémů hlavně díky 
bezchybné spolupráci a podpoře ústředí MZV, odborných resortů 
a součinnosti se SZ ČR v Bruselu.  
 
 
6.2. Další významné události ve vztazích ČR a OECD 
 
Ve dnech 22. – 23. ledna 2009 se zástupce generálního tajemníka OECD 
P. C. Padoan zúčastnil v Praze workshopu o inovacích a dne 11. května 
2009 konference o budoucnosti Internetu.  
 
Dne 26. ledna 2009 na setkání předsedů výborů pro energetiku a životní 
prostředí parlamentů zemí EU a Evropského parlamentu v Praze jako 
pozvaný host vystoupil F. Birol, hlavní ekonom IEA.  
 
Ve dnech 29. – 30. ledna 2009 se zástupce generálního tajemníka OECD 
pro životní prostředí M. Amano zúčastnil v Praze neformálního zasedání 
ministrů EU pro rozvoj.  
 
Na konferenci o rodičovské péči a politice zaměstnanosti, která se konala 
v Praze ve dnech 5. – 6.- února 2009, zastupoval OECD pan S. Chapple 
(ELS/SPD). 
 
Ministerské konference „eHealth pro jednotlivce, společnost 
a ekonomiku“ (Praha, 18. – 20. února 2009) se za OECD účastnil pan 
M. Khan z ELS/HD.  
 
Ministerské konference „Posilování konkurenceschopnosti EU – potenciál 
migrantů na trhu práce“, která proběhla v Praze ve dnech 26. – 27. února 
2009, se zúčastnil J.-P. Garçon, vedoucí divize OECD – ELS/IMD. 
 

Hlavní ekonom IEA 
v Praze 
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Dne 4. března 2009 zavítal do ČR generální tajemník OECD A. Gurría 
na konzultaci s předsedou vlády ČR. 
 
Dne 5. března 2009 proběhla v Praze konference „Rozšíření EU - 5 let 
poté“, na níž se OECD podílela studií J. Arnolda, P. Hoellera, 
M. Morganové a A. Woergoettera „Potřeba dalších reforem k překonání 
zbývajících překážek na rozšířeném vnitřním trhu“. 
 
Dne 31. března 2009 se v Paříži konalo zasedání Výboru pro politiku 
územního rozvoje na ministerské úrovni. ČR reprezentovala delegace 
vedená ministrem pro místní rozvoj C. Svobodou.  
 
Významnou akcí pořádanou Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci 
předsednictví ČR v Radě EU za účasti zástupců z řad OECD byla 
mezinárodní konference „Budoucnost kohezní politiky“, která se konala 
v březnu 2009 v Praze v paláci Žofín. Na konference se diskutovalo 
o minulé a současné podobě kohezní politiky (jejich hlavních principech 
a cílech), o možné podobě kohezní politiky po roce 2013 a o integrovaném 
místním rozvoji.  
 
Konference k partnerství mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli 
v kontextu celoživotního učení (Praha, 6. – 7. dubna 2009) se účastnil 
P. Wequin (EDU – „Centre for Educational Research and Innovation“). 
 
Ve dnech 6. – 8. dubna 2009 byla v Praze uspořádána vědecká konference 
„OECD Co-operative Research Programme: Biological Resource 
Management for Sustainable Agricultural System“ věnovaná výzvám pro 
výzkum v oblasti zemědělství. OECD zastupovali W. Legg (vedoucí 
divize TAD/PE) a P. Kearns z ENV/EHS. 
 
V dubnu 2009, v průběhu předsednictví ČR v Radě EU bylo 
Ministerstvem pro místní rozvoj zorganizováno Neformální setkání 
ministrů EU pro regionální rozvoj v Mariánských Lázních, jehož 
výsledkem bylo společné komuniké obsahující shodu nad základními cíli 
a principy budoucí kohezní politiky. Setkání se zúčastnili rovněž zástupci 
OECD. 
 
Na ministerské konferenci „Finanční udržitelnost zdravotních systémů“ 
(Praha, 10. – 12. května 2009) zastupovali OECD zástupce generálního 
tajemníka OECD A. de Geus a expertka V. Paris (ELS).  
 
Dne 28. května 2009 projednal Výbor pro hospodářské přehledy 
Hospodářský přehled Evropské unie. Jednání za EU vedl v rámci českého 
předsednictví náměstek ministra pro evropské záležitosti M. Mora.  
 
Ve dnech 28. – 29. května 2009 se v Paříži konalo společné zasedání 
Výboru pro rozvojovou pomoc (DAC11) a Výboru pro politiku životního 
prostředí (EPOC12) na vysoké úrovni, zaměřené zejména identifikaci 
oblastí pokračující spolupráce DAC a EPOC v následujících letech. 

                                                 
11 „Development Assistance Committee“ 
12 Environmental Policy Committee 
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ČR zastupovala delegace sestavena ze zástupců Ministerstva životního 
prostředí, Ministerstva zahraničních věcí a Stálé mise ČR při OECD. 
 
Ve dnech 4. – 5. června 2009 se konalo jarní Zvláštní zasedání Výkonného 
výboru OECD (ECSS), které se věnovalo přípravám programu MCM 
v r. 2009. Delegaci ČR na jarním zasedání vedl náměstek ministra 
průmyslu a obchodu L. Vaněk. 
 
Zasedání Výboru pro vzdělávání Evropské unie, které proběhlo v Praze 
ve dnech 18. – 19. června 2009, se za OECD účastnil zástupce ředitelky 
EDU B. Hugonnier. 
 
24. a 25. června 2009 se v Paříži uskutečnilo zasedání Rady OECD 
na úrovni ministrů pod titulem „Krize a co dál: budování silnější, čistší 
a spravedlivější světové ekonomiky“. Delegaci ČR vedl ministr 
pro evropské záležitosti Š. Füle. V delegaci byli dále zástupci ministerstev 
zahraničních věcí, financí, životního prostředí a Stálé mise ČR při OECD.  
 
ČR úspěšně předsedala prvnímu zasedání pracovní skupiny „Investment 
Climate Policy and Promotion“ dne 3. července 2009 v tureckém 
Bodrumu. V delegaci ČR byli zastoupeni odborníci z organizace 
CzechInvest a zástupci ministerstev průmyslu a obchodu a zahraničních 
věcí. Pracovní skupině předsedal velvyslanec ČR při OECD v Paříži 
K. Dyba. 
 
Mezinárodní konference Hodnocení zdravotních dopadů životního 
prostředí („Valuation of Environment-Related Health Impacts“) proběhla 
v Praze ve dnech 17. – 18. září 2009. Za OECD se zúčastnili N. Johnstone, 
N.-A. Braathen a B. Aiello z ENV. 
 
Ve dnech 28. – 29. září 2009 proběhlo v Paříži zasedání Výboru OECD 
pro zaměstnanost, práci a sociální věci (ELSAC) na úrovni ministrů. 
ČR zastupovala delegace, kterou vedl náměstek ministra práce a sociálních 
věcí M. Sedláček. 
 
Ve dnech 14. a 15. října 2009 zasedala Rada Mezinárodní energetické 
agentury na ministerské úrovni. Vůdčím motivem tohoto zasedání bylo 
hledání řešení otázek týkajících se vysoce aktuální energeticko-klimatické 
problematiky. Delegaci ČR vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu 
T. Hüner. 
 
Ve dnech 14. – 15. října 2009 se v Praze konalo školení pro uživatele nové 
generace informačního systému OECD pro pracovníky státní správy. 
Seminář proškolil 63 úředníků státní správy, kteří se zabývají 
problematikou OECD.  
 
Ve dnech 16. – 17. října 2009 se v Praze konala mezinárodní konference 
k Bílé knize reformy terciárního vzdělávání v ČR („White Paper and 
Beyond: Tertiary Education Reform in the Czech Republic“), kterého 
se účastnil vedoucí divize EDU/EMI R. Yelland a expert P. Santiago 
z EDU/EDP. 
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Dne 22. října 2009 se v Paříži v sídle IEA po třech letech uskutečnila 
Prověrka připravenosti ČR na stavy energetické nouze. Prověrkový tým 
byl kromě zástupců IEA složen za zástupců Evropské komise, Kanady 
a Polska, jako pozorovatelé se jí zúčastnili i zástupci Thajska, které usiluje 
o navázání bližších vztahů s IEA s cílem využít všech pozitivních 
zkušeností této agentury při zajišťování své energetické bezpečnosti. 
Českou delegaci vedl D. Makovec, náměstek předsedy Správy státních 
hmotných rezerv (SSHR). Kromě zástupců SSHR ji tvořili zástupci 
Ministerstva průmyslu a obchodu a SM Paříž. K finálnímu projednání 
závěrů Prověrky a návrhů doporučení dojde v roce 2010. 
 
Dne 17. listopadu 2009 se ve Varšavě konalo první zasedání pracovní 
skupiny pro rozvoj finančních trhů programu EURASIA. Za ČR se 
zasedání zúčastnili experti z ČNB, ČMZRB a MZV. Pracovní skupině 
předsedal zástupce velvyslance ČR ve SM při OECD v Paříži V. Tesař. 
 
Ve dnech 23. – 27. listopadu zavítala do Prahy pod vedením T. Abrahama 
z britského Ministerstva energetiky a klimatické změny mise IEA 
v souvislosti s přípravou Hloubkového energetického přehledu České 
republiky. Tu kromě jejího vedoucího tvořili zástupci IEA, Jaderné 
energetické agentury (NEA), Evropské komise, Norska, Švédska, Francie, 
Německa a Turecka. Této prověrce energetické politiky je podrobena 
každá členská země IEA přibližně v pětiletých cyklech. V případě ČR byl 
poslední hloubkový energetický přehled IEA zpracován v letech 2004 – 
2005. V průběhu celého týdne, který mise věnovala jednáním se zástupci 
prakticky všech významnějších subjektů české energetiky, byl diskutován 
zejména aktuální návrh aktualizace energetické politiky, který připravilo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Publikace, která bude výstupem této 
mise, by měla obsahovat vyhodnocení energetické politiky ČR a náměty 
na její určitá zlepšení. Zveřejněna by měla být přibližně v polovině roku 
2010, pravděpodobně Výkonným ředitelem IEA v Praze.  
 
Ve spolupráci se statistickým oddělením Direktorátu OECD 
pro rozvojovou spolupráci (DCD/STAT) se ve dnech 26.- 27. listopadu 
2009 konalo školení o statistikách ODA13. Cílem semináře bylo 
prezentovat statistiky a výkaznictví ODA podle standardů OECD. 
 
 

7. HLAVNÍ OBLASTI PRÁCE, 
VÝBORY OECD 

 
7.1. Ekonomická politika 
 
Již v prosinci 2008 vydala OECD „Strategickou odpověď OECD 
na finanční a hospodářskou krizi: příspěvek ke světovému úsilí“. OECD 
v něm vymezila svoje místo a roli mezinárodní organizace zaměřené 
na střednědobý horizont a strategické průřezové problémy. Na tomto 
základě definovala svůj příspěvek k úsilí svých členů zvládnout krizi a její 

                                                 
13 „Official development assistance” 

Strategická odpověď 
OECD na finanční 
a hospodářskou 
krizi..... 

IEA prověřila 
připravenost ČR 
na energetickou 
nouzi 

Práce na Hloubkovém 
energetickém 
přehledu ČR zahájeny 



 
 
 

strana 22 

následky ve dvou hlavních sférách: zaprvé, v obnově dlouhodobého 
udržitelného růstu a za druhé, v průřezových strukturálních otázkách 
spojených s financemi, soutěží a řízením s konkrétním zaměřením 
na oblasti jako je transparentnost, řízení podniků, hospodářská soutěž, 
daně, penze a finanční vzdělávání.  
 
V březnu OECD publikovala navazující zprávu „Cesta k obnově: 
aktualizace Strategické odpovědi OECD na finanční a hospodářskou 
krizi“. Reakce OECD se stala i hlavním tématem zasedání Fóra OECD 
a Rady na úrovni ministrů v červnu 2009.  
 
OECD aktivně podpořila úsilí G20 o znovunastartování světové 
ekonomiky a opakovaně vyjádřila svoji připravenost spolupracovat 
ve všech oblastech, kde by jeho účast mohla být přínosem. Konkrétně byla 
vysoce oceněna aktivita OECD v boji proti daňovým rájům. 
 
Pravidelná pololetní Ekonomická prognóza OECD („Economic Outlook“), 
analyzující předpokládaný vývoj světové ekonomiky v nadcházejících 
dvou letech globálně i ve vztahu ke každé členské zemi a vydávaná vždy 
v červnu a listopadu/prosinci, byla v souvislosti s krizí v březnu 2009 
doplněna mimořádným aktualizovaným vydáním. 
 
Hodnocení plnění vybraných priorit strukturálních reforem a srovnání 
jednotlivých zemí z hlediska těchto výzev jsou obsahem vlajkové 
publikace OECD v oblasti hospodářské politiky – „Going for Growth 
2009“. V reakci na krizi se publikace nadto zabývá strukturálními 
reformami v době finanční krize: otázkou, zda krize usnadňuje strukturální 
reformy, a výběrem vhodných strukturálních politik. Zvláštní kapitola je 
věnována daním z hlediska ekonomického růstu. 
 
7.1.1. Výbor pro hospodářskou politiku (EPC) 
 
Práce Výboru pro hospodářskou politiku (EPC) a jeho pracovních skupin 
se soustřeďuje jednak na aktuální stav světové ekonomiky a výhled jejího 
vývoje a možných rizik na nejbližší období, jednak na střednědobé 
strukturální otázky spojené s hospodářským růstem.  
 
V březnu roku 2009 se na mimořádném zasedání Výboru pozornost cele 
soustředila na finanční a hospodářskou krizi, na opatření nutná 
pro obnovení normálního fungování finančních trhů a na stabilizační 
politiky se zvláštním zřetelem na fiskální politiku. Předmětem diskuse 
byly fiskální stimulační balíky a jejich úloha při zmírnění hospodářského 
propadu.  
 
Na červnovém zasedání se ale již Výbor zabýval střednědobým výhledem 
růstu ekonomik členských států a perspektivami vývoje nezaměstnanosti, 
potenciálního produktu a veřejných financí. Diskutoval i politickou 
ekonomii strukturálních reforem, tedy jak nezbytné reformy prosadit 
v praxi. 
 
V listopadu byly hlavním tématem rozpravy jednak podoba a realizace 
strategií výstupu z krizových politik, jednak reformy strukturálních politik 
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nezbytné pro zvýšení potenciálního růstu. U výstupu z krizových politik je 
klíčovou otázkou jejich správné časování tak, aby nedošlo k ohrožení růstu 
na jedné straně a ohrožení měnové a fiskální stability na straně druhé. 
Základní scénář OECD zatím předpokládá, že výstup z krizových politik 
bude u klíčových zemí otázkou až konce roku 2010 až roku 2011; pak ale 
bude nutná u většiny z nich agresivní fiskální konsolidace. 
 
7.1.2. Výbor pro ekonomické přehledy (EDRC) 
 
V roce 2009 Výbor pro ekonomické přehledy (EDRC) projednal celkem 
22 ekonomických přehledů připravených sekretariátem OECD. 
Nejdůležitější z nich byl pro nás jako předsednickou zemi EU 
Hospodářský přehled Evropské unie, který byl na programu jednání 
Výboru 28. května 2009. Příprava pozice EU na jednání proběhla v těsné 
spolupráci gestora - Ministerstva průmyslu a obchodu, Stálého zastoupení 
při EU v Bruselu a Stálého zastoupení při OECD. Vlastní jednání vedl 
za české předsednictví náměstek ministra pro evropské záležitosti 
M. Mora. EDRC během roku 2009 vedle čtrnácti přehledů stávajících 
členských států a přehledu EU projednal i ekonomické přehledy všech pěti 
přistupujících zemí (Slovinska, Estonska, Ruska, Izraele a Chile) a dva 
přehledy zemí rozšířené spolupráce (Brazílie a Číny). Česká republika 
(představovaná zástupci MF a ČNB) byla v říjnu 2009 spolu s Francií 
examinátorem v rozpravě o Hospodářském přehledu Švýcarska. Pro rok 
2010 je v rámci EDRC z hlediska České republiky klíčový Hospodářský 
přehled České republiky, který je na programu 25. ledna 2010. Jeho 
přípravy se již tradičně zúčastnili stážisté Ministerstva financí (Z. Hrdlička 
a D. Prušvic). 
 

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

 
 
7.2. Otázky finanční, fiskální a činnost podniků 
 
7.2.1. Výbor pro fiskální záležitosti (CFA) 
 
Výbor se sešel na svých pravidelných půlročních jednáních v lednu 
a červnu. Lednové zasedání bylo ve znamení probíhající finanční krize. 
I když z daňového pohledu nelze dojít k obecně platným závěrům ohledně 
příčin krize a jejího průběhu, pro fázi výstupu z krize lze naopak v plné 
míře využít závěry projektu Daně a hospodářský růst, který byl letos 
dokončen. Nosným tématem červnového jednání byly otázky škodlivých 
daňových praktik, kde OECD dosáhla výrazného průlomu ve vnímání 
problému a v prosazování svých standardů. I pro ČR se tím otevírá prostor 
k zahrnutí článku o výměně informací do dohod o zamezení dvojího 
zdanění. 
 
Zásadní význam v tomto směru mělo Světové fórum ke škodlivým 
daňovým praktikám, které proběhlo počátkem září v Mexiku. Fórum, 
zahrnující členské i nečlenské země OECD, se transformovalo na Světové 
fórum k daňové transparentnosti a výměně informací pro daňové účely 
a dohodlo se na zahájení procesu „peer reviews“. To by mělo postupně 

... se diskuse posunula 
k přechodu 
do pokrizového období 

22 hospodářských 
přehledů OECD 
mapuje aktuální 
výzvy 

Pro obnovení růstu 
bude důležité nastavení 
daní 

Důležitý pokrok v boji 
proti daňovým rájům 



 
 
 

strana 24 

vést k plošnému rozšíření standardů OECD a k omezování daňových oáz 
a daňových rájů. Aktivita OECD v této oblasti je hodnocena jako zásadní 
přínosem organizace pro činnost G20. 
 
Ředitel Odboru daňové politiky MF ČR M. Jareš byl i v roce 2009 členem 
byra Pracovní skupiny č. 2 – pro analýzu daňové politiky a daňovou 
statistiku. 
 
7.2.2. Investiční výbor (INV)  
 
Investiční výbor OECD v roce 2009 navazoval na svou předcházející 
činnost v oblasti investic a investiční politiky, přičemž většina jednání 
a debat byla výrazně ovlivněna probíhající hospodářskou krizí a jejími 
dopady na zahraniční investice.  
 
Mezi standardní agendy patřil přezkum investičních politik kandidátských 
zemí do OECD – Slovinska, Estonska, Chile a Izraele.  
 
Výbor se dále věnoval otázkám vztahu s korporátní sférou - připravil 
revizi Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti, ve které byl nově 
zdůrazněn význam společenské odpovědnosti firem v oblasti 
environmentálních a sociálních témat.  
 
Pokračovalo také zasedání kulatého stolu „Svoboda investic, národní 
bezpečnost a strategická odvětví“ , který se kromě standardních otázek 
změn investičních politik členských států zaobíral problematikou 
investiční politiky v souvislosti s hospodářskou krizí. Klíčovým výstupem 
bylo potvrzení toho, že zahraniční investice jsou jedním z možných 
nástrojů znovuoživení po krizi a je třeba posílit a obnovit důvěru 
členských států a společností v zahraniční investování. Výbor zdůraznil, že 
je třeba nadále bojovat proti protekcionismu.  
 
V prosinci roku 2009 se pak uskutečnilo tradiční Globální investiční 
fórum, jemuž jako horizontální téma dominovala otázka světové 
hospodářské krize a vývoje po ní.  
 
Zástupci České republiky se aktivně účastnili jednání INV a jeho 
pracovních skupin. Zvláště významná byla jejich účast v první polovině 
roku 2009, kdy ČR předsedala Radě EU a z tohoto titulu vedla koordinační 
setkání členských států EU v rámci zasedání Investičního výboru OECD.  
 
Pracovní skupina INV pro potírání korupce zahraničních veřejných 
činitelů při hodnocení toho, jak Česká republika plní doporučení 
vyplývající z 2. fáze examinace, znovu konstatovala, že Česká republika 
přes opakované naléhavé výzvy OECD stále nezapracovala do zákona 
jeden ze základních požadavků Konvence pro potírání korupce 
zahraničních veřejných činitelů, tedy nezajistila odpovědnost svých 
právnických osob za podplácení zahraničního veřejného činitele. Pokroku 
se podařilo docílit až koncem roku přijetím usnesení vlády č. 1451 ze dne 
30. listopadu 2009, které ukládá ministryni spravedlnosti předložit vládě 
do 31.května 2010 návrh zákona, který by situaci měl napravit. Potírání 
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korupce věnuje OECD zvýšenou pozornost a je jistě žádoucí co nejdříve 
problém chybějícího zákona dořešit. 
 
Pracovní skupina v roce 2009 připravila návrh Doporučení Rady pro další 
potírání podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních 
obchodních vztazích. 
 

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

Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz 

 
7.2.3. Výbor pro pojišťovnictví a soukromé penze (IPPC) 
 
Výbor se sešel na svých pravidelných půlročních jednáních v červenci 
a prosinci. Nosným tématem obou zasedání Výboru byla finanční krize, 
její dopady na oblast pojišťovnictví a soukromých penzí a reakce 
jednotlivých zemí v oblasti politik a v regulatorní oblasti. Analýza bude 
pokračovat v řadě vytipovaných oblastí; posílena bude statistika 
pojišťovnictví, pro niž Výbor v prosinci schválil nový rámec. 
 
Mimo to pokračovala běžná práce Výboru zejména rozpravou o přípravě 
možného rámce principů finančního řízení zvládání katastrof velkého 
rozsahu. Výbor v souvislosti s krizí věnuje značnou pozornost jednak 
otázkám finančního vzdělávání, jednak problematice řízení společností, 
konkrétně pojišťoven.  
 
Vývoj v oblasti soukromých penzí se zvláštním zaměřením na dopad 
finanční krize je předmětem výroční publikace „OECD Private Pensions 
Outlook“ z ledna 2009. 
 
Výbor dále v roce 2009 dokončoval návrh Doporučení Rady k základním 
principům regulace zaměstnaneckých penzí 
 
7.2.4. Řídící skupina pro správu podniků 
 
Nosným tématem činnosti Řídící skupiny byly v roce 2009 souvislosti 
hospodářské krize. Po fázi analýz příčin krize na jaře 2009 a po přijetí 
hlavních závěrů ministerskou Radou v létě dospěla Řídící skupina koncem 
roku k diskusi nad návrhy na formulaci specifických Doporučení. Tato 
Doporučení by měla v oblasti odměňování a motivace, řízení rizik, 
fungování představenstev a dozorčích rad, resp. správních rad, a konečně 
v oblasti výkonu akcionářských práv zobecnit zkušenosti z uplatňování 
stávajících Principů OECD pro správu a řízení podniků („OECD 
Principles on Corporate Governance“), které přinesla krize. Práce na 
Doporučeních budou pokračovat i v příštím roce. 
 
Zásadní kvalitativní změnu v činnosti Pracovní skupiny znamená zahájení 
procedury „peer reviews“. Půjde o tématická hodnocení, založená 
na dotaznících a týkající se vždy 5 zemí coby examinovaných a 5 – 10 
zemí v úloze examinátorů. Konkrétní formát „peer reviews“ se bude 
dopracovávat na základě postupně získávaných zkušeností. 
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V rámci Řídící skupiny pro správu podniků se ČR tradičně účastní činnosti 
Pracovní skupiny pro privatizaci a správu aktiv vlastněných státem. 
Doporučení OECD je žádoucí využít ke zlepšení fungování podniků v ČR 
s vlastnickým podílem státu. 
 

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

 
7.2.5. Výbor pro finan ční trhy (CMF) 
 
Dubnové zasedání výboru mapovalo situaci na finančních trzích 
po kulminaci krize a dopady krize v jednotlivých segmentech trhu. 
Ve světle Strategické odpovědi OECD diskutoval Výbor efektivnost 
a účinnost finanční regulace, posílení role finančního vzdělávání a také 
konkrétní kroky vlád ke stabilizaci trhů, zejména posílené vládní záruky 
ve prospěch bankovního sektoru. 
 
Předmětem listopadové rozpravy Výboru a Kulatého stolu se zástupci 
soukromé sféry bylo především nadcházející stádium výstupu z krize: 
mimořádná opatření musí být postupně ukončována; jejich vedlejší účinky 
by v dlouhodobějším horizontu mohly převážit jejich přínos. Diskutovány 
byly znovu náklady a přínosy vládních záruk a dále otázky hospodářské 
soutěže. Samostatným tématem byl vliv daňové politiky na finanční trhy. 
 
Diskuse o příčinách, souvislostech, implikacích a dopadech finanční krize 
pokračuje v pravidelné pololetní publikaci „Financial Market Trends“. 
 
Výbor v roce 2009 dokončil návrh Doporučení Rady k nejlepším metodám 
finančního vzdělávání a informování v oblasti úvěru a Doporučení Rady 
k obecnému rámci pro efektivní a účinnou finanční regulaci.  
 
 
7.3. Hospodářská soutěž 
 
Zasedání Výboru pro hospodářskou soutěž i Globálního fóra 
k hospodářské soutěži byla zejména počátkem roku ve znamení zkoumání 
dopadů hospodářské krize na oblast hospodářské soutěže s tématy jako 
Podmínky ve finančním sektoru a hospodářská soutěž; Krize - úloha 
politiky hospodářské soutěže při záchraně a restrukturalizaci finančního 
sektoru. 
 
Reálná ekonomika - výzvy pro politiku hospodářské soutěže v období 
poklesu; Adaptace pravidel, procesů a institucí na současné problémy 
finančního sektoru. 
 
Výbor mimo to v průběhu roku 2009 projednal nebo vzal na vědomí 
standardní výroční zprávy všech členských zemí včetně České republiky 
a vybraných nečlenských zemí. Česká republika byla tradičně aktivní 
i na tzv. kulatých stolech pořádaných výborem; své podklady připravila 
mj. pro otázky generických léčiv Významný byl kulatý stůl k hospodářské 
soutěži, patentům a inovacím. Mezi tématy diskuse dalších kulatých stolů 
pořádaných v rámci na tří pravidelných zasedání Výboru byly i otázky 
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spojené s dvoustrannými trhy („two sided markets“), tj. zprostředkování 
obchodů mezi skupinou prodávajících a skupinou kupujících (burzy, 
internetové obchody). Dále je třeba zmínit výjimky z titulu „kolabující 
firmy“ („ failing firm“), využívané při povolování fúzí a akvizic.  
 
Výbor v roce 2009 dokončil návrh Doporučení Rady k posuzování 
hospodářské soutěže. 
 

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

 
 
7.4. Statistika 
 
6. zasedání Výboru pro statistiku proběhlo v červnu 2009 v Ženevě. 
V programu patřilo přední místo roli statistiky při podpoře politik čelících 
globální hospodářské krizi. Dalším tématem byla příprava nové publikace 
OECD „Government at a Glance“ věnované indikátorům mapujícím 
činnost státní správy a dále aktivity OECD v oblasti statistiky životního 
prostředí. 
 
Nosným tématem práce Výboru zůstává globální projekt Měření pokroku 
společností. Výbor diskutoval závěry Stiglitzovy komise a jejich implikace 
pro svou práci. Vrcholem projektu v letošním roce bylo třetí Světové 
fórum v Pusanu, které se uskutečnilo v říjnu 2009 (viz kapitolu 5.8.). 
 

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

 
 
7.5. Životní prostředí 
 
7.5.1. Výbor pro politiku životního prost ředí (EPOC) 
 
Obdobně jako jiné substantivní výbory se také EPOC soustředil 
na problematiku globální ekonomické krize. V průběhu jarního zasedání 
ve dnech 3. – 4. února 2009 proběhl neformální kulatý stůl, na němž byly 
prezentovány tzv. „zelené iniciativy“, začleněné do stimulačních balíčků 
přijímaných jednotlivými zeměmi k redukci dopadů krize a k podpoře 
ekonomického oživení. Výsledky debaty byly využity pro zpracování 
podkladového dokumentu „OECD Strategic Response to the Financial 
and Economic Crisis“ pro segment ministerského zasedání Rady, 
věnovaný zelenému růstu (viz kapitolu 5.1. – MCM 2009). Na podzimním 
zasedání (21. – 23. října 2009) byla tématika zeleného růstu jako jedné 
z možností řešení ekonomické krize dále rozpracována v návaznosti 
na závěry MCM, zejména Deklaraci k zelenému růstu („Declaration 
on Green Growth“, dokument C/MIN(2009)5/ADD1/FINAL), ukládající 
OECD do roku 2011 zpracovat Strategii zeleného růstu („OECD Green 
Growth Strategy“). Zdařilou, informačně hodnotnou akcí bylo Globální 
fórum k problematice eko-inovací („OECD Global Forum on Eco-
Innovation“) , které se konalo v Paříži ve dnech 4. – 5. listopadu 2009 
s cílem přispět jak ke zpracování Inovační strategie OECD, tak ke Strategii 

Nosným tématem 
statistiky zůstává 
projekt Měření 
pokroku společností 
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zeleného růstu. Vysoký informační potenciál, využitelný i pro eko-
inovace, měla konference OECD o přínosech nanotechnologií pro životní 
prostředí („OECD Conference on Potential Environmental Benefits of 
Nanotechnology: Fostering Safe Innovation-Led Growth“), jež proběhla 
v Paříži ve dnech 15. – 17. července 2009.  
 
Důležitou součástí aktivit EPOC a jeho pracovních orgánů byla příprava 
podkladů pro společné zasedání s DAC na vysoké úrovni (viz též kapitolu 
5.6.), hlavně dokončení Politického návodu a Politického stanoviska 
k integraci adaptace na změnu klimatu do rozvojové spolupráce („Policy 
Guidance and Policy Statement on Integrating Adaptation to Climate 
Change into Development Co-operation“). EPOC odpovídal 
i za zpracování příspěvků OECD pro významná mezinárodní setkání: 
pro 5. Světové vodní fórum (Istanbul, Turecko, 16. – 22. března 2009) 
byla připravena zpráva „Managing Water for All: An OECD Perspective 
on Pricing and Financing“ , shrnující dosavadní výsledky Horizontálního 
projektu OECD „Voda“ („Horizontal Water Programme“), pro COP 15 
UNFCCC (Kodaň, Dánsko, 7. – 18. prosince 2009) pak řada publikací, jež 
byly zpracovány v rámci horizontálního programu „Ekonomika změny 
klimatu“ („Economics of Climate Change“) a představeny na stejnojmenné 
konferenci (Paříž, 18. září 2009; delegaci ČR vedl 1. náměstek ministra 
životního prostředí J. Dusík). Problematice změny klimatu bylo věnováno 
i Globální fórum OECD k udržitelnému rozvoji (Paříž, 4. – 5. března 
2009), pořádané ve spolupráci s IEA na téma „Key Issues of the Post-2012 
Climate Change Framework“, resp. Globální fórum OECD o obchodu 
a změně klimatu (Paříž, 9. – 10. června 2009).  
 
Tématem „zeleného růstu“, ekonomickými aspekty opatření souvisejících 
se změnou klimatu (adaptace i snižování emisí skleníkových plynů) 
a problematikou udržitelného managementu vodních zdrojů se zabývaly 
též Společná pracovní skupina pro zemědělství a životní prostředí 
(JWPAE), Společná pracovní skupina pro obchod a životní prostředí 
(JWPTE) a společné zasedání daňových a environmentálních expertů 
(JMTEE).  
 
V průběhu roku 2009 úspěšně proběhlo hodnocení připravenosti čtyř zemí 
vstupujících do OECD (Estonsko, Chile, Izrael, Slovinsko) naplnit 
požadavky instrumentů OECD v oblasti životního prostředí. Je potěšitelné, 
že aktivní participace na práci EPOC a jeho pracovních orgánů roste jak 
u všech pěti vstupujících zemí, tak u států zařazených do programu 
posílené spolupráce s nečleny. Nejvyšší pozornost k problémům 
nečlenských zemí vykazuje tradičně Horizontální program „Voda“ 
a činnost „Task Force“ pro implementaci Programu pro životní prostředí 
(EAP TF), která je zaměřena hlavně na realizaci projektů v oblasti 
finančních aspektů managementu vodního hospodářství zemí střední 
a východní Evropy. 
 

OECD a životní prostředí, www.oecd.org/environment 
OECD a voda, www.oecd.org/water 

Konference o ekonomice změny klimatu, www.oecd.org/environment/cceconomicsconf 
Globální fórum k udržitelnému rozvoji – změna klimatu, www.oecd.org/env/cc/aixg 

Globální fórum o obchodu a změně klimatu, www.oecd.org/globalforum/june09 
Konference o nanotechnologiích, www.oecd.org/nanobenefits 
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Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz 

 
 
7.6. Udržitelný rozvoj 
 
Výroční zasedání expertů OECD pro udržitelný rozvoj (AMSDE) 
proběhlo ve dnech 19. – 20. října 2009; bylo doplněno třemi schůzkami 
diplomatů Stálých misí při OECD, odpovědných za problematiku 
udržitelného rozvoje. Kromě tradičních aktivit (příprava vstupů OECD pro 
zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj) byla provedena podrobná 
analýza hodnotících procesů („peer reviews“ apod.), používaných 
v OECD, z hlediska možnosti jejich uplatnění pro sledování implementace 
principů udržitelného rozvoje. Na příkladě konceptu Inovační strategie 
OECD byla zkušebně testována metodika hodnocení souladu 
rozpracovaného dokumentu se zásadami udržitelného rozvoje 
(„Sustainability Impact Assessment“ , SIA). Jako doprovodný program 
ministerského zasedání Rady OECD byla dne 22. června 2009 uspořádána 
konference „Vzdělávání a zaměstnanost pro eko-inovace: inovace a 
udržitelný rozvoj v období po hospodářské krizi“.  
 
Přes zlepšení činnosti AMSDE i sekretariátu jisté pochybnosti o účelnosti 
tohoto orgánu zůstávají. Přestože se členské země shodují na nutnosti 
integrovat principy udržitelného rozvoje do všech relevantních direktorátů 
OECD, substantivních výborů a jejich pracovních skupin („mainstreaming 
sustainable development“), po změně přístupu nové administrativy USA 
převažují snahy zachovat AMSDE i po 31. prosinci 2010, kdy vyprší jeho 
současný mandát. Nevyjasněný je zejména vztah horizontálního projektu 
OECD k udržitelnému rozvoji (a tudíž také AMSDE) k nově zahájenému 
horizontálnímu projektu OECD „Strategie zeleného růstu“ a jeho řídicí 
skupině. Problematické je také financování, které v převážné míře závisí 
na dobrovolných příspěvcích. 
 
Nezávisle na horizontálním projektu OECD k udržitelnému rozvoji byla 
uspořádána tři zasedání Kulatého stolu k udržitelnému rozvoji („Round 
Table on Sustainable Development“, RTSD) na úrovni ministrů: ve dnech 
12. – 13. března 2009 v Paříži, 22. – 23. července 2009 v Singapuru a dne 
21. září 2009 v New Yorku. Všechna jednání, která připravuje 
pod hlavičkou OECD S. Upton (Austrálie) za podpory soukromé nadace, 
byla věnována citlivých politickým otázkám souvisejícím se změnou 
klimatu.  
 

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

 
 
7.7. Zemědělství a rybářství 
 
7.7.1. Zemědělský výbor (COAG) 
 
Hlavní náplní práce Zemědělského výboru (COAG) a jeho pracovní 
skupiny byla v roce 2009 příprava podkladů pro zasedání COAG na úrovni 
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ministrů, které se bude konat v Paříži ve dnech 27. – 26. února 2010. 
V kontextu příprav bylo v Paříži ve dnech 30. – 31. března 2009 
uspořádáno (za účasti zástupců mnoha nečlenských zemí, BIAC, TUAC, 
akademické obce a nevládních organizací) sympózium k budoucnosti 
zemědělství („What Future for the Agriculture and Food Sector in an 
Increasingly Globalised World?“). Ve dnech 29. – 30. června 2009 
proběhlo v Paříži Globální fórum o zemědělství, vycházející z nové edice 
periodického Zemědělského výhledu („2009 OECD-FAO Agricultural 
Outlook 2009-2018“); výsledky poslouží k formulaci návrhu 
dlouhodobého rámce aktivit OECD v oblasti zemědělství, o němž budou 
jednat účastníci ministerského zasedání COAG. 
 
Vysoká pozornost byla věnována také dopadům finanční a ekonomické 
krize na sektor zemědělství, hlavně v souvislosti s nedávnou potravinovou 
krizí. Ve dnech 5. – 6. května 2009 se v Paříži uskutečnilo společné 
zasedání OECD a FAO na vysoké úrovni k potravinové bezpečnosti 
(„ Investing in Food Security in a Global Ekonomy“); delegaci ČR vedl 
náměstek ministra zemědělství I. Hlaváč. Účastníci jednání zdůraznili 
prioritu harmonického rozvoje venkova, zvýšení produktivity 
v zemědělství při současném šetrném využívání přírodních zdrojů, 
investování nejen do samotného zemědělství, ale i do zpracovatelského 
průmyslu a příslušné dopravní a logistické infrastruktury. 
 
V kontextu procesu rozšíření OECD úspěšně proběhlo hodnocení 
připravenosti Chile a Izraele naplnit požadavky OECD v oblasti 
zemědělství. Vzhledem k tomu, že OECD pravidelně monitoruje 
společnou zemědělskou politiku EU (CAP), bylo Estonsko a Slovinsko 
z tohoto podrobného předvstupního hodnocení vyňato. 
 

OECD a zemědělství a rybářství, www.oecd.org/agriculture 
Sympózium k budoucnosti zemědělství, www.oecd.org/agriculture/policies/symposium09 

Globální fórum o zemědělství, www.oecd.org/agriculture/globalforum/june09 
Výtah ze Zemědělského výhledu 2009, www.agri-outlook.org 

Ministerstvo zemědělství ČR, www.mze.cz 

 
7.7.2. Rybářský výbor (COFI) 
 
Aktivity Rybářského výboru (COFI) se v roce 2009 orientovaly na dvě 
hlavní priority: zlepšení spolupráce se zeměmi přistupujícími do OECD, 
resp. zařazenými do programu posílené spolupráce OECD s nečleny, 
a reakce na současnou finanční a ekonomickou krizi. Pokračovaly práce 
spojené s přípravou periodické statistické publikace „Přehled rybářství“ 
(„Review of Fisheries“ , edice 2009), řešením projektu „Ekonomika 
obnovy rybářství“ („Economics of Rebuilding Fisheries“) a reformami 
politiky rybářství (zvláště otázky stanovení kvót v mezinárodním 
rybolovu). Pozornost byla věnována také problematice dopadů změny 
klimatu na rybářství (ekosystémový přístup k řízení rybolovu 
a akvakultur), certifikaci a standardizaci (včetně ecolabelingu). 
K významným akcím náležel workshop k otázkám akvakultury, certifikace 
a ekolabelingu, uspořádaný ve spolupráci s FAO (Haag, Nizozemsko, 
22. – 23. dubna 2009), resp. workshop k ekonomickým aspektům obnovy 
rybářství (Newport, Rhode Island, USA, 21. – 22. května 2009). 
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V rámci předvstupního procesu úspěšně proběhlo hodnocení připravenosti 
Chile a Estonska naplnit požadavky OECD v oblasti rybářství. 
 

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

 
 
7.8. Vzdělávání 
 
7.8.1. Výbor pro politiku vzd ělávání (EDPC) 
 
Problematikou globální ekonomické krize se zabýval na obou svých 
zasedáních (ve dnech 22. – 23. dubna 2009 a 25. – 26. listopadu 2009) 
také Výbor pro politiku vzdělávání (EDPC). Analýzy dokládají, 
že investice do vzdělávání mohou přispět nejen k minimalizaci negativních 
sociálních důsledků krize, ale též k oživení ekonomického rozvoje. 
Intenzivní příprava ministerského zasedání EDPC, které se bude konat 
v Paříži ve dnech 4. – 5. listopadu 2010, se proto orientovala na nosné 
téma „Investice do lidského kapitálu“ („Investing in Human Capital: New 
Challenges“). V roce 2009 pokračovaly práce na tradičních programech 
PISA, CERI, IMHE a INES; program PEB se stal základem činnosti nově 
ustaveného „OECD Centre for Effective Learning Environments“ (CELE). 
Byl zahájen nový program hodnocení výsledků terciárního vzdělávání 
(„Assessment of Higher Education Learning Outcomes“, AHELO). 
Náročný program PIAAC, jehož cílem je propojit celoživotní vzdělávání, 
zlepšování dovedností a znalostí (kompetencí) dospělých s potřebami trhu 
práce, vstoupil do realizační fáze (probíhají průzkumy na národní úrovni).  
 
Trvale vysoká pozornost je v EDPC věnována publikační činnosti, 
přehledům a reformám politik vzdělávání: experti OECD hodnotili Bílou 
knihu terciárního vzdělávání ČR – viz též kapitolu 6.2., probíhá podrobné 
hodnocení systému vzdělávání v Mexiku, byl dokončen tématický přehled 
vzdělávání migrantů v šesti členských zemích OECD. Na problematiku 
rovného přístupu ke vzdělávání se zaměřilo neformální ministerské setkání 
„ Improving Equity in Education“, které proběhlo ve dnech 9. – 10. června 
2009 v Oslo (Norsko); na tomto zasedání generální tajemník OECD 
A. Gurría oficiálně zahájil provoz portálu „OECD´s Education 
Lighthouse“, sloužícího jako clearing house pro sdílení informací 
a zkušeností v oblasti vzdělávání. Ve spolupráci s Ministerstvem školství 
a vyššího vzdělávání Francie byl v Paříži ve dnech 7. – 8. prosince 2009 
uspořádala OECD seminář „Lidské zdroje, vzdělávání a inovace“ 
(„Human Resources, Education and Innovation“) . 
 

OECD a vzdělávání, www.oecd.org/education 
Centre for Effective Learning Environment (CELE), www.oecd.org/edu/facilities 

program AHELO, www.oecd.org/edu/ahelo 
clearing house OECD´s Education Lighthouse, www.oecd.org/edu/lighthouse 

seminář Human Resources, Education and Innovation, www.oecd.org/edu/innovation/parisseminar 
finanční vzdělávání, www.oecd.org/daf/financialeducation 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz 
Ústav pro informace ve vzdělávání, www.uiv.cz 
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7.9. Zaměstnanost, práce a sociální věci, migrace, 
zdravotnictví 

 
7.9.1. Výbor pro zaměstnanost, práci a sociální věci (ELSA)  
 
Vrcholem činnosti Výboru pro zaměstnanost, práci a sociální věci 
(ELSAC) a jeho pracovních orgánů bylo úspěšné zasedání ELSAC 
na úrovni ministrů, které proběhlo v Paříži ve dnech 28. – 29. září 2009 
pod názvem „Tackling the Jobs Crisis: the Labour Market and Social 
Policy Response“ (viz kapitolu 5.5). Delegaci ČR vedl náměstek ministra 
práce a sociálních věcí M. Sedláček. Vlastnímu jednání ministrů 
předcházelo dne 28. září 2009 Politické fórum, přístupné širokému spektru 
účastníků, a konzultace vysokých představitelů BIAC a TUAC 
s rozšířeným ministerským byrem. Hlavním podkladem všech těchto 
jednání byla nová edice přehledu „OECD Employment Outlook – Tackling 
the Jobs Crisis“. Ministři konstatovali, že krize zaměstnanosti, přicházející 
po finanční a ekonomické krizi, se bude i za situace ekonomického oživení 
dále prohlubovat; prioritou proto musí být prevence dlouhodobé 
nezaměstnanosti a aktivizace nezaměstnaných. Zvláštní pozornost je nutné 
věnovat mladým lidem, kteří jsou krizí nejvíce ohroženi. Nezbytné 
je dosáhnout vyššího souladu mezi potřebami trhu práce a vzděláváním. 
Výsledky zasedání jsou shrnuty v závěrečném ministerském komuniké. 
Práce OECD v oblasti zaměstnanosti je vysoce ceněna – země skupiny 
G20 ji vyzvaly, aby společně s ILO vyhodnotila dopady politických 
opatření, přijatých ke zvládnutí krize zaměstnanosti.  
 
Trvale vysokou pozornost přesahující okruh členských zemí OECD mají 
rovněž výsledky práce OECD v oblasti sociální politiky a migrace. V roce 
2009 zaujalo zejména Politické fórum na vysoké úrovni k migraci, které 
proběhlo v Paříži ve dnech 29. – 30. 6. 2009. Delegaci ČR vedl náměstek 
ministra práce a sociálních věcí M. Sedláček. Účastníci zasedání hovořili 
o vlivu ekonomické krize na mezinárodní migraci, managementu migrace 
pracovních sil a o integraci imigrantů a jejich rodin. Hlavní poznatky 
z jednání byly shrnuty do „Závěrů“ předsedy Politického fóra E. Bessona 
(Francie). OECD byla vyzvána k další práci v této oblasti, zejména 
k monitoringu dopadů ekonomické krize na migraci a k rozvoji politické 
ekonomie mezinárodní migrace. Součástí programu Politického fóra bylo 
zveřejnění publikace „International Migration Outlook – SOPEMI 2009“. 
 
V rámci procesu rozšíření OECD úspěšně proběhlo předvstupní hodnocení 
připravenosti Estonska, Chile, Izraele a Slovinska naplnit požadavky 
OECD v oblasti zaměstnanosti, práce a sociálních věcí.  
 

Ministerské zasedání ELSAC, www.oecd.org/employment/ministerial 
Politické fórum na vysoké úrovni k migraci, www.oecd.org/migrations/policyforum  

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

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, www.mpsv.cz 
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7.9.2. Zdravotní výbor (HC) 
 
Aktivity Zdravotního výboru (HC) a jeho pracovních orgánů se v roce 
2009 soustředily především na přípravu podkladů pro zasedání HC 
na úrovni ministrů, které se bude konat v Paříži ve dnech 7. – 8. října 2010 
pod názvem „Health System Priorities in the Aftermath of the Crisis“. 
V této souvislosti probíhala intenzivní výměna informací a zkušeností 
týkajících se dopadů ekonomické krize na zdravotní systémy. Pokračovaly 
projekty statistického charakteru (v roce 2009 byla vydána publikace 
„OECD Health Data 2009“), programy zaměřené na podporu politické 
ekonomie reforem zdravotních politik, ekonomickou efektivnost 
zdravotních systémů, ekonomiku prevence, rozvoj a sledování indikátorů 
kvality zdravotní péče, informační a komunikační technologie ve 
zdravotnictví. Ve dnech 14. až 15. května 2009 bylo ve Stockholmu 
(Švédsko) uspořádáno Politické fórum na vysoké úrovni k problematice 
„Sickness and Disability Policy Challenges in the OECD Countries“. Byla 
posílena horizontální spolupráce HC s relevantními substantivními výbory 
a direktoráty OECD – např. ve spolupráci Direktorátem pro vědu, 
technologie a průmysl byl dne 26. října 2009 uspořádán seminář 
o soudržnosti zdravotní a rozvojové politiky. 
 
V roce 2009 byla také prohloubena spolupráce ČR a OECD v oblasti 
zdravotnictví; experti OECD se účastnili řady významných 
organizovaných Ministerstvem zdravotnictví v rámci českého 
předsednictví EU (viz kapitolu 6.2.).  
 

OECD a zdraví, www.oecd.org/health 
Zdravotní přehled OECD, www.oecd.oeg/health/healthataglance 

Politické fórum na vysoké úrovni, www.oecd.org/els/disability/stockholmforum  
Ministerstvo zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz 

 
 
7.10. Doprava 
 
7.10.1. Výbor pro námořní dopravu (MTC) 
 
Mandát Výboru pro námořní dopravu (MTC) vypršel k datu 31. prosince 
2008 a nebyl obnoven. Výbor tedy dle ustanovení odst. 75 dokumentu 
C/M(2004)5, potvrzeného Radou OECD ustanovením odst. 143, část IV, 
písm. c/ dokumentu C/M(2004)10, ukončil svou existenci. 
 
7.10.2. Mezinárodní dopravní fórum - Evropská konference 

ministrů dopravy (ITF) 
 
Aktivity se soustředily na přípravy ministerského zasedání Mezinárodního 
dopravního fóra (ITF), které proběhlo ve dnech 26. – 29. května 2009 
ve stálém sídle ITF v Lipsku (SRN) za účasti ministrů a vysokých 
představitelů z 52 zemí. Delegaci ČR vedl ministr dopravy G. Slamečka. 
Nosným tématem byl vliv globální hospodářské krize na dopravu 
(„Transport for a Global Economy: Challenges & Opportunities in the 
Downturn“). Ministři se shodli na tom, že přes všechny negativní dopady 
může být finanční a ekonomická krize příležitostí k modernizaci dopravy 
a zejména k zásadním koncepčním reformám, směřujícím k finanční 
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udržitelnosti dopravy, ke zvýšení její spolehlivosti a bezpečnosti. 
Stimulační balíčky, přijaté v souvislosti s krizí, se v řadě zemí vztahují 
i na resort dopravy. Ministři zdůraznili nutnost zachovat otevřenost trhu 
a varovali před riziky politických opatření vedoucích k protekcionismu 
a před posilováním restrikcí; naopak zdůraznili potřebu lepší mezinárodní 
spolupráce a koordinace s cílem zvýšit efektivnost dopravy, snížit její 
energetickou náročnost a dopady na životní prostředí. Klíčovou roli 
v dalším rozvoji dopravy budou mít inovace – proto bude následující, již 
třetí ročník ministerského zasedání ITF (Lipsko, 25. – 28. května 2010) 
věnován inovacím v dopravě. 
 
Ve spolupráci se Společným výzkumným dopravním centrem (JTRC) 
vydalo ITF vydalo řadu odborných publikací (např. „Discussion Paper 
2009-12“, „ Transport Outlook 2009: Globalisation, Crisis and 
Transport“, „ Trends in the Transport Sector 1970 – 2007“) a uspořádalo 
řadu odborných setkání (workshopů, kulatých stolů) k aktuálním 
problémům. K nejvýznamnějším odborným akcím patří 18. mezinárodní 
sympózium k ekonomice dopravy a dopravní politice (Madrid, 16. – 18. 
listopadu 2009), zaměřené na problematiku budoucnosti meziměstské 
osobní dopravy („The Future for Interurban Passenger Transport: 
Bringing Citizens Closer Together“). 
 

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

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

 
 
7.11. Informa ční a komunikační technologie 
 
7.11.1. Výbor pro informa ční technologie (ICCP) 
 
Důležité bylo „hloubkové hodnocení“ ICCP, které probíhalo v r. 2009 
a potvrdilo velmi dobrou práci tohoto Výboru i podřízených pracovních 
skupin. Významnou součástí práce bylo také zapojení do příprav Inovační 
strategie OECD, která bude dokončena v r. 2010. 
 
Po publikaci „Information Technology Outlook 2008“  („Přehled 
informačních technologií“) byl zpracován neméně důležitý „OECD 
Communications Outlook 2009“ („Telekomunikační přehled“). Tato 
zpráva potvrdila trvale rostoucí význam mobilních technologií i celkový 
nadprůměrný dlouhodobý růst telekomunikačního sektoru a pokračující 
marketingovou i technologickou konvergenci různých nabídek 
a dodavatelů (nové „čtyřsložkové“ nabídky kombinující pevnou telefonní 
linku, datové připojení – internet, televizi a mobilní připojení).  

V rámci říjnového zasedání ICCP se také uskutečnilo zajímavé fórum 
na aktuální téma - „Cloud Computing“ (tj. poskytování a správa dat 
a software na dálku – detaily viz www.oecd.org/sti/ict/cloudcomputing).  
 

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

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 
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7.12. Věda a technologie 
 
7.12.1. Výbor pro vědeckotechnickou politiku (CSTP)  
 
Klíčovým tématem Výboru byla příprava Inovační strategie OECD, jak 
o tom rozhodlo MCM 2007. Vznikly tak již první návrhy konečného 
výstupu, které popisují nebo aspoň definují základní rozsah a obsah 
jednotlivých částí Inovační strategie a přístup k jejich dokončení tak, aby 
Strategie mohla být úspěšně prezentována ve finální podobě během MCM 
2010.  
 
Navrhované výstupy projektu Inovační strategie jsou následující -  
i) krátký „ministerský“ dokument, který prezentuje hlavní politické 
principy; ii) souhrnná zpráva, která zahrne hlavní koncepty, analýzy 
a data; iii) kompendium ukazatelů, které ukáží inovační pozice 
jednotlivých zemí dle nichž bude možné monitorovat implementaci 
strategie; iv) příručka, která poskytne konkrétní možnosti, jak mohou země 
implementovat výše uvedené politické principy (v tištěné formě a zároveň 
online); v) řada detailnějších tématických zpráv. Základní principy 
inovačních politik jsou: 1. Posílení možností a schopností lidí k inovacím; 
2. Vytvoření vhodného prostředí; 3. Zajištění investic do inovací 
a souvisejících oblastí; 4. Využití inovací k řešení globálních výzev – 
např. změna klimatu nebo zdravotní péče; a 5. Zlepšení řízení inovačních 
politik („ governance“). 
 
Byla vydána též pravidelná publikace (vždy v lichých letech) „Ukazatele 
pro vědu, techniku a průmysl v OECD 2009“ („ OECD Science, 
Technology and Industry Scoreboard 2009“ ), která upozorňuje na pokles 
investic do výzkumu, vývoje a inovací a také přímých investic (FDI) 
ze zemí G7 o více než 25% v r. 2008. Naopak mezi nejvíce rostoucí 
sektory (měřeno dle počtu patentů) patří obnovitelné zdroje energií, 
technologie snižující znečištění a nanotechnologie (přičemž nejvíce 
specializovanou zemí na nanotechnologie je Singapur). Zpráva také 
potvrdila rostoucí podíl mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 
(trend „otevřených inovací“) a celkově se snižující podíl zemí OECD 
(především díky rostoucímu podílu asijských ekonomik). 
 
V rámci výboru byly také zpracovány tři „syntetické“ zprávy z národních 
přehledů inovačních politik („Governance of Innovation Systems“), které 
uvádějí některá obecnější doporučení, analyzují klíčové trendy a podrobně 
popisují úspěšné případy inovačních politiky z jednotlivých zemí. Dále 
byla v uplynulém roce dokončena hodnocení inovační politiky Mexika 
a Korejské republiky.  
 

OECD a věda a technologie, www.oecd.org/sti 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz 
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7.13. Řízení veřejné správy, regulatorní reforma 
 
7.13.1. Výbor pro veřejnou správu (PGC) 
 
Klíčovým horizontálním projektem zaštiťovaným PGC zůstává projekt 
„Making Reform Happen“, který se snaží posílit reformní kapacity vlád 
zemí OECD, a to i s využitím současné krize. Projekt zaštiťuje zástupce 
generálního tajemníka A. de Geus. Mezi výstupy, které byly na toto téma 
realizovány v r. 2009, patří např. studie dvaceti různých reforem 
zpracovaná EDRC, další publikace s titulem “Beyond the Crisis” byla 
rozpracována a měla by být dokončena v r. 2010. Celý projekt je zaměřen 
na pět klíčových reformních dimenzí – instituce, komunikace, plánování, 
náklady a přínosy, a fakta – statistická data. Další tématické zprávy řeší 
reformy sociálního a penzijního systému, vzdělávání a veřejné správy.  
 
Vybraným tématem PGC pro r. 2009 bylo zajištění spolupráce mezi 
různými úrovněmi vlády na centrální, regionální a místní úrovni. V rámci 
expertních skupin byly publikovány různé studie na téma transparentnosti 
a zodpovědnosti, lobbyistů a zejména nástrojů a nejlepších praktik 
pro zlepšování integrity.  
 
Z oblasti „peer review“ pak pokračovalo zpracovávání komplexního 
přehledu veřejné správy Řecka a Finska. Důležité bylo také vydání nové 
publikace „Government at a Glance“, která shrnuje klíčové ukazatele 
a analýzy z hlavních oblastí veřejné správy zemí OECD.  
 
7.13.2. Zasedání představitelů z Center vlády (CoG) 
 
Pravidelné zasedání představitelů z Center vlády (CoG) se tentokrát 
uskutečnilo v Paříži (Hôtel de Matignon – sídlo francouzského předsedy 
vlády), a to na přelomu září a října 2009. Za ČR se ho účastnila 
B. Vysloužilová, náměstkyně vedoucího Úřadu vlády a ředitelka sekce 
ekonomické a správní. Zasedání CoG si zachovává svůj neformální 
charakter a zároveň vysokou úroveň účasti. Hlavním tématem letošního 
jednání bylo „Řízení krize: od záchranných opatření k dlouhodobým 
reformám“. 
 
7.13.3. Výbor pro regulatorní politiku (GRP) 
 
Na základě rozhodnutí Rady OECD z 22. října 2009 byl sloučením dvou 
dosavadních orgánů - Skupiny pro regulatorní politiku (GRP) a Pracovní 
skupiny pro řízení a reformu regulace (WP RMR) – ustaven dne 
6. listopadu 2009 nový Výbor pro regulatorní politiku (RPC – „Regulatory 
Policy Committee“). 
 
Regulatorní reforma je průřezovým projektem. V roce 2009 bylo 
dokončeno hodnocení regulatorní reformy v Itálii a v Austrálii. Zároveň 
pokračují práce na společném projektu OECD a Mexika zaměřeného 
na zvýšení konkurenceschopnosti Mexika mj. prostřednictvím reformy 
regulace. Velké úsilí a množství diskusí bylo také věnováno problematice 
regulace a nástrojů řízení rizik ve finančním sektoru v období finanční 
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krize – viz „Tools for Regulatory Quality and Financial Sector 
Regulation: A Cross-Country Perspective“.  
 
Dále probíhají aktivity v rámci spolupráce s nečleny, především zeměmi 
MENA a APEC, skupina se také podílí na programech spolupráce s Jižní 
Afrikou, Indonésií, Brazílií, Indií a Čínou. Diskutovány byly otázky 
regulace na různých úrovních veřejné správy, ale také regulace uvnitř 
veřejné správy a odstraňování nadbytečné zátěže plynoucí z této regulace. 
Oběma tématům byly věnovány zprávy publikované v průběhu roku 2009 
– „OECD Reviews of Regulatory Reform - China: Defining the Boundary 
between the Market and the State“ a „Overcoming Barriers to 
Administrative Simplification Strategies - guidance for policy makers“.  
 
Probíhá také projekt hodnocení reforem regulace v zemích EU15 – viz 
první zpráva „Better Regulation in Europe“. Delegáti potvrdili zájem 
pokračovat v pracích na problematice administrativního zjednodušování 
a odstraňování byrokratické zátěže, první produktem je publikace 
„Regulatory Impact Analysis: A Tool for Policy Coherence“. 
 

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

Ministerstvo vnitra ČR, www.mvcr.cz 

 
 
7.14. Spotřebitelská politika 
 
7.14.1. Výbor pro spotřebitelskou politiku (CCP) 
 
Nejvýznamnější akcí, kterou CCP uspořádal v roce 2009, byla Konference 
o posílení ochrany spotřebitele při elektronickém obchodování, která se 
uskutečnila ve dnech 8. – 10. prosince ve Washingtonu (USA). Její 
přípravě se mj. věnovala i obě řádná zasedání Výboru v tomto roce. 
Na nich Výbor pokračoval i v přípravě souboru nástrojů spotřebitelské 
politiky („ Consumer Policy Toolkit“) a na zpracování indikátorů v oblasti 
spotřebitelské politiky. Dále se zejména věnoval spotřebitelskému 
vzdělávání, problematice udržitelné spotřeby, bezpečností produktů 
pro spotřebitele a studiu zkušeností v oblasti spotřebitelské politiky 
z členských i nečlenských zemí. V rámci jejich přístupového procesu 
do OECD podrobně analyzoval spotřebitelskou politiku Chile, Estonska, 
Slovinska a Izraele, podrobně se zabýval i spotřebitelskou politikou 
Egypta, který v CCP požádal o pozorovatelský status.  
 
Výbor se zapojil i do práce na přípravě strategické reakce OECD 
na globální finanční a ekonomickou krizi. Svou práci Výbor tradičně 
koordinoval nejen s dalšími relevantními orgány OECD, ale i s řadou 
mezinárodních vládních a nevládních organizací zabývajících se ochranou 
spotřebitele. Mandát CCP, který byl původně omezen koncem roku 2009, 
byl na listopadovém zasedání Rady OECD na doporučení CCP mírně 
modifikován a prodloužen o dalších pět let do konce roku 2014. 
 

OECD a spotřebitelská politika, www.oecd.org/sti/consumer-policy 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 
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7.15. Obchod 
 
7.15.1. Obchodní výbor (TC) 
 
V roce 2009 pokračoval Obchodní výbor (TC) v plnění svých 
střednědobých cílů, daných aktuálním plánem činnosti a rozpočtu (PWB 
2009-2010). Vzhledem k tomu, že mnohostranná jednání o celosvětové 
liberalizaci obchodu probíhající v rámci WTO v Ženevě stále nevedou 
k jasnému výsledku, TC a WPTC se snaží zaměřovat na otázky, které 
přesahují horizont ženevského procesu. V souladu s obecnou strategií 
OECD se snaží stát jakýmsi „nervovým centrem“ globálních procesů 
v oblasti obchodu.  
 
V roce 2009 se TC a WPTC začaly věnovat v oblasti liberalizace obchodu 
některým novým tématům, např. dvouletému projektu „Měnící se 
charakter komparativních výhod“, a pokračovaly v analýze globálních 
produkčních řetězců, souvislostí obchodu a inovací apod. 
 
V oblasti obchodu a služeb se hlavní činnost soustředila na vývoj Indexu 
omezení obchodu službami („Services trade restrictiveness index – STRI“ ) 
– do značné míry unikátní studii překážek v oblasti služeb pro podnikání 
a telekomunikačních a stavebních služeb.  
 
Oblast obchodu a domácích politik se zabývala zejména analýzou 
účinnosti a restriktivnosti netarifních opatření, náklady obchodu 
(financování obchodu, náklady vnitrostátní logistiky, námořní dopravy 
apod.), usnadňováním obchodu, souvislostmi obchodu a spotřebitelské 
politiky, vlivy netransparentnosti na obchod apod. Evropská komise spolu 
s Japonskem pak poskytly dobrovolný příspěvek na workshop o vývozních 
omezeních uplatňovaných některými zeměmi v oblasti obchodu 
se surovinami, který byl jednou z nejlépe hodnocených akcí TC 
v uplynulém roce. 
 
TC ve spolupráci se Sekretariátem OECD aktivně usiloval o udržení 
volného obchodu a zamezení nástupu protekcionismu, neboť je toho 
názoru, že obchod nebyl viníkem, ale obětí krize. Tyto myšlenky 
prosazoval v rámci skupiny G20 a na dalších světových fórech i generální 
tajemník OECD A. Gurría. 
 
TC se rovněž aktivně zapojil do analytické činnosti v souvislosti 
s vyhodnocováním účinnosti opatření zaváděných řadou zemí světa jako 
reakcí na globální finanční a ekonomickou krizi a zpracoval doporučení 
záchranných politik, které by co nejméně omezovaly obchod a měly co 
nejméně diskriminační charakter. 
 
TC uspořádal v roce 2009 řadu fór a seminářů věnovaných obchodní 
politice (např. „Global Forum on Trade and Environment, OECD 
Workshop on Technical Barriers to Trade, OECD Policy Dialogue on Aid 
for Trade“  atd.). 
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V uplynulém roce byla rovněž dokončena prověrka tržní otevřenosti 
v souvislosti s přístupem Chile, Slovinska a Estonska do OECD z hlediska 
obchodu. Podmínečně byla uzavřena tato prověrka i s Izraelem (zbývá 
dořešit oblast práv k duševnímu vlastnictví) a zahájena byla i prověrka 
tržní otevřenosti Ruska. 
 
Česká republika se aktivně zapojila do koordinačních zasedání členských 
států EU v TC a WPTC OECD v rámci svého předsednictví v prvním 
pololetí roku. 
 

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

 
7.15.2. Vývozní úvěry 
 
Problematika exportních úvěrů se projednává v rámci OECD v Pracovní 
skupině pro vývozní úvěry a vývozní garance („Working Party on Export 
Credits and Guarantees“ – ECG). Kromě toho OECD poskytuje 
sekretariátní servis k Ujednání o oficiálně podporovaných vývozních 
úvěrech („Ujednání Participantů“, „Dohoda“, „Konsensus OECD“, 
„Arrangement“). 
 
Významnými tématy roku 2009 byla témata projednávaná rovněž 
za českého předsednictví v rámci PS Rady EU pro vývozní úvěry. Mezi 
tato témata patřila problematika: 
- Projednání opatření ke zmírnění finanční a hospodářské krize 

(na národní a komunitární úrovni, projednání změn které 
představovaly zmírnění pravidel OECD), dočasné změny 
v pravidlech Konsensu OECD. 

- „Trade Finance“ ve Výboru 133 – projednání aktivit PS pro vývozní 
úvěry a Výboru 133. 

- Sektorová dohoda o financování vývozu zařízení pro obnovitelné 
zdroje a vodní projekty (prodloužila se doba splatnosti na 18 let, 
flexibilní podmínky splácení včetně “grace period“ 18 měsíců, podíl 
místních nákladů 30%). 

- Sektorová dohoda o financování vývozu zařízení pro jaderné 
elektrárny (NSU), (prodloužila se doba splatnosti na 18 let, flexibilní 
způsoby i pro dobu splatnosti 18 let, podíl místních nákladů 30%). 

- Nečlenské země OECD – outreach – záměr získat nečlenské země 
OECD pro respektování pravidel Konsensu OECD (iniciativa vůči 
Číně, přiblížit pravidla OECD zemím západního Balkánu). 

- Konzultace s nevládními organizacemi – BIAC, TUAC, ECA Watch 
a další zástupci nevládních organizací. Projednání problematiky 
finanční krize, životní prostředí a úplatkářství. 

 
Do činnosti obou orgánů zabývajících se vývozními úvěry se i roce 2009 
výrazně zapojila EGAP, ČEB, MPO a MF. Zástupci EGAP v první 
polovině roku 2009 předsedali pracovní skupině pro exportní úvěry v EU. 
České předsednictví svým aktivním přístupem a intenzivní přípravou 
dosáhlo maximálního výsledku ve všech prioritních oblastech. Průběh 
a výsledky byly vysoce hodnoceny členskými zeměmi EU, zástupci EK 
a sekretariátem OECD. 

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

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

 
 
7.16. Teritoriální a místní rozvoj, cestovní ruch 
 
7.16.1. Výbor pro politiku územního rozvoje (TDPC)  
 
Výbor zastřešuje tři specializované pracovní skupiny, zaměřené 
na teritoriální politiky ve městech, ve venkovských oblastech 
a na využívání indikátorů v politice územního rozvoje. 
 
Poté, co na začátku roku výbor vyřešil organizačně technické otázky 
(program práce a rozpočet, obnovení mandátu, komunikační strategie 
atd.), mohl se nadále věnovat své hlavní náplni. Tou byly v roce 2009 
podpora identifikace, diskuze a šíření vize politiky rozvoje se zaměřením 
na tzv. „place-based“ přístup, víceúrovňovou správu, inovativní přístupy 
s ohledem na různé typy regionů. Další náplní práce výboru TDPC byly 
práce na přípravě regionálních studií, případových studií za vybrané země 
či regiony, dále pak zpracování různých regionálních analýz a strategií 
s cílem využití co největšího potenciálu růstu jednotlivých regionů.  
 
Hlavní akcí organizovanou výborem TDPC bylo pořádání Ministerského 
zasedání v Paříži. Jedním z hlavních cílů zasedání bylo nastínění klíčových 
témat, jež by poskytly budoucí zaměření pro veřejné investice na úrovni 
regionů. I na základě závěrů z ministerského jednání došlo 
ke znovuobnovení mandátu TDPC na období 2010 – 2014.  
 
V prosinci se uskutečnilo výroční zasedání Výboru pro politiku 
regionálního rozvoje (TDPC) a pracovních skupin (PS) pro územní 
indikátory (WPTI) a politiku regionálního rozvoje venkovských oblastí 
(WPTDP). V rámci těchto zasedání se diskutovala především uplynulá 
činnost OECD a zpracované výstupy za rok 2009. Zároveň se na jednání 
TDPC probíral mandát na rok 2010 spolu s přehledem připravovaných 
studií a budoucích projektů. Obsahem jednání bylo rovněž téma dopadů 
globální finanční krize na regionální aktéry a samosprávy, dále pak 
současné trendy ve strategiích zabývajících se politikou venkova, přehled 
regionálních analýz, problematika veřejných investic a regionální aspekty 
migrace v zemích OECD. 
 

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

 
7.16.2. Místní rozvoj – program LEED 
 
Program pro rozvoj místní ekonomiky a zaměstnanosti (LEED) se v roce 
2009 zaměřoval zejména na hledání odpovědí v oblasti své kompetence 
na globální krizi, především na několik klíčových aktivit a projektů.  
 

Obnovený mandát 
Výboru pro 
politiku územního 
rozvoje 
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V rámci aktivity „Employment, Skills and Local Governance“  se jednalo 
o projekt „Integrating Employment, Skills and Economic Development“, 
dále „Managing Flexibility and Accountability“ , „Leveraging Training 
and Skills“, „ Skills for Competitiveness, Forum on Partnerships and Local 
Governance“ , „Optimising the Managment of Local Development and 
Strategie for Employment“ , „Employment and Skills Strategies in South-
East Asia“ . 
 
V aktivitě „Entrepreneurship“ se dokončují projekty „Local 
Entrepreneurship Reviews“ , „Entrepreneurship“ , „SMEs and Local 
Development Reviews“ , „Reviews of SME and Entrepreneurship Issues 
and Policie at National and Local Levels“ , „Universities, 
Entrepreneurship and Local Development“ , „Report on SMEs, 
Entrepreneurship and Innovation, Kapacity Building“ . 
 
Aktivita „ Social Inclusion“  byla naplňována projekty „Improving Social 
Inclusion Capacity through the Social Economy at Local Level, 
Community Capacity Building, Social Inclusion in the EU“.  
 
Aktivita „ Tools for Local Development“  zahrnovala projekty „Review on 
Local Economic Development Agencies“ , „Local Economic Development 
Strategies“ , „Sustainable Finance for Local Development, Climate 
Change, Employment and Local Development“. 
 
Poslední aktivita „Evaluation“  byla představena dvěma projekty 
„Framework for Information Exchange in Local Development“ 
a „Strategic Evaluation Frameworks“ (tento projekt obsahuje i český 
příspěvek). 
 
V rámci aktivit zaměřených na síťování, šíření informací a „LEED Partner 
Club“ byl vydáván čtvrtletník „LEED Flash“, dva newslettery a dva 
elektronické bulletiny a samozřejmě aktualizované webové stránky 
programu. Počet členů „LEED Partner Club“ stoupl na 75 aktivních členů. 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) se podílelo jako gestor 
Akčního programu pro rozvoj místní ekonomiky a zaměstnanosti 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj LEED OECD spolu 
s vybranými českými experty na přípravě mezinárodního projektu 
s názvem „Rámec strategického hodnocení pro strategie místního rozvoje 
v České republice“, který je zaměřen na zmapování a vyhodnocení vztahů 
mezi jednotlivými evaluacemi prováděnými v České republice na místní 
a regionální úrovni. Hlavním cílem projektu je poskytnout regionálním 
a místním správním orgánům ucelenou metodickou příručku, která jim 
umožní zvýšit efektivnost a význam evaluace při tvorbě strategických 
plánů a jiných rozvojových dokumentů. 
 

Centrum pro podnikání, malé a střední podniky a pro místní rozvoj www.oecd.org/cfe 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz 
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7.16.3. Cestovní ruch 
 
Významným tématem, kterému se Výbor pro cestovní ruch věnoval, byl 
dopad globální finanční a ekonomické krize na odvětví cestovního ruchu. 
Tradičně se zabýval hlavními trendy v oblasti cestovního ruchu a pracemi 
na vylepšení jejího statistického a analytického pokrytí. Byla zpracována 
velmi důležitá publikace „OECD Tourism Trends and Policies 2010“, 
která mapuje oblast cestovního ruchu v členských a několika nečlenských 
zemích OECD. Podrobněji Výbor pro cestovní ruch podrobil analýze 
koncepci rozvoje cestovního ruchu v Itálii, Egyptě, a Korejské republice. 
Dále se Výbor zabýval problematikou udržitelného cestovního ruchu 
s důrazem na problematiku klimatické změny, vzděláváním a zvyšováním 
konkurenceschopnosti pracovníků a zaměstnávání migrantů v cestovním 
ruchu. 
 
Výbor stejně jako v minulosti svou práci koordinoval se Světovou 
organizací cestovního ruchu OSN (UN WTO) a spolupracoval i s dalšími 
mezinárodními organizacemi jako např. EU, UNCTAD nebo Statistickou 
divizí OSN.  
 

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

 
 
7.17. Průmysl 
 
7.17.1. Výbor pro pr ůmysl, inovace a podnikání (CIIE) 
 
Výbor pro průmysl, inovace a podnikání (CIIE) i v roce 2009 pokračoval 
ve zpracovávání svých stěžejních témat, kterými jsou inovace, globální 
hodnotové řetězce a duševní aktiva a vytváření hodnot. V oblasti inovací 
se věnoval zejména eko-inovacím a problematice udržitelné výroby. 
V listopadu 2009 Výbor dokončil dvouletou práci na nástroji „Sustainable 
Manufacturing Toolkit“, který by měl být praktickou pomůckou pro 
podnikatelské subjekty usilující o efektivní a k životnímu prostředí 
ohleduplnou výrobu. Spolu s Výborem pro vědeckotechnickou politiku je 
CIIE jedním z hlavních garantů horizontálního projektu Inovační strategie 
OECD, jejíž dokončení je plánováno pro ministerské zasedání Rady v roce 
2010. I v roce 2009 pokračovaly v rámci CIIE práce na dlouhodobém 
projektu „Ekonomické dopady pirátství a padělatelství“. 
 
Významnou součástí práce CIIE v roce 2009 byla spolupráce na přípravě 
strategické reakce OECD na globální finanční a ekonomickou krizi. 
 

Direktorát pro vědu, technologii a průmysl, www.oecd.org/sti 
Projekt „Ekonomické dopady pirátství...“, www.oecd.org/sti/counterfeiting 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 

 
 
7.17.2. Stavba lodí (WP6) 
 
Hlavním posláním Pracovní skupiny Rady OECD pro stavbu lodí (WP6), 
jejíž činnosti se ČR aktivně neúčastní, je snaha o nastavení standardních 

Publikace „OECD 
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konkurenčních podmínek ve světovém loďařství. Skupina se zabývá 
sledováním vývoje v odvětví, podrobně se v tomto roce zabývala situací 
sektoru stavby lodí na Tchaiwanu a v rámci jeho přístupových jednání do 
OECD též v Rusku. Významnou část jednání tohoto orgánu OECD v roce 
2009 tvořila analýza velmi vážných dopadů globální finanční a 
ekonomické krize na příslušný sektor.  
 
V prosinci 2009 tato pracovní skupina uspořádala seminář o faktorech 
narušujících tržní podmínky v sektoru stavby lodí.  
 
7.17.3. Výbor pro ocel (SC) 
 
Výbor pro ocel (SC) i v roce 2009 pokračoval ve své obvyklé činnosti – 
sledoval vývoj na světovém trhu oceli a vliv změn poptávky na klíčových 
trzích. Věnoval se dopadům ekonomické krize na odvětví, dopadů 
stimulačních balíčků přijatých řadou zemí jako protikrizové opatření, 
důsledky krize na zaměstnanost ocelářství a obecně sociálními aspekty 
současné krize na ocelářství. Na svém prosincovém zasedání se rovněž 
podrobně zabýval budoucností tohoto odvětví a do programu byl zařazen 
i bod týkající se vztahu ocelářství a životního prostředí. Hlavní důraz byl 
přitom kladen na možnosti tohoto odvětví v boji proti klimatické změně. 
Na zasedání SC tradičně vystoupili nejen zástupci státní správy, ale 
i představitelé nejvýznamnějších světových ocelářských podniků.  
 

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

 
7.17.4. Pracovní skupina pro malé a střední podniky (WPSME) 
 
Ve dnech 26. – 27. března 2009 zorganizovala WPSME v italském Turíně 
kulatý stůl na vysoké úrovni na téma Dopad globální krize na malé 
a střední podniky (MSP) a financování jejich podnikání, který byl zaměřen 
na existující překážky MSP a podnikatelů v přístupu k finančním 
prostředkům a pokusil se navrhnout řadu námětů, jak financování 
podnikání zjednodušit, a to v krátkodobém i střednědobém horizontu.  
 
Červnové zasedání WPSME se uskutečnilo v Polském Krakově, říjnové 
v sídle OECD v Paříži. V jejich průběhu se i v návaznosti na výše zmíněný 
kulatý stůl WPTC zabývala financováním MSP v podmínkách krize, 
strategickou reakcí OECD na globální hospodářskou a finanční krizi 
a zapojila se i do přípravy Inovační strategie OECD. Pokračovaly rovněž 
práce na analýze vlivu globalizace na MSP.  
 
Významným počinem roku 2009 bylo zpracování podrobného přezkumu 
podnikatelského prostředí a politiky na podporu podnikání na celostátní 
i regionální úrovni v Polsku. Již tradičně se členové pracovní skupiny 
vzájemně informovali o změnách politik na podporu MSP ve svých 
zemích, zástupce Evropské komise informoval i o aktivitách v této oblasti 
na celoevropské úrovni.  
 

Centrum pro podnikání, malé a střední podniky a pro místní rozvoj www.oecd.org/cfe 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 
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7.18. Mezinárodní energetická agentura (IEA) 
 
Nejvýznamnější akcí Mezinárodní energetické agentury v roce 2009 bylo 
zasedání její Řídící rady na ministerské úrovni, které proběhlo ve dnech 
14. – 15. října 2009. Přípravou tohoto zasedání se zabývala všechna 
předcházející zasedání Řídící rady IEA v roce 2009 a o přípravách byly 
průběžně informovány i další orgány této agentury.  
 
Ministři se na svém zasedání zabývali dopadem finanční a ekonomické 
krize na globální investiční prostředí v energetice, problematikou ropné 
a plynové bezpečnosti, mezinárodní spoluprací ve vývoji čistých 
energetických technologií, problematikou zachycování a ukládání uhlíku 
(CCS), možnostmi zlepšení přístupu k energii v rozvojových zemích 
a dalšími příbuznými tématy. Velkou pozornost věnovali rovněž přípravě 
nadcházejícího Klimatického summitu v Kodani, protože snahy o omezení 
emisí skleníkových plynů se energetického sektoru jako jednoho z jejich 
nejvýznamnějších emitentů významně dotýkají. 
 
Výsledkem ministerského zasedání IEA se stalo závěrečné Komuniké 
a Akční plán, který do roku 2011 identifikuje řadu cílů, kterým se orgány 
IEA mají věnovat, zejména v oblasti energetické bezpečnosti 
a v technologickém rozvoji energetického sektoru. Ministerské zasedání 
IEA se poprvé uskutečnilo za přítomnost zástupců Číny, Indie a Ruské 
federace. Při příležitosti tohoto zasedání Sekretariát IEA s každou z těchto 
zemí přijal Společné prohlášení, která stanoví obsah a formy vzájemné 
spolupráce do budoucna. Jde zejména o spolupráci v oblasti sběru dat 
a jejich analýzy, spolupráci v oblasti zvyšování energetické účinnosti 
a spolupráci v oblasti přípravy na krizové situace v zásobování 
energetickými surovinami.  
 
IEA v roce 2009 výrazně participovala i na nejdůležitějších mezinárodních 
energetických setkáních roku 2009. Kromě kodaňského Klimatického 
summitu zejména na akcích pořádaných italským předsednictvím G8 - 
Summitu v italské LۥAquile, setkání ministrů energetiky v Římě a ministrů 
životního prostředí v Siracuse.  
 
IEA se v nezmenšené míře zabývala i svými tradičními úkoly, jimiž je 
sledování aktuálního vývoje na trhu energetických surovin – ropy, 
zemního plynu, uhlí a elektřiny – a shromažďování příslušných 
statistických dat.  
 
Řídící rada v roce 2009 rovněž souhlasila s tím, že IEA bude hostit 
Sekretariát Mezinárodního partnerství pro spolupráci v energetické 
efektivnosti (IPEEC), jehož činnost ale budou plně financovat 
zakladatelské země IPEEC, tedy Brazílie, Kanada, Čína, Německo, Itálie, 
Japonsko, Korea, Mexiko, Rusko, Velká Británie, a Spojené státy 
americké.  
 
Dne 10. listopadu 2009 představili výkonný ředitel Mezinárodní 
Energetické Agentury (IEA) N. Tanaka a hlavní ekonom této organizace 
F. Birol na tiskové konferenci v Londýně Světový energetický výhled 
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(World Energy Outlook) 2009 – WEO 2009. Jedná se o nejvýznamnější 
publikaci IEA, kterou tato organizace vydává od roku 1993.  
 
Z hlediska ČR je v publikaci významný akcent na nutný rozvoj jaderné 
energetiky která by měla přispět v případě Scénáře 450 k cca 20 % 
celosvětovému omezení emisí CO2. Více než 50 % by k tomu ale mělo 
přispět zvýšení energetické účinnosti – a to zejména v průmyslu, dopravě 
a stavebnictví.  
 
Cca 1/3 WEO 2009 je věnována předpokládanému vývoji v oblasti využití 
zemního plynu – jaká se očekává poptávka a jaké budou k dispozici 
zdroje, a to globálně i v jednotlivých regionech. Očekává se, že zemní plyn 
nadále zůstane důležitým zdrojem energie, ale pokud dojde k dohodě 
na významném omezení emisí CO2 podle Scénáře 450, i jeho spotřeba by 
již po roce 2020 měla klesat.  
 
Závěrečná část WEO 2009 je věnována předpokládanému vývoji v oblasti 
energetiky v Jihovýchodní Asii, kde referenční scénář předpokládá zdaleka 
největší zvýšení poptávky po energii v nadcházejících dvou desetiletích.  
 
Hlavní ekonom IEA F. Birol, pod jehož vedením Světový energetický 
výhled 2009 vznikl, navštívil v roce 2009 Českou republiku. Dne 26. ledna 
zde v Praze vystoupil na setkání předsedů výborů pro energetiku a životní 
prostředí parlamentů zemí EU a Evropského parlamentu, které ČR 
uspořádala v rámci svého předsednictví Evropské rady.  
 

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

Správa státních hmotných rezerv, www.sshr.cz 

 
 
7.19. Jaderná energetická agentura (NEA) 
 
Členskými zeměmi NEA je 28 rozvinutých zemí Severní Ameriky, Evropy 
a Asijsko-Tichomořského regionu. NEA je poskytuje nepolitické fórum 
s poměrně úzkým technickým zaměřením. Jejím hlavním úkolem je 
udržovat a rozvíjet na základě mezinárodní spolupráce vědecké, 
technologické a právní základy nezbytné pro bezpečné, ekologicky šetrné 
a hospodárné užívání jaderné energie pro mírové účely. 
 
V roce 2009 probíhala v rámci NEA stejně jako v minulosti řada velmi 
specializovaných projektů v oblasti jaderné bezpečnosti a regulace, 
zacházení s jaderným odpadem a vyřazování z provozu jaderných zařízení, 
radiologické ochrany, jaderné vědy, a jaderného rozvoje. Pokračoval 
rovněž sběr dat a příslušné analýzy v rámci jaderné databanky.  
 
Řídící výbor NEA v roce 2009 podrobně diskutoval problematiku výroby 
radioizotopů pro lékařské účely a rovněž zahájil debatu o přípravě nového 
strategického plánu NEA, který by měl vstoupit v platnost v roce 2011. 
 
Na říjnovém zasedání Řídícího výboru bylo rozhodnuto vyhovět žádosti 
Polska, které dosud není členskou zemí NEA, o pozorovatelský status 

Příprava nového 
Strategického plánu 
NEA 
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v nejvýznamnějších odborných orgánech této agentury do konce roku 
2011. 
 
Stejně jako se tomu dělo v ostatních orgánech OECD nebo IEA, i NEA 
v roce 2009 prohloubila své kontakty s některými nečlenskými zeměmi, 
zejména s Indií, Čínou a Ruskem.  
 
V souvislosti s tím, že v důsledku celosvětového oživení zájmu o jadernou 
energetiku setrvale rostou požadavky členských zemí na činnost NEA 
a rozpočet NEA zároveň v posledních dvou letech stagnoval, rozhodl 
Řídící výbor zřídit Poradní skupinu pro udržitelný rozpočet NEA. Ta by 
měla připravit návrhy, jak nejlépe v zásadě protichůdným požadavkům 
členských zemí v rozpočtu NEA na dvouletí 2011 – 2012 vyhovět. 
 
NEA měla i v roce 2009 hojnou publikační činnost. V roce 2009 vyšla 
například pravidelně vydávaná publikace „Nuclear Energy Data 2009“ 
(tzv. „brown book“, obsahuje o jaderné energetice, včetně plánovaných 
projektů a výhledů do roku 2030), publikace „Financování jaderných 
elektráren“, Bulletin jaderného práva, a řada dalších.  
 

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

Ústav jaderného výzkumu Řež, www.nri.cz 

 
 
7.20. Rozvojové aktivity 
 
7.20.1. Výbor pro rozvojovou pomoc (DAC) 
 
V roce 2009 se stala po hladkém přístupovém procesu dalším členem DAC 
Korejská republika (její členství však oficiálně platí až od 1. ledna 2010). 
 
Podle statistik ODA (oficiální rozvojová pomoc), které DAC pravidelně 
publikuje, celosvětová ODA za rok 2008 po krátkém poklesu opět vzrostla 
a to o plných 11,7% na částku 121,5 mld. USD, což je v přepočtu k HND 
0,31%. Tento substantivní nárůst znamená, že donoři začali zvyšovat své 
rozvojové programy a dosáhli tak nejvyšší historické částky. K této částce 
přispěly nejvíce USA, Německo, Velká Británie, Francie a Japonsko. Mezi 
vzornými dárci, kteří přispívají relativně více v rozsahu 0,7-1% HND 
zůstávají Švédsko, Lucembursko, Norsko, Dánsko a Nizozemsko. 
Nicméně je třeba ODA dále navyšovat tak, aby se podařilo naplnit učiněné 
závazky. Dle simulace Sekretariátu bude pro tento cíl třeba navýšit ODA 
v roce 2010 o dalších 19 mld. USD. 
 
Důležitou aktivitou DAC bylo „Strategic Reflection Exercise“, kde 
vybraní seniorní zástupci donorů OECD diskutovali doporučení 
z hloubkového hodnocení DAC, které proběhlo v r. 2007, a možné 
budoucí scénáře dalšího rozvoje DAC. Nyní probíhá v rámci tří 
pracovních týmů diskuse způsobů implementace klíčových doporučení. 
Finálním výstupem bude nový mandát DAC.  
 

Dalším členem DAC 
se v roce 2009 stala 
Korejská republika 
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Zasedání Výboru pro rozvojovou pomoc na vysoké úrovni („DAC High 
Level Meeting – HLM“) se uskutečnilo ve dnech 27. - 28. května 2009 
v Paříži. Delegaci ČR vedla ředitelka ORS H. Ševčíková. Hlavními 
výstupy zasedání bylo schválení upraveného návrhu „Akčního plánu“ jako 
odpovědi na rozvojové výzvy v době světové krize, přijetí hlavních zásad 
a doporučení „Reflexní“ skupiny DAC (s jejich dalším zpracováním 
v rámci přípravy nového mandátu DAC) a schválení Prohlášení 
k zaměstnanosti a sociální ochraně.  

Navazující společné zasedání výborů DAC a EPOC na vysoké úrovni 
přijalo dva hlavní dokumenty - „Policy Statement“ a „ Policy Guidance on 
Integrating Adaptation to Climate Change into Development Co-
operation“, které navazovaly na dokumenty z předchozích let a zároveň 
směřovaly ke klimatické konferenci v Kodani. Pro toto společné zasedání 
doplnil delegaci ČR M. Pastvinský (ředitel ČRA).  
 
Za rok 2009 česká ODA v absolutní hodnotě dosáhla 243 mil. USD, což 
znamená také relativní růst na 0,12% HND. Zároveň však v roce 2009 
pokračovala transformace systému zahraniční rozvojové spolupráce, 
včetně projednávání zákona o zahraniční rozvojové spolupráci 
a humanitární pomoci, který legislativně podpoří další posílení pozice ČR 
v této oblasti a měl by v lednu 2010 projít druhým čtením v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR. Do funkce ředitele České rozvojové agentury 
(ČRA) byl jmenován M. Pastvinský (dříve ředitel odboru projektové 
spolupráce na MŽP).  
 

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

 
 
7.20.2. Pracovní skupina pro efektivitu pomoci (WP-EFF) 
 
Ve dnech 2. a 3. prosince 2009 se v Paříži konalo zasedání Pracovní 
skupiny pro efektivitu pomoci (WP-EFF). Zasedání se kromě delegací 
členských a kandidátských zemí OECD a Evropské komise zúčastnili 
rovněž zástupci některých zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky a dalších 
institucí a organizací, jako například Organizace amerických států, UNDP, 
„Better Aid“, Mezinárodní měnový fond, Africká rozvojová banka, Asijská 
rozvojová banka, Meziamerická rozvojová banka, Sekretariát 
Commonwealth, „Global Fund“, IATI, AWEPA a ILO. Hlavním cílem 
jednání bylo dosažení shody ohledně metod a prostředků aplikace zásad 
Monterreyského konsensu a cílů Pařížské deklarace a příprava konference 
o efektivitě pomoci, která se bude konat v Soulu v roce 2011.  
 
Část zasedání byla věnována také diskusi na téma současného stavu 
aplikace závěrů Pařížské deklarace a Akčního programu z Akkry, priorit 
prohlubování stupně efektivity rozvojové spolupráce a přípravě HLF Soul. 
Velká pozornost byla věnována například otázce efektivity fungování 
„rozvojových clusterů“.  
 
 

Česká ODA dosáhla 
za rok v absolutní 
hodnotě 2009 
243 mil. USD, 
tj 0,12% HND 
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7.21. Rozvojové centrum (DEV) 
 
Rozvojové centrum („Development Centre“ – DEV) zůstává hlavní 
platformou pro spolupráci, komparativní analýzy a neformální diskusi 
rozvojových otázek mezi členy OECD a ostatními zeměmi. V r. 2009 
pokračoval pozitivní vývoj pod vedením nového ředitele DEV J. Santisa. 
Důležité bylo také další navyšování počtu členů jak z OECD (TUR, GBR 
a POL), tak zejména ze zemí mimo OECD na celkový počet 39 zemí 
(a navíc EK a Africká rozvojová banka) a ze zemí EE5 už zbývá jenom, 
aby se stala členem Čína. „Vlajkovými“ publikacemi DEV jsou „African 
Economic Outlook“  (udělení prestižní ceny IMC webovým stránkám 
www.AfricanEconomicOutlook.org), „Latin American Economic Outlook“  
a připravovaný „Global Development Outlook“, které vznikají 
ve spolupráci s ostatními direktoráty OECD.  
 
Novou aktivitou DEV je organizování politických dialogů – v r. 2009 zde 
vystoupili mj. R. Lagos, bývalý president Chile, F. Aboulnaga, egyptská 
ministryně pro mezinárodní spolupráci a M. Ruiz, ministr zahraničního 
obchodu z Kostariky. 
 
Mezi zajímavé akce organizované DEV patřilo např. „International 
Economic Forum Latin America and the Caribbean 2009“ , které se konalo 
26. ledna 2009 v Paříži. Jednalo se o fórum na velmi vysoké úrovni 
(osobní účast několika ministrů, guvernérů národních bank a vedoucích 
představitelů mnoha mezinárodních i národních obchodních 
a podnikatelských organizací) a bylo zaměřené zejména na fiskální 
politiku a Latinskou Ameriku. Další informace včetně rozsáhlého shrnutí 
nové „vlajkové publikace“ DEV „Latin American Economic Outlook 
2009“ jsou k dispozici na www.oecd.org/dev/publications/leo.  

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

 
 
7.22. Vztahy s veřejností 
 
V OECD tuto oblast pokrývá Výbor pro vztahy s veřejností a komunikaci 
(CPAC), resp. Direktorát pro vztahy s veřejností a komunikaci (PAC). 
Jejich hlavním cílem a posláním je zlepšování obrazu OECD a propagace 
její činnosti vůči odborné i laické veřejnosti a zejména vůči médiím. Velké 
publicity se dostalo novým publikacím a pokračovala také nová řada 
naučně-populárních knih určených nejširší veřejnosti – „OECD Insights. 
Jejími dalšími publikacemi jsou „ International Trade: Free, Fair and 
Open?“ , „ International Migration: The Human Face of Globalisation“  
a „From Crisis to Recovery“  (zatím pouze první kapitola on-line) 
a k dispozici k některým z nich jsou také česká shrnutí. Ovšem 
pravděpodobně nejefektivnějším způsobem propagace OECD 
v jednotlivých zemích jsou oficiální návštěvy generálního tajemníka 
A. Gurríi, který navštívil dne 4. března 2009 (po necelém roce) opět Prahu.  
 

Webové zpracování 
African Economic 
Outlook získaly 
prestižní cenu IMC 
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Bývalý předseda vlády ČR M. Topolánek, v postavení Předsedy Rady EU 
s odpovědností za koordinaci evropských zemí v jejich snahách čelit 
globální krizi, si vybral právě generálního tajemníka OECD, aby s ním 
konzultoval klíčové ekonomické otázky v rámci příprav na jarní Radu EU 
a následující Summit G20 v Londýně. 
 
CPAC také v r. 2009 zahájil přípravu oslav, relevantních akcí 
a přiměřeného mediálního využití 50. výročí založení OECD, které budou 
zahájeny r. 2010 a budou pokračovat po většinu r. 2011. Přestože se 
neustále zvyšuje počet publikací OECD rozšiřovaných elektronicky 
prostřednictvím on-line knihovny „SourceOECD“, tak nejmasovějším 
komunikačním kanálem samozřejmě zůstávají webové stránky OECD, 
které v r. 2009 navštívilo cca 12 mil. uživatelů ze 170 zemí, z toho více 
než 66 tis. z ČR. 
 
Tradičním nástrojem komunikace je každoroční Fórum OECD, které se již 
podruhé konalo v prostorách nového konferenčního centra, což opět 
výrazně přispělo jak k jeho průběhu, tak k propojení s MCM a jeho 
účastníky.  
 
Stálá mise ČR v lednu 2010 analyzovala, na základě údajů poskytnutých 
OECD, vývoj návštěvnosti internetových stránek www.oecd.org občany 
členských zemí této organizace za poslední 3 roky. Ze všech deseti 
zkoumaných států můžeme u sedmi z nich (včetně České republiky) 
pozorovat vzestupnou tendenci v počtu návštěvníků (viz tabulka níže). 
Absolutně největší návštěvnost zaznamenaly Spojené státy americké, 
relativně největší návštěvnost pak Francie. Ta si vysloužila zmíněné 
prvenství zejména díky faktu, že její hlavní město je sídlem OECD 
a stálých misí při této organizaci, jejichž zaměstnanci i personál navštěvují 
zmíněné stránky v rámci každodenních pracovních povinností. 
S potěšením lze konstatovat, že v konkurenci devíti členských zemí 
s absolutně nejvyšší návštěvností se Česká republika, v relativním 
srovnání pro rok 2009, umístila na sedmém místě. 
 
 Země Počet návšt ěvníků  

(v tis.) 
Normalizované údaje 14  

(v %) 
   2007 2008 2009 2007 2008 2009 

1. Francie 1 295 1 184 1 333 2,10 1,95 2,14 
2. Kanada 496 473 494 1,50 1,43 1,48 
3. Austrálie 261 272 303 1,24 1,30 1,43 
4. Velká Británie 675 676 764 1,11 1,10 1,24 
5. Německo 458 494 581 0,56 0,60 0,70 
6. Španělsko 233 245 293 0,52 0,55 0,66 
7. Česká republika 54 57 66 0,52 0,55 0,65 
8. Itálie 243 272 308 0,41 0,46 0,52 
9. USA 1 721 1 605 1 549 0,57 0,53 0,51 
10. Japonsko 253 258 293 0,20 0,20 0,23 

 

                                                 
14 Poměr počtu návštěvníků a celkové populace dané země pro daný rok 

Generální 
tajemník OECD 
v Praze 
ke konzultaci 
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Srovnání relativních po čtů návšt ěvníků 
internetových stránek OECD
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Všechny oficiální publikace OECD jsou pro veřejnost dostupné 
v „referenční“ knihovně OECD Vysoké školy Ekonomické (VŠE) v Praze, 
případně v nejbližším komunikačním centru OECD v Berlíně. 
 

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

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

 
 

8. NOVÉ NÁSTROJE PŘIJATÉ 
RADOU OECD V ROCE 2009 

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

Oficiální publikace 
OECD dostupné 
v knihovně VŠE 
v Praze 
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Dále následuje stručný popis všech doporučení a jedné ministerské 
deklarace, které byly v loňském roce přijaty. 
 
• C(2009)57 Doporučení Rady k základním principům regulace 
zaměstnaneckých penzí („Recommendation of the Council on Core 
Principles of Occupational Pension Regulation“) - Doporučení poskytuje 
návod pro posílení regulace a dohledu v oblasti zaměstnaneckých penzí. 
Dotýká se udělování licencí, řízení, kapitalizace, investic a rovněž práv 
účastníků penzijních plánů. 
 
• C(2009)62 Doporučení Rady k nejlepším metodám finančního 
vzdělávání a informování v oblasti úvěru („Recommendation of the 
Council on Good Practices on Financial Education and Awareness 
Relating to Credit“) - Doporučení vyzývá národní orgány k uzákonění 
povinnosti používat jasná, standardizovaná a vzájemně porovnatelná 
ustanovení ve smlouvách o úvěru. Týká se především hypotéčních půjček. 
 
• C(2009)63 Doporučení Rady ke Směrnicím pro investiční politiky 
přijímajících zemí týkajících se národní bezpečnosti („Recommendation of 
the Council on Recipient Country Investment Policies relating to National 
Security“) - Doporučení má napomoci přijímajícím zemím zachovat a 
rozšířit otevřené mezinárodní investiční prostředí a zároveň chránit jejich 
bezpečnostní zájmy. Konkrétně požaduje, aby tyto země dodržovaly 
principy nediskriminace, transparentnosti politik a předvídatelnosti 
výsledků, přiměřenost opatření a zodpovědnost implementujících orgánů s 
cílem zajistit, že bezpečnostní opatření budou efektivní a nebudou 
aplikována s protekcionistickými cíli. 
 
• C(2009)64 Doporučení Rady k daňovým opatřením pro další 
potírání podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních 
obchodních vztazích („Recommendation of the Council on Tax Measures 
for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in 
International Business Transactions“) - V návaznosti na mj. ustanovení 
Konvence o potírání podplácení zahraničních veřejných činitelů 
v mezinárodních obchodních vztazích a na předcházející Doporučení Rady 
k daňové odpočitatelnosti úplatků zahraničním veřejným činitelům nové 
Doporučení vyzývá členské a signatářské státy efektivně explicitním 
způsobem zakázat daňovou odpočitatelnost úplatků zahraničním veřejným 
činitelům a všech dalších úplatků nebo výdajů zakládajících korupční 
chování. 
 
• C(2009)119 - Doporučení pro lidské biobanky a genetické databáze 
- Rada OECD 22. října 2009 přijala Doporučení pro lidské biobanky 
a genetické databáze („Recommendation of the Council on Human 
Biobanks and Genetic Research Databases – HBGRD“), které navrhl 
Výbor pro vědeckotechnickou politiku (CSTP), resp. podřízena Pracovní 
skupina pro biotechnologie. Doporučení upravuje základní principy pro 
HBGRD (např. podpora výzkumu a dodržování právních a etických 
norem), doporučuje nejlepší praktiky (provozovatelé by měli být 
kontrolováni nezávislými vědeckými etickými komisemi) a mj. také 
popisuje vhodná opatření na ochranu dat a lidských biologických vzorků.  
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• C(2009)125 Doporučení Rady k obecnému rámci pro efektivní 
a účinnou finanční regulaci („Recommendation of the Council on a Policy 
Framework for Effective and Efficient Financial Regulation“)- Doporučení 
poskytuje vodítko členským i nečlenským zemím vytyčením hlavních 
principů při konstrukci zdravých a odolných finančních systémů. Důraz 
klade na transparentnost, dohled a odpovědnost vůči veřejnosti. 
 
• C(2009)130 Doporučení Rady k posuzování hospodářské soutěže 
(„Recommendation of the Council on Competition Assessment“)- 
Doporučení sumarizuje postupy potřebné k vyhodnocení existujících či 
plánovaných politik z hlediska hospodářské soutěže. Vyzývá k ustanovení 
či doplnění příslušných institucionálních struktur. 
 
• C(2009)159 Doporučení Rady pro další potírání podplácení 
zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních obchodních vztazích 
(„Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of 
Foreign Public Officials in International Business Transactions“) - 
Doporučení konkretizuje a posiluje právní rámec daný Konvencí OECD 
proti podplácení zahraničních veřejných činitelů při mezinárodních 
obchodních transakcích. Nové jsou úpravy týkající se malých plateb 
k usnadnění obchodu, ochrany lidí upozorňujících na porušení závazků 
a konečně zlepšení komunikace mezi úředníky a policejními a právními 
orgány. 
 
• C/MIN(2009)5/ADD1/FINAL - Deklarace k zelenému růstu 
(„Declaration on Green Growth“) - Deklarace byla přijata na zasedání 
Rady OECD na úrovni ministrů dne 25. června 2009 (viz kapitolu 5.2) 
všemi členskými zeměmi OECD, čtyřmi státy přistupujícími do OECD 
(Estonsko, Chile, Izrael, Slovinsko) a Evropskou unií. Deklarace 
konstatuje potřebu řešit ekonomickou krizi a její dopady opatřeními, která 
směřují k zajištění dlouhodobě udržitelného rozvoje (přechod 
na nízkouhlíkovou ekonomiku, posílení energetické bezpečnosti, šetrné 
využívání přírodních zdrojů aj. – tzv. „zelený růst“) a k řešení problému 
změny klimatu. Vyzývá státy k systematickému úsilí o dosažení „zeleného 
růstu“, k důsledné meziresortní koordinaci opatření přijímaných 
na národní úrovni, k posílení mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje 
a uplatnění čistých technologií (včetně podpory rozvojových zemí), 
k respektování tržních mechanismů a k liberalizaci obchodu 
s environmentálním zbožím a službami.  

Deklarace ukládá OECD vypracovat Strategii zeleného růstu 
(„Green Growth Strategy“) s cílem podpořit ekonomické oživení 
a dosáhnout environmentálně a sociálně udržitelného hospodářského růstu. 
Vyzývá rovněž OECD k relevantní aktualizaci „OECD Jobs Strategy“ 
se zvláštním zřetelem k vytváření nových pracovních příležitostí, rozvoj 
dovedností a znalostí potřebných k uplatnění „zeleného růstu“. 

Problematika zeleného růstu (včetně implementace Deklarace 
a organizace zpracování Strategie) je v OECD předmětem intenzivního 
jednání řady substantivních výborů, z něhož pravděpodobně vzejdou pro 
členské země konkrétní závazky. 
 

Instrumenty OECD, http://webdomino1.oecd.org/horizontal/oecdacts.nsf 
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9. DALŠÍ MEZINÁRODNÍ 
ORGANIZACE  

 
9.1. Mezinárodní organizace pro víno a révu vinnou 

(OIV) 
 
Nejvýznamnější akcí Mezinárodní organizace pro víno a révu vinnou 
(OIV) byl 32. Světový vinohradnický a vinařský kongres, uspořádaný 
v Záhřebu (Chorvatsko) ve dnech 28. června – 3. července 2009. V jeho 
rámci bylo dne 3. července 2009 uspořádáno 7. Valné shromáždění OIV, 
které zvolilo nového presidenta OIV, jímž se stal Y. Bénard (Francie), 
přijalo nové standardy pro pořádání mezinárodních vinařských soutěží, 
pravidla pro udělování záštity OIV nad mezinárodními vinařskými 
soutěžemi a řadu resolucí technického charakteru, doplňujících 
Mezinárodní kód oenologických praktik OIV, Mezinárodní oenologický 
kodex a Kompendium mezinárodních metod analýzy vín a moštů OIV. 
Na mimořádném zasedání Valného shromáždění, které se konalo dne 
23. října 2009 v Cognacu, byla přijata zpráva o světovém vinařství 
a vinohradnictví, zpracovaná pracovní skupinou OIV pro ekonomické 
analýzy. 
 
Sekretariát OIV pokračoval v jednání s Evropskou komisí o možnostech 
členství Evropské unie v OIV. V rámci spolupráce s WHO se OIV podílí 
na vypracování globální strategie ke snížení škodlivých dopadů nadměrné 
spotřeby alkoholu („WHO Global Strategy to Reduce the Harmful Use 
of Alcohol“).  
 
Na pozvání ministra zemědělství ČR navštívil generální ředitel OIV 
F. Castellucci ve dnech 17. – 20. listopadu 2009 Českou republiku. 
S ministrem zemědělství J. Šebestou jednal o rozvoji vinohradnictví 
a vinařství i o možnostech posílení spolupráce ČR a OIV. V průběhu 
návštěvy Vinařské oblasti Morava se F. Castellucci seznámil s vědeckou 
a profesní základnou oboru. V duchu závěrů této návštěvy velvyslanec ČR 
při OECD K. Dyba v prosinci 2009 jednal s F. Castelluccim o dalších 
způsobech posílení vzájemné spolupráce mezi OECD a OIV. 
 

Mezinárodní organizace pro víno a vinnou, www.oiv.int 
 
 
9.2. Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE) 
 
77. výroční Valné shromáždění Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat 
(OIE) proběhlo v Paříži ve dnech 24. – 29. května 2009. Hlavní pozornost 
byla soustředěna na problematiku nového chřipkového viru A/H1N1 
a na dopady změny klimatu a životního prostředí na zdraví hospodářských 
zvířat a na živočišnou výrobu. Významná část zasedání byla věnována 
otázkám posílení koordinace s mezinárodními organizacemi, s nimiž má 
OIE podepsánu dohodu o spolupráci („World Bank“, „ Codex Alimentarius 
Commission“, FAO, WTO, WHO, WVA, IATA, IMS, IFAH, WCO, 
IFAP). Byla přijata řada resolucí vztahujících se jak k uvedeným tématům, 
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tak např. k činnosti referenčních laboratoří, k diagnostice veterinárních 
nákaz, k uplatnění „OIE Tools for Good Governance“ aj. Valné 
shromáždění schválilo dodatky k „OIE Aquatic Animal Health Code“ 
a „OIE Terrestrial Animal Code“ a 6. vydání manuálu pro diagnostické 
testy pro vodní zvířata.  
 
V průběhu roku 2009 proběhla řada odborných konferencí, expertních 
seminářů a workshopů; z rozsáhlé publikační činnosti především 
vědeckého charakteru tradičně zaujal periodický přehled „World Animal 
Health 2008“ . 
 

Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat, www.oie.int 

 
 
9.3. Mezinárodní úřad pro výstavnictví (BIE) 
 
Mezinárodní úřad pro výstavnictví (BIE) v uplynulém roce intenzivně 
spolupracoval s organizátory nadcházející Světové výstavy EXPO Šanghaj 
2010. Probíhala jednání o národních generálních komisařích, složení 
klíčových orgánů EXPO a o vývoji vlastní připravenosti výstavy. ČR 
projevila zájem o prestižní nominaci jejího národního komisaře 
do „Steering Committee EXPO 2010“. V koordinaci ústředí MZV 
(OMEV) se podařilo získat podporu pro tuto nominaci od zemí V-4 
a rovněž od Sekretariátu BIE. Generální komisař ČR pro EXPO 2010 
P. A. Stehlík byl následně zvolen členem „Steering Committee“, který je 
hlavním orgánem operativního řízení příprav a průběhu výstavy.  
 
V uplynulém roce rovněž vypršel volený mandát členství ČR ve Výboru 
pro informace a komunikaci BIE. Na podkladě žádosti o nominaci ČR 
do Výkonného výboru BIE pro následující období15 obdržela ČR podporu 
od množství členských zemí BIE z různých kontinentů. Na 146. valném 
shromáždění BIE byla ČR zvolena za člena Výkonného výboru BIE. Obě 
valná shromáždění BIE, uspořádaná v uplynulém roce, byla zaměřena 
především na odpočet příprav EXPO 2010 v Šanghaji, EXPO 2012 
v korejském Yeosu a EXPO 2015 v Miláně. O své činnosti podaly zprávu 
jednotlivé orgány BIE a proběhly volby. Presidentem BIE byl pro další 
období potvrzen J. P. Lafon. 
 

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

 
9.4. Mezinárodní úřad pro chladírenství (IIF) 
 
Zástupcem ČR ve Výkonném výboru IIF je od r. 2008 R. Čermák 
(IRCO)16, který se také zúčastnil zasedání Výkonného výboru IIF, které se 
konalo 11. června 2009 v Paříži.  
 
Praha bude hostitelským městem 23. Mezinárodního chladírenského 
kongresu, který je předběžně plánován na 21.-26. srpna 2011 a jehož 

                                                 
15 Funkční období v orgánech BIE je pro členské země dvouleté s možností jedné obnovy. 
16 Ingersoll Rand je nadnárodní společnost působící na světových trzích v různých  sektorech, mj. 
chlazení a klimatizací 
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hlavním organizátorem je též R. Čermák. Za pořadatele 
24. Mezinárodního chladírenského kongresu v roce 2015 bylo vybráno 
Japonsko (Yokohama). 
 

Mezinárodní úřad pro chladírenství, www.iifiir.org 
23. Mezinárodní chladírenský kongres, www.icr2011.org  

 
 
9.5. Mezinárodní úřad pro míry váhy (BIPM) 

a Mezinárodní organizace pro legální metrologii 
(OIML) 

 
44. zasedání Mezinárodního výboru pro legální metrologii se konalo 
ve dnech 27. - 30. října 2009 v Mombase (Keňa), zasedání se zúčastnili 
zástupci Českého metrologického institutu. 46. zasedání se bude konat 
v roce 2011 v Praze. 
 

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

Společný informační portál BIPM a BIML, www.metrologyinfo.org  

 
 
9.6. EUTELSAT 
 
Po oddělení akciové společnosti (EUTELSAT S.A.) od mezivládní 
organizace (EUTELSAT IGO) v r. 2001 byla dalším významným 
milníkem její transformace na „Eutelsat Communications“ v r. 2005. 
Výkonným tajemníkem EUTELSAT IGO je C. Roisse a generálním 
ředitelem (CEO) „Eutelsat Communications“  G. Berretta. 
 

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

 
 

10. VÝZNAMNÉ ORGANIZA ČNÍ A 
PERSONÁLNÍ ZM ĚNY 

 
10.1. Změny organizační struktury OECD 
 
Na základě rozhodnutí Rady OECD z 22. října 2009 byl sloučením dvou 
dosavadních orgánů - Skupiny pro regulatorní politiku (GRP) a Pracovní 
skupiny pro řízení a reformu regulace (WP RMR) – ustaven dne 
6. listopadu 2009 nový Výbor pro regulatorní politiku (RPC – „Regulatory 
Policy Committee“). Organizačně-administrativní a odborné zázemí 
novému výboru poskytuje Direktorát OECD pro veřejnou správu a územní 
rozvoj (GOV).  
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10.2. Generální tajemník a změny na postech jeho 
zástupců 

 
Generálním tajemníkem OECD je od 1. června 2006 Angel Gurría 
(Mexiko).  
 
V r. 2009 se ujal funkce nový zástupce generálního tajemníka OECD 
R. Boucher (USA), odpovídá zejména za oblast „Global Relations“  
(„Enlargement“ , „Enhanced Engagement“ , „Regional Outreach“). 
Ve funkci nahradil T. Askey (USA).  
 
V pozicích zástupců generálního tajemníka OECD dále působí: 
 
• M. Amano (Japonsko), odpovídá za „Policy Coherence“ , „G8 Co-
ordination“  a „Development Cluster“. 
• A. de Geus (Nizozemsko), odpovídá zejména za oblast „Political 
Economy of Reforms“ . 
• P. C. Padoan (Itálie), odpovídá zejména za oblast „Strategic Issues 
(Horizontal Project on OECD Innovation Strategy)“. 
 

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

 
 
10.3. Významné personální změny v OECD 
 
Hlavním ekonomem OECD se od 1. prosince 2009 stal P. C. Padoan 
(ITA), který současně působí v pozici zástupce generálního tajemníka 
OECD. Pozice hlavního ekonoma nebyla obsazena od rezignace 
K. Schmidt-Hebbela na jaře 2009.  
 
V r. 2009 byl jmenován nový ředitel Direktorátu pro vědu, technologie 
a průmysl (STI) A. Wyckoff (USA). 
 
V polovině r. 2009 byl do funkce ředitele Direktorátu pro veřejnou správu 
a územní rozvoj (GOV) jmenován G. Alter (DEU). Jeho původní pozici 
ředitele kabinetu generálního tajemníka obsadila G. Ramos (MEX).  
 
Ke 30. 9. odstoupil z pozice ředitele Direktorátu pro životní prostředí 
L. Lorentsen (NOR), prozatímním řízením byl pověřen R. Visser (NLD).  
 
Počátkem r. 2010 byli na vedoucí pozice direktorátů OECD jmenováni 
S. Upton, do funkce ředitele Direktorátu pro životní prostředí s působností 
od 1. dubna 2010, a J. Lomøy, do funkce ředitele Direktorátu 
pro rozvojovou spolupráci s působností od 12. dubna 2010. 
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11. ČEŠTÍ OBČANÉ V OECD 
 
11.1. Občané ČR v orgánech OECD 
 
Zástupce Stálého představitele ČR v OECD, rada-vyslanec V. Tesař byl 
v r. 2009 zvolen místopředsedou Výkonného výboru OECD. Od vstupu 
ČR do OECD jde o historicky první účast zástupce ČR v byru některého 
ze stálých výborů OECD. Ve funkci byl V. Tesař v závěru uplynulého 
roku potvrzen i pro r. 2010. 
 
Ředitel Odboru daňové politiky MF ČR M. Jareš je místopředsedou 
Pracovní skupiny č. 2 Fiskálního výboru – pro analýzu daňové politiky 
a daňovou statistiku. 
 
Expert Odboru Přípravy privatizace majetku státu MF ČR P. Musil je 
členem byra Pracovní skupiny pro privatizaci a řízení státem vlastněných 
aktiv Řídící skupiny (nově Výboru) pro správu a řízení podniků. 
 
Ředitel odboru mnohostranných vztahů MŽP a poradce ministra životního 
prostředí J. Hlaváček byl pro rok 2010 zvolen místopředsedou Výboru 
pro politiku životního prostředí. 
 
Ředitel odboru environmentálních rizik MŽP P. Forint v roce 2009 působil 
ve funkci místopředsedy Pracovní skupiny pro chemické havárie; do této 
pozice byl opakovaně zvolen také pro rok 2010. 
 
Zástupkyně ředitele odboru environmentálních strategií MŽP A. Marková 
byla pro rok 2010 zvolena místopředsedkyní Pracovní skupiny pro národní 
politiky životního prostředí. 
 
H. Čížková ze SM OECD byla v roce 2009 opětovně zvolena členkou byra 
EAP TF („Task Force for the Implementation of the Environmental Action 
Programme for Central Europe“). 
 
V prosinci 2009 pracovník SM R. Holý ukončil své působení ve funkci 
předsedy Monitorovací skupiny implementace Programu rozpočtového 
a finančního řízení OECD (BFMP – v rámci Rozpočtového výboru). 
 
 
11.2. Občané ČR v sekretariátu OECD 
 
V roce 2009 pracovalo v sekretariátu OECD a přidružených organizacích 
celkem osm občanů ČR, z toho dva pracovníci v Zemědělském direktorátu 
OECD (P. Vávra a V. Vojtěch). V listopadu 2008 nastoupil do direktorátu 
GOV, oddělení pro regulatorní reformy D. Trnka, bývalý ředitel odboru 
na MV ČR. Dále v NEA působí R. Řeháček, do listopadu 2009 také 
M. Pinák. V technických funkcích pak pracují V. Hladišová (oddělení 
PBF/ACC) a J. Kubát (IEA). 
 
Od října 2009 působí v sekretariátu OECD bývalá pracovnice MF ČR 
Z. Šmídová. Jako „desk officer“ má společně s kolegou na starosti 
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Estonsko a Českou republiku a podílí se na přípravě Hospodářského 
přehledu OECD 2010 pro Českou republiku. Při přípravě tohoto 
Hospodářského přehledu dále spolupracovali jako stážisté dva experti 
Ministerstva financí: Z. Hrdlička (červen – červenec 2009) a D. Prušvic 
(září – listopad 2009). 
 
Od března do července 2009 v rámci neplacené stáže na oddělení 
pro regulatorní reformy také pracoval V. Gráf, zaměstnanec MPO. 
 
 
11.3. Účast českých expertů na examinacích  
 
Česká republika (představovaná zástupci MF I. Vlčkem a O. Lopušníkem 
a expertem ČNB J. Filáčkem) byla v říjnu 2009 spolu s Francií 
examinátorem v rozpravě o Hospodářském přehledu Švýcarska. 
 
 

12. ČINNOST SM V ROCE 2009 
 
12.1. Plnění úkolů SM a její koordinační činnost 
 
SM se v r. 2009 soustředila na podporu naplnění priorit, namnoze 
založených návštěvou generálního tajemníka OECD v ČR v předchozím 
roce. V obecné rovině SM usilovala o přenos vědomostí a poznatků OECD 
a jejích přidružených institucí do české státní správy. Přitom sledovala 
priority vlády ČR a CZ PRES, zadání ústředí MZV a odborných resortů 
a institucí a kontinuitu projektů z minulého období. Konkrétně šlo zejména 
o spolupráci na syntéze opatření k eliminaci dopadů ekonomické krize 
a obnově růstu, o tvorbu Inovační strategie OECD, spolupráci na otázkách 
energetické bezpečnosti a české energetické koncepce, podíl OECD 
na zhodnocení pětiletého členství ČR v EU, podporu reformních procesů 
a řešení strukturálních, regulatorních, rozvojových a vzdělávacích otázek. 
ČR v nejvyšších orgánech OECD vystupovala na podporu rozšíření 
organizace a vítala odborně zaměřený dialog se zeměmi posílené 
spolupráce. Přes zdrojová omezení se ČR v postavení donora významně 
angažovala ve spuštění regionálního programu OECD „OECD Eurasia 
Competitiveness Programme“ a v pokračující podpoře regionálních 
programů MENA a „South-East Europe“. ČR se stavěla realisticky 
k možnostem OECD pracovat na otázkách změny klimatu. Obdobně 
zdůrazňuje ČR ekonomickou a inovační povahu výstupů, které se 
od OECD očekávají v rámci tzv. Strategie zeleného růstu. Konkrétní 
výstupy této činnosti lze nalézt zejména v kapitolách 4, 5, 6 a 7 , přehled 
významnějších akcí je v příloze č. 4 této zprávy. Nad rámec standardních 
úkolů SM spolehlivě zabezpečovala přenos úkolů, výstupů a informací 
do prostředí OECD (viz více kapitolu 6). SM rovněž podle možností 
napomáhala zvýšení počtu českých zaměstnanců v Sekretariátu OECD ať 
již v podobě stáží, nebo zaměstnaneckého poměru.  
 
V kolektivu SM došlo v polovině roku k obměně; na místo II. tajemníka 
P. Kroužka nastoupil II. tajemník P. Martinek. Novou asistentkou 
vedoucího SM je M. Kudelová-Rohart namísto G. Brožkové, agendu 
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účetní SM vykonává E. Kolísková, která nahradila O. Caklovou. Novým 
řidičem se po J. Caklovi stal J. Libora. V polovině uplynulého roku 
ukončila krátkodobé působení k podpoře koordinace CZ PRES E. Pejšová. 
Na přelomu nového roku nastoupila krátkodobou stáž na SM P. Trůblová 
(aktuálně o kolektivu SM v příloze č. 6). 
 

 SM ČR při OECD, www.mzv.cz/oecd.paris 
 
 
12.2. Účast na zasedáních  
 
V roce 2009 proběhlo v OECD 1 523 oficiálních zasedání, z toho 
1 377 v Paříži (značný nárůst způsobený zvýšeným využíváním nového 
Konferenčního centra OECD). ČR (ústředí a SM dohromady) obeslala tato 
zasedání 1 488 delegáty, z toho 1 258 v Paříži. Porovnání údajů 
elektronického systému evidence delegátů (funkční od poloviny r. 2006) 
svědčí o trvalém růstu celkového počtu zasedání s nominací delegáta ČR 
v uplynulém roce. Vedle OECD SM pokrývala v součinnosti s resortními 
delegáty činnost bezmála desítky dalších mezinárodních organizací 
se sídlem v Paříži/Francii nebo v německém Lipsku.  
 
Vedle oficiálních zasedání se pracovníci SM, případně další zástupci ČR, 
zúčastňovali množství pracovních, informačních a koordinačních mítinků 
a jednání s prvkem OECD, a to ve Francii, popřípadě v ČR. Celkový 
nárůst počtu zasedání byl rovněž zapříčiněn způsoben předsednictvím ČR 
v Radě EU. 
 
 
12.3. Zpravodajská činnost 
 
Zpravodajská činnost představuje, vedle prosazování zájmů ČR 
v orgánech OECD, klíčovou činnost SM. Rostoucí nároky, spojené 
se získáváním informací, jejich zpracováním a dopravou na místo určení 
byly řešeny prostředky operativní zpravodajské techniky za postupného 
zdokonalování technického vybavení SM. Pokud jde o oficiální zprávy 
ve formě „Telegram in claris“ (TIC), odeslala SM v roce 2009 do ústředí 
celkem 380 zpráv. Proti předchozímu roku, kdy bylo zasláno 318 takových 
zpráv jde o více než 20 % nárůst. Vedle elektronické cesty bylo množství 
informací, publikací a tiskovin dopraveno do ČR poštou, prostřednictvím 
sítě LN a s využitím delegátů nebo pracovníků SM při cestě do ČR. 
 
 
12.4. Vztahy SM s veřejností 
 
Důležitým komunikačním kanálem jsou internetové stránky SM. V roce 
2009 byl počet zobrazení internetových stránek SM více než 22 tisíc 
a počet návštěvníků více než 6 tisíc. Zdánlivé snížení proti předchozím 
letům je způsobené použitím nového software pro správu webových 
stránek MZV, resp. Stálé mise, a zejména využíváním nového nástroje 
pro měření návštěvních statistik „Google Analytics“), nicméně pozitivní 
trend návštěvnosti zůstal zachován (zvýšení měsíčních dat z prosince 2009 
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o cca 15% proti listopadu 2009). Stránky, zejména informace v češtině, 
jsou pravidelně aktualizovány. Informace o spolupráci OECD s ČR 
pro anglicky a francouzsky mluvící zájemce jsou nyní centrálně umístěny 
na webu OECD. 
 
Za rok 2009 evidovala a vyřídila SM 3 dotazy podle zákona č. 106/1999 
Sb. a mnoho dalších písemných a e-mailových dotazů. 
 
Počet českých uživatelů OLISNetu, informačního systému pro uživatele 
z veřejné správy, zapojené do spolupráce s OECD, vzrostl v roce 2009 
o 37 nových udělených přístupových oprávnění na celkem 406 uživatelů.  
 

Stálá mise ČR při OECD, www.mzv.cz/oecd.paris 
ČR v OECD, www.oecd.org/czech 

 
 

13. ROZPOČET OECD A PODÍL ČR 
 
13.1. Rozpočet OECD 
 
OECD sestavuje standardně rozpočet na dvouleté období. Rozpočet 
na období let 2009-2010 byl schválen na zasedání Rady OECD 
18. prosince 2008. Rozpočet byl sestaven po tradičních úporných 
vyjednáváních se Sekretariátem i mezi jednotlivými ČS, včetně využití 
informací z hodnocení implementace programů17 a střednědobého 
přezkoumání priorit18. Celkový objem rozpočtu OECD pro rok 2009 
nakonec dosáhl výše 326 mil. EUR a pro rok 2010 činí 325 mil. EUR 
(a navíc případné další převody a dodatečně schválené rozpočty nebo 
navýšení, jež mohou být schváleny v průběhu roku – viz dokument 
C(2009)144/REV1). Nový rozpočet zachovává nebo přesunem mezi 
jednotlivými položkami dokonce mírně navyšuje dosavadní objem 
prostředků pro podporu „centrálních“ priorit OECD, jimiž jsou mj. politika 
reforem, inovace, změna klimatu a zejména posílená spolupráce s nečleny 
(v oblasti investic, boji s korupcí a soutěžních politik) a navíc schválil 
přerozdělení prostředků v celkovém objemu 670 tis. EUR na tři nové 
strategické priority – a) příprava na oslavy 50. výročí OECD; b) posílení 
kapacit pro řešení globálních výzev; a c) strategie zeleného růstu. 
 

Rozpočet OECD, www.oecd.org/budget 

 
 
13.2. Podíl ČR na financování OECD 
 
Činnost OECD probíhá vesměs ve formě programů, do kterých jsou 
zapojeny všechny členské země (část I rozpočtu) nebo jsou členské země 
zapojeny podle zájmu na daném programu (část II rozpočtu). Pro obě části 
rozpočtu platí odlišná pravidla financování, navrhovaná řídícími orgány 
jednotlivých programů, a (většinou pouze formálně) schvalovaná 
Rozpočtovým výborem nebo Radou OECD. Relativně významnou část 

                                                 
17 Tzv. „Programme Implementation Review“ (PIR) 
18 Tzv. „Mid Term Orientation“ (MTO) 
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rozpočtových potřeb pokrývá OECD formou dobrovolných příspěvků 
od členských i nečlenských zemí, Evropské komise, mezinárodních 
organizací a výjimečně také od soukromých nadací. 
 
Roční statutární příspěvek ČR do rozpočtu OECD v posledním období 
setrvale roste v souvislosti s relativně vysokou dynamikou růstu, resp. 
nízkým poklesem, HDP ČR. V porovnání s uplynulým rokem tak vzroste 
v r. 2010 podíl ČR na části I rozpočtu na 0,636% (v r. 2009 0,560%), tj. 
celkem 1 061 413 EUR. 
 
Vedle povinných odvodů poskytuje v průběhu roku každá členská země do 
rozpočtu OECD dobrovolné příspěvky. Tyto odrážejí celou škálu zájmů 
členských zemí – koncepční shodu (priority) a snahu přispět k co nejvyšší 
kvalitě práce, zájem o zapojení do konkrétních projektů, objednávku 
tématických národních studií a specializovaných expertíz, podporu 
spolupráce s nečleny, atd. Postupem času se dobrovolné příspěvky 
členských zemí staly nedílnou součástí rozpočtu organizace, což na druhé 
straně jeho sestavování komplikuje. Jejich poskytování je v naprosté 
většině vázáno na jednoroční fiskální cyklus členských zemí, který se 
navíc vždy nekryje s kalendářním rokem, a neusnadňuje proto detailní 
dvouleté plánování práce. Navíc, dle propočtů OECD, jsou 
s dobrovolnými příspěvky OECD svázány značné náklady nejen na jejich 
samotnou administrativu, ale zejména na vytvoření a správu takto 
vytvořených pracovních míst. Vzhledem k těmto potížím OECD 
realizovala projekt celkového přezkoumání systému poskytování 
dobrovolných příspěvků, který prověřil jak s tím spojené náklady, tak 
samotnou metodiku jejich výpočtu. Výsledkem projektu je mírné zvýšení 
administrativních a správních poplatků, které jsou zposkytnutých 
příspěvků strhávány. Nicméně výsledná „sazba“ ve výši cca 7% (konečná 
výše záleží jak na velikosti příspěvku, tak na způsobu platby) stále zůstává 
pod průměrem ostatních mezinárodních organizací, které mají poplatky dle 
provedeného srovnání až ve výši 13%. 
 
ČR poskytla rovněž v r. 2009 dobrovolné příspěvky na specifické projekty 
OECD v souladu se svými prioritami. Tradičně největší část připadala 
na příspěvky z rozpočtu MZV, zaměřené zejména na podporu spolupráce 
OECD s nečlenskými zeměmi (např. v rámci programů MENA, 
„ Investment Compact for SE Europe“ a EURASIA). Další dobrovolné 
příspěvky z kapitoly MZV byly zaměřeny na konkrétní projekty 
spolupráce mezi ČR a OECD. Tradičními poskytovateli dobrovolných 
příspěvků jsou MŠMT, MMR a ÚIV.  
 
Celkem poskytla ČR za rok 2009 dobrovolné příspěvky ve výši více než 
258 tisíc EUR. Blíže o struktuře a zaměření příspěvků viz následující 
tabulka. 
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Podporovaná činnost - produkt Částka 

(EUR) 
Z rozpočtu 

 1. Inovační strategie OECD  20 000 MZV  

 2. Program „Investment Compact for SE 
Europe“  

10 000 MZV 

 3. Program „OECD for Middle East and North 
Africa (MENA-Governance)“ 

10 000 MZV 

 4. Program OECD EURASIA  120 000 MZV 

 5. ODA - Statistický seminář v Praze  7 200 MZV 

 6. Program INES  21 362 ÚIV 

 7. Expertní posouzení „Bílé knihy terciárního 
vzdělávání“  

60 000 MŠMT 

 8. Výbor pro cestovní ruch – podpora priorit 
ČR 

10 000 MMR 

CELKEM 258 562  

 
 

14. VÝHLED NA ČINNOST OECD 
V ROCE 2010 

 
Klíčovou událostí ve vztazích ČR a OECD bude v roce 2010 bezpochyby 
představení Hospodářského přehledu OECD pro Českou republiku. 
Hospodářské přehledy představují jeden z hlavních výstupů ekonomických 
struktur OECD a jsou profilovým výrazem smyslu existence této 
mezivládní organizace. Hospodářský přehled ČR představí dne 6. dubna 
2010 v Praze generální tajemník OECD A. Gurría. V rámci jeho návštěvy 
ČR budou vedeny rozhovory o rozmanitých formách součinnosti ČR 
s OECD a jejími klíčovými organizačními složkami, jako IEA, NEA, 
DAC, DC aj.  
 
V rámci podpory přípravy Inovační strategie OECD uspořádá ČR jeden 
z regionálních Kulatých stolů v zájmu rozpravy specialistů OECD 
s odborníky z okolních zemí. Doplněná Inovační strategie bude 
po schválení Radou OECD jedním z hlavních témat ministerské 
konference OECD.  
 
Vrcholnou událostí roku z hlediska celé OECD bude pravidelné 
Ministerské zasedání Rady OECD (MCM 2010), které se bude konat 
v Paříži ve dnech 27. – 28. května 2010. MCM bude ve dnech 26. – 27. 
května 2010 tradičně předcházet Fórum OECD. 
 
V oblasti vnějších vztahů bude ČR pokračovat v aktivní podpoře programu 
OECD „OECD Eurasia Competitiveness Programme“ s vazbou 
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k iniciativě Východní partnerství EU. V pokročilém jednání je uspořádání 
zasedání jedné z pracovních skupin programu v Praze.  
 
Souhrnný přehled nejvýznamnějších očekávaných akcí ČR-OECD v roce 
2010, známých k datu sestavení této zprávy, je uveden v příloze č. 5. 
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15. PŘÍLOHY 
 

15.1. Příloha č. 1: Zkratky používané v OECD 
 
Poznámka: Uvedené zkratky jsou použity ve Výroční zprávě Stálé mise ČR při OECD 

za rok 2009, popř. byly použity ve výročních zprávách za minulé roky.  
 
AAA Accra Agenda for Action 
AfT Aid for Trade 
APF Africa Partnership Forum 
AGR Food, Agriculture and Fisheries Directorate 
AMSDE Annual Meeting of Sustainable Development Experts 
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation 
ASEAN Association of Southeast Asian Nations 
BIAC Business and Industry Advisory Committee to the OECD 
BIE International Exhibitions Bureau 
BIPM International Bureau of Weights and Measures 
BIS Bank for International Settlement 
BSC Balanced Scorecard 
CAF Common Assessment Framework 
CCP Committee on Consumer Policy 
CERI Centre for Educational Research and Innovation 
CERT Committee for Energy Research and Technology 
CFA Committee on Fiscal Affairs 
CGT Compensated Gross Tons 
CIBE Committee on Industry and Business Environment 
CIIE Committee on Industry, Innovation and Entrepreneurship 
CMF Committee on Financial Markets 
COAG Committee on Agriculture 
COFI Fisheries Committee 
CoG Centre of Government 
COMP Competition Committee 
COMPSIS Computer-based Systems Important to Safety 
CPAC Committee on Public Affairs and Communications 
CSTAT Committee on Statistics 
CSTP Committee on Scientific and Technological Policy 
ČEB Česká exportní banka 
ČEPS Česká energetická přenosová soustava 
ČLR Čínská lidová republika 
ČNB Česká národní banka 
ČSÚ Český statistický úřad 
DAC Development Assistance Committee 
DAF Directorate for Financial and Enterprise Affairs 
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DCD Development Co-operation Directorate 
DDA Doha Development Agenda 
DEV Development Centre 
DSTI Directorate for Science, Technology and Industry 
EAP TF Task Force for Implementation of the Environmental Action Programme 

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

USA, Velká Británie) 
G20 skupina sdružující EU a samostatně dalších 19 zemí (Argentina, 

Austrálie, Brazílie, Čína, Francie, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, 
Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kanada, Mexiko, Německo, Rusko, 
Saúdská Arábie, Turecko, USA, Velká Británie) 

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

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

 
Podrobný seznam zkratek užívaných v OECD je též k dispozici na www.oecd.org/acronyms 

 
 

15.2. Příloha č. 2: Užitečné webové odkazy 
 
OECD www.oecd.org 
  
OECD a ČR www.oecd.org/czech 
SM ČR při OECD www.mzv.cz/oecd.paris 
přehled významných akcí www.mzv.cz/oecd.paris/cz/kalendar_akci 
  
OECD – základní informace www.oecd.org/about 
OECD – přehled orgánů www.oecd.org/OECDgroups 
OECD – užívané zkratky www.oecd.org/acronyms 
  
OECD – rozpočet www.oecd.org/budget 
  

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

OLISnet www.oecd.org/olisnet 
  
OECD a daně www.oecd.org/taxation 
OECD a doprava www.oecd.org/transport 
OECD a ekonomická politika www.oecd.org/economics 
OECD a finanční trhy www.oecd.org/finance 
OECD a hospodářská soutěž www.oecd.org/competition 
OECD a korupce www.oecd.org/daf/nocorruption 
OECD a migrace www.oecd.org/migration 
OECD a obchod www.oecd.org/trade 
OECD a regionální a místní rozvoj www.oecd.org/regional 
OECD a rozvojová pomoc www.oecd.org/development 
OECD a spolupráce s nečleny www.oecd.org/ccnm 
OECD a spotřebitelská politika www.oecd.org/sti/consumer-policy 
OECD a statistika www.oecd.org/statistics 
OECD a stárnoucí společnost www.oecd.org/ageing 
OECD a věda a technologie www.oecd.org/sti 
OECD a veřejná správa www.oecd.org/governance 
OECD a vzdělávání www.oecd.org/education 
OECD a zaměstnanost www.oecd.org/employment 
OECD a zemědělství a rybářství www.oecd.org/agriculture 
OECD a zdraví www.oecd.org/health 
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OECD a životní prostředí www.oecd.org/environment 
  
Statistický portál OECD www.oecd.org/statistics 
  
Centrum pro daňovou politiku a správu www.oecd.org/ctp 
Centrum pro podnikání, malé a střední podniky a 
pro místní rozvoj 

www.oecd.org/cfe 

Centrum pro spolupráci s nečlenskými zeměmi www.oecd.org/ccnm 
Direktorát pro finance a podnikání www.oecd.org/daf 
Direktorát pro zemědělství a obchod  www.oecd.org/agr 
Direktorát pro rozvojovou spolupráci www.oecd.org/dac 
Direktorát pro statistiku www.oecd.org/std 
Direktorát pro vzdělání www.oecd.org/edu 
Direktorát pro veřejné záležitosti a komunikaci www.oecd.org 
Direktorát pro veřejnou správu a územní rozvoj www.oecd.org/gov 
Direktorát pro vědu, technologii a průmysl www.oecd.org/sti 
Direktorát pro zaměstnanost, práci a sociální věci www.oecd.org/els 
Direktorát pro životní prostředí www.oecd.org/env 
Ekonomický odbor www.oecd.org/eco 
Obchodní direktorát www.oecd.org/ech 
  
  
Africa Partnership Forum www.oecd.org/apf 

BIAC www.biac.org 
Centrum pro výzkum ve vzdělávání a inovace www.oecd.org/edu/ceri 
Jaderná energetická agentura www.nea.org 
Klub pro Sahel a Západní Afriku www.oecd.org/sah 
Mezinárodní energetická agentura www.iea.org 
Partnerství pro demokratické vládnutí www.oecd.org/pdg 

Rozvojové centrum www.oecd.org/dev 
Sekretariát pro politický dialog s G8 www.oecd.org/g8 

Sekretariát pro politický dialog s G20 www.oecd.org/g20 
Světové fórum ke škodlivým daňovým praktikám www.oecd.org/tax/globalforum/loscabos 
TUAC www.tuac.org 
  
  
MCM 2009 www.oecd.org/mcm2009 
Fórum OECD 2009 www.oecd.org/forum2009 
  
EUTELSAT www.eutelsat.org 
Mezinárodní dopravní fórum www.internationaltransportforum.org 
Mezinárodní organizace pro legální metrologii www.oiml.org 
Mezinárodní organizace pro víno a vinnou révu www.oiv.int 
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Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat www.oie.int 
Mezinárodní úřad pro výstavnictví www.bie-paris.org 
Mezinárodní úřad pro chladírenství www.iifiir.org 
Mezinárodní úřad pro míry váhy www.bipm.fr 
  
Úřad vlády ČR www.vlada.cz 
Ministerstvo dopravy ČR www.mdcr.cz 
Ministerstvo financí ČR www.mfcr.cz 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR www.mpo.cz 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR www.msmt.cz 
Ministerstvo vnitra ČR www.mvcr.cz 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR www.mzv.cz 
Ministerstvo zemědělství ČR www.mze.cz 
Ministerstvo zdravotnictví ČR www.mzcr.cz 
Ministerstvo životního prostředí ČR www.mzp.cz 
  
Česká exportní banka www.ceb.cz 
Česká národní banka www.cnb.cz 
Český statistický úřad www.czso.cz 
Exportní garanční a pojišťovací společnost www.egap.cz 
Správa státních hmotných rezerv www.sshr.cz 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost www.sujb.cz 
ÚJV Řež www.nri.cz 
Ústav pro informace ve vzdělávání www.uiv.cz 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže www.compet.cz 
  
IAEA www.iaea.org 
ICRP www.icrp.org 
IMF www.imf.org 
UNDP www.undp.org 
UNESCO www.unesco.org 
WCO www.wco.org 
WB www.worldbank.org 
WHO www.who.int 
WTO www.wto.org 
  
A. Gurría, generální tajemník OECD www.oecd.org/secretarygeneral 
  
Konferenční centrum OECD www.oecd.org/conferencecentre 
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15.3. Příloha č. 3: Struktura Sekretariátu OECD v roce 2009 
 

OECD 
 

Direktorát pro rozvojovou 
spolupráci 

www.oecd.org/dac 

Ekonomický odbor 
www.oecd.org/eco 

Direktorát pro vzdělání 
www.oecd.org/edu 

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

Centrum pro podnikání, malé a 
střední podniky a pro místní 

rozvoj 
www.oecd.org/cfe 

Direktorát pro životní  
prostředí 

www.oecd.org/env 

Výkonný direktorát 
www.oecd.org 

Direktorát pro finance a 
podnikání 

www.oecd.org/daf 

Direktorát pro zemědělství a 
obchod 

www.oecd.org/agr 

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

Direktorát pro veřejné 
záležitosti a komunikaci 

www.oecd.org 

Direktorát pro veřejnou správu 
a územní rozvoj 

www.oecd.org/gov 

Direktorát pro vědu, 
technologii a průmysl 

www.oecd.org/sti 

Direktorát pro statistiku 
www.oecd.org/std 

Centrum pro daňovou 
politiku a správu 

www.oecd.org/ctp 

 
Ostatní organizace v systému OECD 

 

Rozvojové centrum 
www.oecd.org/dev 

Centrum pro výzkum ve 
vzdělávání a inovace 

www.oecd.org/edu/ceri 

Mezinárodní energetická 
agentura 

www.iea.org 

Jaderná energetická agentura 
www.nea.fr 

Klub pro Sahel a Západní 
Afriku 

www.oecd.org/sah 

Mezinárodní dopravní fórum 
www. 

internationaltransportforum. 
org 

 

Partnerství pro demokratické 
vládnutí 

www.oecd.org/pdg 

Sekretariát pro politický dialog 
s G8 

www.oecd.org/g8 

Africa Partnership Forum 
www.oecd.org/apf 
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15.4. Příloha č. 4: Přehled významných akcí v roce 2009 
 
LEDEN 
 

• 22. - 23. 1.  Praha: Seminář „Zvýšení inovační výkonnosti Evropy“. Organizuje Rada 
vlády pro výzkum a vývoj (za OECD ZGT Padoan + experti STI) 

 
• 26. 1. Praha: F. Birol (IEA) na setkání předsedů výborů pro energetiku a životní 

prostředí parlamentů zemí EU a Evropského parlamentu 
 

• 29. - 30. 1. Praha: Neformální zasedání ministrů pro rozvojovou spolupráci. Zasedání 
se zúčastní rozvojoví ministři zemí EU 27 spolu se zástupci EK, EP a GS Rady. 
Za OECD se zúčastní se ZGT Amano  

 
 

ÚNOR 
 

• 2. 2. Praha: Návštěva A. Woergettera, (dohoda s panem Gálem, tématem je primárně 
příprava konference 5 let poté) 

 
• 2. - 3. 2. Praha: Fórum o službách a liberalizaci obchodu (3.2.2009 se v rámci fóra 

účastní konference o liberalizaci obchodu zástupce sekretariátu BIACu) 
 

• 3. - 5. 2. Paříž: Koordinační jednání EU Výboru pro politiku životního prostředí 
(EPOC) OECD 

 
• 9. 2. Paříž: Koordinační jednání EU Výboru pro rozvojovou pomoc (DAC) OECD 

 
• 12. 2. Brusel: Parlamentní konference na vysoké úrovni k migraci a soudržnosti 

politik pro rozvoj (High Level Parliamentary Conference on Migration and Policy 
Coherence for Development);  organizuje Evropský parlament ve spolupráci s OECD 

 
• 18. - 20. 2. Praha – Ministerská konference „eHealth for Individuals, Society 

and Economy“ – připraveno s EK, pozván zástupce OECD jako key note speaker 
přijede M. Khan z OECD-ELS/HD) 

 
• 19. 2. Paříž: Parlamentní seminář OECD na  vysoké úrovni (OECD High Level 

Parliamentary Seminar), téma The Global Financial Crisis 
 

• 19. - 20. 2. Paříž: Globální fórum k hospodářské soutěži 
 

• 23. - 24. 2. Paříž: Koordinační jednání EU Pracovní skupiny pro zemědělské politiky 
a trhy (WPAPM) OECD 

 
• 26. – 27. 2. Praha: Tématická konference „Posilování konkurenceschopnosti EU – 

potenciál migrantů na trhu práce“. Účast J.-P. Garsona (Head of Division, OECD-
ELS/NEIM) 
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BŘEZEN 
 

• 1. - 3. 3. Praha: Konference CZ PRES „Rozšíření EU - pět let poté“ 
 
• 4. – 5. 3. Paříž: OECD Global Forum on Sustainable Development, téma Key Issues 

for Post – 2012 Climate Change Framework; o akci informováno MPO, MŽP, MF, 
SPČR  

 
• 11. 3. Paříž: Koordinační jednání EU Řídícího výboru mezinárodní energetické 

agentury (GB IEA) 
 
• 12. – 13. 3. Paříž: Koordinační jednání EU ke kulatému stolu OECD k udržitelnému 

rozvoji 
 

• 12. – 13. 3. Paříž: Kulatý stůl OECD k udržitelnému rozvoji (OECD Round Table 
on Sustainable Development) na téma Sektorové přístupy k redukcí emisí 
skleníkových plynů; organizuje S. Upton – předběžně přislíbena účast M. Bursíka, 
místopředsedy vlády a ministra životního prostředí  

 
• 17. 3.  Paříž: svátky jara spojené s přehlídkou moravských vín (ve spolupráci 

s OECD, resp. s Českým centrem)  
 

• 18. 3. Paříž : Kulatý stůl OECD ke statistice „Measuring Poverty, Income Inequality 
and Social Exclusion“ 

 
• 21. 3. Paříž: zasedání Výkonného výboru (Executive Committee) Mezinárodní 

organizace pro víno a révu vinnou (OIV ) 
 

• 23. 3. Paříž: Koordinační jednání EU Investičního výboru OECD  
 
• 25. 3. Paříž : mimořádné zasedání Výboru pro hospodářskou politiku k finanční 

a ekonomické krizi 
 

• 30. 3. Paříž: Koordinační jednání EU Pracovní skupiny obchodního výboru (WPTC) 
OECD 

 
• 30. – 31. 3. Paříž: sympózium k budoucnosti zemědělství (Symposium „What future 

for agriculture?“), příprava na ministerské zasedání Zemědělského výboru OECD 
(2010) 

 
• 30. - 31. 3. Paříž: Ministerské zasedání Výboru pro politiku územního rozvoje 

(TDPC) 
 
 
DUBEN 
 

• 6. – 8. 4. Praha: konference „Challenges for Agricultural Research“, pořádaná 
v rámci programu OECD „Cooperative Research Programme: Biological Resource 
Management for Sustainable Agricultural Systems“, gesce MZe 

 
• 28. 4. Paříž: Koordinační jednání EU Obchodního výboru (TC) OECD 
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KVĚTEN 

 
• 10. – 12. 5. Praha: ministerská konference „Finanční udržitelnost zdravotních 

systémů“ (Financial Sustainability of Health Systems) – předběžně dohodnuta účast 
expertů OECD (reviewers of the Policy Briefs), účast vyšších představitelů OECD 
(GT, ředitel DELSA) v jednání 

 
• 14. – 15. 5. Stockholm: OECD High-Level Policy Forum „Sickness, Disability and 

Work – Breaking the Barriers“; o úrovni a složení delegace jedná MPSV 
 

• 24. – 29. 5. Paříž: 77. výroční zasedání Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE ) 
 

• 26. – 27. 5. Lipsko: ministerské zasedání Mezinárodního dopravního fóra 
(International Transport Forum) – o úrovni a složení delegace jedná vedení MD 

 
• 26. 5.  Paříž:  Koordinační jednání EU Výboru pro rozvojovou pomoc (DAC) OECD 

pro přípravu plenárního zasedání 
 

• 26. - 27. 5.  Paříž: Plenární zasedání Global Forum on Development 

• 27. - 28. 5. Paříž: Zasedání DAC na ministerské úrovni (Development Assistance 
Committee HLM) – možná částečná účast NM J. Kohouta (konflikt s EU-ACP) 

• 28. 5. Paříž: Výbor pro hospodářské přehledy (EDRC) – EU (CZ Předsednictví 
a Evropská Komise obhajují), účast na úrovni náměstků ministrů.  

• 28. - 29. 5.  Mérida, Mexico: Fórum ke správě daní 

• 28. 5. Paříž: Koordinační jednání EU k společnému zasedání Výboru OECD 
pro politiku životního prostředí 

 
• 28. – 29. 5.  Paříž: společné zasedání Výboru OECD pro politiku životního prostředí 

(Environmental Policy Committee) a Výboru OECD pro rozvojovou pomoc 
(Development Assistance Committee) na vysoké úrovni – dosud v jednání (USA 
zasedání na ministerské, resp. vysoké úrovni odmítly, probíhají další konzultace 
předsedy EPOC); pokud se zasedání uskuteční, je předběžně přislíbena účast 
J. Dusíka, 1. náměstka ministra životního prostředí  

 
 
ČERVEN 
 

• 2. 6.  Paříž : 145. zasedání VS BIE (Bureau International des Expositions) 
 
• 4. –  5.  6.  Paříž :  ECSS 
 
• 8. a 11. 6.  Paříž: Koordinační jednání EU k společnému zasedání chemického výboru 

pro chemické látky, pesticidy a biotechnologie OECD 
 

• 8. – 12. 6.  Paříž: Společné zasedání chemického výboru pro chemické látky, 
pesticidy a biotechnologie OECD 
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• 9. – 10. 6.  Oslo: neformální setkání ministrů školství (Informal Ministerial Meeting); 

organizuje Výbor OECD pro politiku vzdělávání (Education Policy Committee)  
 

• 10. - 11. 6.  Paříž: Globální Fórum OECD k obchodu (OECD Global Forumon 
Trade) k problematice obchodu a změny klimatu. 

 
• 12. 6.  Paříž: Koordinační jednání EU k SAICM 

 
• 16. - 19. 6.  Paříž : na WG Bribery bude examinováno splnění smluvního závazku 

zavést trestní odpovědnost právnických osob (viz dopis premiérovi z prosince 2008) 
 

• 22. – 23. 6. Paříž: Globální fórum OECD k zemědělství (OECD Global Forum 
on Agriculture) k Zemědělskému výhledu ve vztahu k rozvojovým zemím 
(Agricultural Outlook: Implications for Developing Countries) 

 
• 22. - 25. 6. Paříž: 14th International Metrology Congress (BIPM) 

 
• 23. - 24. 6. Paříž: Fórum OECD 

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

 
• 25. 6. Paříž: Slavnostní recepce ČR na závěr CZ PRES v EU 
 
• 29. – 30. 6. 2009, Paříž: OECD High-Level Policy Forum on Migration; účast 

náměstek ministra práce a sociálních věcí pro evropské záležitosti M. Sedláček 
 

• 29. - 30. 6. 2009, Paříž: Koordinační schůzka EU k zasedání Pracovní skupiny 
pro pesticidy 

 
• 29. 5. – 3. 6. Praha: technická mise k Hospodářskému přehledu ČR 

 
 
ČERVENEC 
 

• 28. 6. – 3. 7.  Záhřeb: 32. Světový kongres vína a révy vinné (World Congress 
of Vine and Wine), OIV  

 
• 3. 7. Bodrum, Turecko : EURASIA – WG on Investment Climate, Policy 

and Promotion, předsedá ČR 
 
 
ZÁŘÍ 
 

• 1.-2.9., Mexiko : 5. Globální fórum OECD k transparentnosti a výměně (daňových) 
informací 

 
• 17. – 18. 9. Praha: Mezinárodní konference Valuation of Environment-Related Health 

Impacts (k projektu VERHI, řešenému OECD a UK) – účast N. Johnstone a N.-A. 
Braathen (OECD ENV) 
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• 18. 9. Paříž: Konference OECD o ekonomice změny klimatu – účast 1. náměstka 

ministra životního prostředí J. Dusíka  
 
• 28. – 29. 9.  Paříž: zasedání Výboru OECD pro zaměstnanost, práci a sociální věci 

na ministerské úrovni (Employment, Labour and Social Affairs Committee) – účast 
náměstka ministra práce a sociálních věcí pro evropské záležitosti M. Sedláčka 

 
• 21. 9. New York: ministerský Kulatý stůl k udržitelnému rozvoji S. Uptona  

 
• 21. - 22.  9.  Paříž : Konference OECD k daňovým smlouvám a transferovým cenám 

 
 

ŘÍJEN 

• 1. 10. Paříž: Seminář na vysoké úrovni pro poslance parlamentů (politické aspekty 
finanční a ekonomické krize) – účast senátor J. Stříteský a ředitel Kanceláře Senátu 
PČR F. Jakub 

 
 
• 14. – 15. 10. Paříž: Zasedání Řídícího výboru Mezinárodní energetické agentury 

(IEA) na ministerské úrovni (účast náměstka ministra průmyslu a obchodu T. Hünera) 
 

• 14. – 15. Praha : Školení zaměstnanců státní správy v nakládání s OLIS  
 

• 16. – 17. 10. Praha: Mezinárodní konference „White Paper and Beyond: Tertiary 
Education Reform in the Czech Republic“ – účast P. Santiago a R. Yelland (OECD – 
EDU) 

 
• 20. 10. Praha: IEA – pre–visit Sekretariátu do ČR v rámci zpracování hloubkového 

energetického přehledu 
 
• 22. - 23. 10. Čína: Konference Mezinárodního daňového dialogu „Finanční trhy 

a finanční inovace“ 
 

• 22. – 23. 10. Paříž – Cognac: řádné zasedání Výkonného výboru (Executive 
Committee) a mimořádné zasedání Valného shromáždění (General Assembly) 
Mezinárodní organizace pro víno a révu vinnou (OIV ) 

 
• 22. 10. Paříž: IEA - Emergency Response Review (účast Kanada, Polsko, EK, 

Sekretariát IEA, SSHR – 4 osoby, MPaO – 1 osoba, pozorovatel Thajsko)  
 
 

• 27. – 30. 10. Pusan, Korea: 3rd OECD World Forum on Statistics, Knowledge and 
Politics, „Charting progress, Building Visions, Improving Life“ , organizuje OECD 
s KNSO (Korean National Statistics Office), účast náměstkyně ministra životního 
prostředí R. Bízková 

 
• 27. 10., Paříž : recepce SM OECD ke státnímu svátku ČR  
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LISTOPAD 
 

• 4. – 5. 11. Paříž: Globální fórum OECD k eko-inovacím 
 
• 5. - 6. 11. Paříž: zasedání ECSS 

 
• 10.11. – 13.11. Praha: Policy mission k Hospodářskému přehledu ČR 
 
• 17. 11. Varšava : EURASIA - WG on Financial Markets Development, předsedá 
ČR 

 
• 17. – 20.11 Praha a vinařské oblasti ČR: Návštěva GŘ OIV Federica 

Castellucciho 
 
• 20. 11. Paříž : seminář zemí SE a OECD ke 20. výročí pádu komunismu v zemích 

SE a k významu pro jejich hospodářský vývoj 
 

• 23. – 27. 11. Praha: mise IEA do ČR v rámci zpracování hloubkového 
energetického přehledu 

 
• 23. 11. Marrakéš: Ministerské zasedání OECD-MENA 

 
• 24. 11. Paříž: Valné shromáždění Bureau International des Expositions 

 
• 26.- 27. 11. Praha: seminář OECD (DAC) ke statistice rozvojové pomoci 

 
 
 
PROSINEC 

 
• 15. 12. Paříž: zasedání Rady OECD, rozhodnutí o přijetí Chile do OECD jako 

31. členské země  
 
Pozn.:  
 
Černě – akce OECD 
Modře – plánované koordinační zasedání EU v OECD 
Zeleně – akce dalších MO v gesci SM OECD 
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15.5. Příloha č. 5: Přehled významných akcí v roce 2010 
 

LEDEN 
• 25.1. Paříž : Hospodářský přehled ČR – projednání v EDRC 

 
 
ÚNOR 

• 17. 2., Paříž: Setkání OECD s Hospodářským a bezpečnostním výborem 
Parlamentního shromáždění NATO 

 
• 18. 2., Paříž: Seminář OECD pro členy parlamentů „Sustaining a Global Recovery“  

 
• 25. – 26. 2., Paříž: Zasedání Zemědělského výboru OECD (Committee 

for Agriculture, COAG) na ministerské úrovni, téma Food and Agricultural Policies 
for a Sustainable Future: Responding to Global Challenges and Opportunities  

 
 
BŘEZEN 

• 20. 3., Paříž: Zasedání Výkonného výboru (Executive Committee) Mezinárodní 
organizace pro víno a révu vinnou (OIV ) 

 
• 24. 3., Paříž: Svátky jara – recepce ČR v OECD 
 
• Praha:  HL Round Table on Innovation Strategy OECD 

 
• 29. - 31.3., Cambridge, Velká Británie: 1. Konference IIR na téma udržitelnosti 

a chlazení (IIR) 
 
 
DUBEN 
 

• 6. 4. Praha: Presentace Hospodářského přehledu OECD pro ČR 
 
• Paříž:  ECSS 
 
• 14. - 15. 4., Paříž: Zasedání DAC na seniorní úrovni (Development Assistance 

Committee SLM) – předpokládaná účast Ř ORS H. Ševčíkové 

 
 
KVĚTEN 
 

• 23. – 28. 5., Paříž: 78. výroční zasedání Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat 
(OIE ) 

 
• 26. – 27.  5., Paříž: Fórum OECD 
 
• 27. – 28 5., Paříž: MCM OECD 
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• 26. – 28. 5., Lipsko (SRN): Zasedání Mezinárodního dopravního fóra (International 
Transport Forum, ITF) na ministerské úrovni, téma Transport & Innovation: 
Unleashing the Potential 

 
 
ČERVEN 
 

• 10. 6. 2010, Paříž  projednání a schválení Hloubkového energetického přehledu ČR 
na zasedání SLT IEA 

 
• Praha: OECD-Eurasia, Zasedání WG on Human Capital in Financial Services 

and Business 
 
• 20. – 27. 6. , Tbilisi (Gruzie): 33. Světový kongres vína a révy vinné (World 

Congress of Vine and Wine), téma Touch the History, OIV 
 
 
ZÁŘÍ 

• 3. čtvrtletí 2010, Praha – zveřejnění Hloubkového energetického přehledu ČR  
 
 

ŘÍJEN 

• 7. – 8. 10., Paříž: Zasedání Zdravotního výboru OECD (Health Committee, HC) 
na ministerské úrovni, téma Health System Priorities in the Aftermath of the Crisis  

• Paříž:  Recepce v OECD ke Státnímu svátku ČR 

 
LISTOPAD 
 

• 4. – 5. 11., Paříž: zasedání Výboru pro politiku vzdělávání (Education Policy 
Committee, EDPC) na ministerské úrovni, téma Investing in Human Capital: New 
Challenges 

 
 
PROSINEC 

• Paříž: Slavnostní připomenutí 50. výročí podepsání Konvence OECD a zahájení 
„Roku OECD“ 

• Paříž / Praha: 15. výročí vstupu ČR do OECD  

• Schválení dvouletého rozpočtu OECD na r. 2011 – 2012 

 

 
Pozn.:  
 
Černě – akce OECD 
Modře – plánované koordinační zasedání EU v OECD 
Zeleně – akce dalších MO v gesci SM OECD 
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15.6. Příloha č. 6: Stálá mise ČR při OECD (leden 2009) 
 

 
 

Karel Dyba 
velvyslanec 

a stálý představitel ČR při OECD 
    

 

Vlastimil Tesař 
rada-vyslanec 
Rada, Výkonný výbor, Výbor pro vnější 
vztahy, BIE 

    

 

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

    

 

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

    

 

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

    

 

Pavla Trůblová 
Stážistka 
Výroční zpráva za rok 2009, 
administrativa 
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Sekretariát 
    

  
Marianna Kudelová-Rohart 

Asistentka zástupce SM 
Sekretariát, administrativa, EMS a OLIS 

aplikace, logistika 

Věra Šimáková 
Asistentka vedoucího SM 

Sekretariát, administrativa, logistika 

    
 

Finančně-hospodářský úsek 
    

  
Martin Horák 

hospodář 
Eva Kolísková 

účetní 

    

  
Josef Libora 

řidič 
Lukáš Burša 

domovník 

    
 
 
 


