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úvOdní slOvO

Dámy a pánové,

v  letošním roce slaví Česká republika 25. výročí svého vstupu 
do Organizace pro hospodářskou spolupráci a  rozvoj (OECD). 
Byli jsme prvním postkomunistickým státem, který byl přijat do 
této prestižní mezinárodní organizace. Členství pro nás tehdy 
mělo velký symbolický význam, neboť byla napravena historic-
ká křivda z roku 1948, kdy se po sovětském nátlaku Českoslo-
vensko odmítlo zúčastnit Marshallova plánu na obnovu válkou 
zničeného hospodářství. 
Události roku 1989 umožnily Československu a  poté i  České 
republice provést to, čemu se tehdy říkalo „návrat do Evropy“. 
OECD byla první mezinárodní organizací, která naší republice 
umožnila členství v průběhu společenské a ekonomické trans-
formace.  Díky OECD jsme se plnohodnotně zapojili do diskuse 
o klíčových otázkách hospodářské a finanční politiky a využí-
váme špičkových analytických a datových kapacit Organizace.  
Pro veřejnost nejznámějším výstupem činnosti OECD bývají 
pravidelné Hospodářské přehledy, které jsou pro nás vstupní 
branou ke spolupráci i  v  jiných než ekonomických oblastech 
jako je vzdělávání, rozvoj, věda, technologie a inovace, životní 
prostředí, veřejná správa či zemědělství.  
Jsem přesvědčen, že vstup do OECD byl krokem úspěšným 
a správným. Uvnitř rodiny nejvyspělejších států světa můžeme 
společně připravit zásadní hospodářská opatření a  překonat 
i tak rozsáhlou krizi, jako je ta dnešní. 

Andrej Babiš
předseda vlády ČR
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Členství v  OECD umožnilo České republice úspěšně dokončit 
hospodářskou transformaci 90. let minulého století a důkladně 
se připravit na vstup do Evropské unie.  OECD je po celých 25  let 
pro nás cenným zdrojem poučení od vyspělejších ekonomik, 
úspěšně využíváme jejích produktů a služeb k vlastnímu rozvoji.  
Jsme si vědomi jejího významu pro globální obchod a jsme hrdi, 
že se můžeme podílet na prosazování jejích základních hodnot 
a principů, včetně šíření best practices po celém světě. 
Jako středně velká, otevřená, proexportně orientovaná ekono-
mika  se po celou dobu 25 let uvnitř Organizace snažíme být 
aktivním členem zastávajícím jednoduché procesy s  důrazem 
na liberální a  tržní princip investování, podnikání i  obchodu.  
Podporujeme veškeré aktivity OECD v  globálních otázkách, 
jako je klimatická změna, stárnutí, zaměstnanost a digitalizace. 
Z původního příjemce rozvojové pomoci jsme se zařadili mezi 
nejvyspělejší dárce světa.  
Význam spolupráce svobodných národů se v dnešní krizi, kdy 
stojíme před světovým propadem ekonomiky, znovu potvrzuje. 
Jsem přesvědčen, že OECD jako svazek ekonomicky význam-
ných a demokraticky orientovaných zemí je schopna této výzvě 
čelit a má mít v obnově světové ekonomiky zásadní úlohu.

Tomáš Petříček
ministr zahraničních věcí ČR

úvOdní slOvO
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Česká republika chce aktivně přispět k dalšímu rozvoji OECD 
a k prosazování jejích základních hodnot v nejvyšším vedení Or-
ganizace. Vážím si toho, že mě vláda ČR nominovala jako kandi-
dáta na funkci generálního tajemníka, kterou považuji za jednu 
z nejvýznamnějších mezinárodních pozic.

Měl jsem tu čest být prvním členem české vlády, který se zú-
častnil ministerského zasedání OECD ve funkci ministra průmy-
slu a obchodu krátce po vstupu České republiky v roce 1995. Od 
té doby ušla naše země velký kus cesty a členství v OECD výraz-
ným způsobem napomohlo k úspěšnému vývoji naší ekonomi-
ky. Naše hospodářství a společnost jsou založené na hodnotách, 
jako je tržní ekonomika, volný obchod, pluralitní demokracie 
a  dodržování lidských práv. Současně řešíme mnoho dalších 
problémů dnešního světa a zde nám členství v OECD opět po-
skytuje významnou analytickou i  hospodářsko-politickou po-
moc. Cítím, že nyní nastal čas, abych vrátil Organizaci to, co ona 
umožnila naší zemi, a navázal na činnost, která má posílit její 
relevanci a postavení na celosvětové úrovni.

Světová ekonomika se bude delší dobu potýkat s překonáním 
ekonomických důsledků současné pandemie. Věřím, že OECD je 
klíčovou organizací, která hraje a i v budoucnu bude hrát rozho-
dující úlohu při formování hospodářských politik, které napo-
mohou k celosvětové hospodářské obnově. Jsem přesvědčen, že 
díky svým zkušenostem z  transformace české ekonomiky, od-
borným kvalitám i schopnostem jsem na tuto výzvu připraven.

Vladimír Dlouhý 
kandidát na funkci generálního tajemníka OECD

úvOdní slOvO

www.vladimirdlouhy.cz
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VelVyslanci a stálí předstaVitelé ČR při Oecd

Jaromír Přívratský
velvyslanec a stálý představitel ČR při OECD  
v letech 1997 – 2002
In memoriam

•  byl prvním velvyslancem České republiky při OECD
•  za jeho působení ČR obsadila první místopředsed-

nické a předsednické místo ve výborech OECD
•   ČR se v roce 2001 stala členem skupiny Participantů 

v rámci Ujednání o pravidlech pro státem podporo-
vané vývozní úvěry OECD (tzv. Konsensus OECD). 
Účast v této skupině umožnila ČR zapojit se do roz-
hodování v rámci Konsensu a do stanovování pravi-
del státem podporovaného exportu. ČR také získala 
možnost podílet se na prosazování rovných podmí-
nek exportního financování a pojišťování na evrop-
ském i světovém trhu. 

Jiří Maceška
velvyslanec a stálý představitel ČR při OECD  
v letech 2002 – 2007

•  doyen sboru velvyslanců v letech 2006 – 2007. V této 
pozici byl oporou novému Generálnímu tajemníkovi 
OECD Ángelu Gurríovi

•  zorganizoval zasedání Rady OECD v Praze při příle-
žitosti 10. výročí vstupu ČR do organizace

•  přispěl k rozvoji spolupráce s OECD na národohos-
podářské strategii ČR 

•  výrazně napomohl vstupu Izraele do OECD

Karel Dyba
velvyslanec a stálý představitel ČR při OECD  
v letech 2007-2012

•  snažil se o  lepší pochopení historické zkušenosti 
ČR s obdobím komunistické (ne)ekonomiky, včetně 
zkušenosti z unikátního charakteru české politické 
a ekonomické transformace

•  usiloval o důkladnější využití expertizy OECD k for-
mování adekvátní domácí hospodářské politiky

•  prostřednictvím přednáškové a popularizační akti-
vity rozšiřoval domácí znalosti o charakteru a čin-
nosti OECD
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Pavel Rozsypal
velvyslanec a stálý představitel ČR při OECD  
v letech 2012-2017

•  během jeho působení se podařilo dojednat zásadní 
opatření v  boji proti vyhýbání se daňovým povin-
nostem ze strany nadnárodních podniků pomocí 
nástrojů programu BEPS (Base Erosion and Profit 
Shi�ing). 

•  osobně se podílel na zahájení diskuze členských 
států o proaktivním přístupu k  foresightu, tedy ke 
schopnosti odhadnout a  připravit se na narušující 
změny v  ekonomice a  společnosti v  dlouhodobém 
horizontu. Tento přístup využívá zkušeností, které 
v této oblasti měly Spojené království Velké Británie 
a Severního Irska, Finsko, Dánsko a další státy. 

Petr Gandalovič
velvyslanec a stálý představitel ČR při OECD  
od r. 2017

•  v  letech 2017 - 2018 byl předsedou Rozpočtového 
výboru. V  tomto období se mezi členskými země-
mi vyhrotily spory o financování OECD.  Za úspěch 
proto považuje, že se na konci roku 2018 podařilo 
dosáhnout kompromisu a rozpočet OECD schválit.

VelVyslanci a stálí předstaVitelé ČR při Oecd
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dŮležité Milníky

1993
rozpad Československa a vznik samostatné České republiky

1989
pád komunismu ve střední a východní evropě

1948
Marshallův plán a vznik Organizace pro 

evropskou hospodářskou spolupráci (Oeec)

1991
Československo součástí programu Oecd „partneři v transformaci“

1994
Česká republika podává žádost o členství v Oecd

1996
zástupce České republiky (svaz průmyslu a obchodu) se stává 

členem poradního výboru pro průmysl a obchod (Biac) při Oecd

2001
Česká republika se stává 25. členem Mezinárodní 

energetické agentury při Oecd (iea)

2013
vstup České republiky do Výboru Oecd pro rozvojovou pomoc (dac) je významným 

uznáním úspěchů, kterých ČR dosáhla od vstupu do Oecd v oblasti zahraniční 
rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

2020
vláda České republiky nominuje Vladimíra dlouhého 

jako kandidáta na pozici Generálního tajemníka Oecd

1995
(21.12.) Česká republika se stává členským státem Oecd jako 

první z reformujících se zemí střední a Východní evropy

1999
vstup České republiky do natO

2004
vstup České republiky do evropské unie

2015
Česká republika je jednou z místopředsednických zemí 

zasedání Rady Oecd na úrovni ministrů

1961
založení Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (Oecd) transformací Oeec
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Vstup ČR dO Oecd

Château de la Muette, Paříž 28. 11. 1995
Česká republika se stává členem OECD 

Zleva doprava: Petr Lom, velvyslanec ČR ve Francii,  
Josef Zieleniec, ministr zahraničních věcí ČR,  
 Jean-Claude Paye - generální tajemník OECD  
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Členství v OECD má pro Českou republiku zásadní význam ze-
jména kvůli možnosti diskuse aktuálních problémů týkajících 
se daňové politiky, posilování spolupráce mezi jednotlivými 
státy a  snaze hledání společných cest při řešení problémů. 
Čerpání ze zkušeností jiných členských států OECD je jedním 
ze základních kamenů trendu nastavení moderního daňového 
systému s minimem distorzí.
Výstupy OECD v  podobě publikací a  dokumentů týkajících se 
daňové statistiky a  politiky jsou cenným nástrojem při tvorbě 
daňové politiky a  zpracovávání daňových analýz. Doporučení, 
směrnice, vzorové smlouvy a další podobné dokumenty vydané 
OECD jsou krokem k nastavení celosvětově dobře fungující daňo-
vé spolupráce. OECD spojuje experty nejen v daňové oblasti a po-
skytuje jim možnost čerpat ze zkušeností zahraničních kolegů, 
vzdělávat se a budovat tak moderní a funkční daňový systém ČR.
K nejaktuálnějším tématům, ve kterých je pro nás spoluprá-
ce v  rámci OECD nenahraditelná, patří zejména zamezení 
dvojímu zdanění, zdanění digitální ekonomiky, problematika 
škodlivé daňové konkurence, daňové úniky či přičítání zisků 
stálým provozovnám. 

MinisteRstVO Financí 

V daňové oblasti se bez mezinárodní 
spolupráce neobejdeme

Hospodářský přehled České republiky 
přináší doporučení dle nejlepší praxe

Česká republika velmi oceňuje Hospodářský přehled, který 
každé dva roky shrnuje aktuální ekonomický vývoj v zemi, ale 
také se detailněji věnuje oblasti, která si zasluhuje větší po-
zornost. Dne 4. 12. 2020 byl zveřejněn Hospodářský přehled 
ČR, jehož tematická kapitola se věnuje fi skální decentralizaci. 
Z minulých tematických kapitol lze jmenovat zlepšení zdravot-
nického systému, zvyšování produktivity, efektivita veřejného 
sektoru, konkurenceschopnost domácí ekonomiky nebo účin-
nost v energetice. 
Doporučení a příklady nejlepší praxe ze zemí OECD v širokém 
spektru oblastí od vzdělání po podporu malých a  středních 
podniků až k penzijnímu systému jsou pro nás důležitými refe-
renčními body pro zlepšení praxe v ČR. Hospodářský přehled 
ČR je průřezovou záležitostí, která se neobejde bez spolupráce 
množství institucí státní správy. Na mnoho témat je tak nahlí-
ženo z  různých perspektiv, což vnímáme jako další přidanou 
hodnotu této publikace.
Nejde ale jen o ČR, OECD analyzuje všechny členské ekono-
miky. Pokud tedy chcete komplexně poznat některou z nich, 
není lepší zdroj, než je stostránkový hospodářský přehled 
členské země OECD.

http://www.oecd.org/czech/http://www.oecd.org/czech/
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Statistiky OECD

Ačkoli se to na první pohled nezdá, je OECD úzce spojena se 
statistikou. Když se totiž člověk podívá na webové stránky 
www.oecd.org, zjistí, že velká část tohoto webu je věnova-
ná údajům – za jednotlivé země, v  dlouhých časových řadách 
i aktuální údaje, za nejrůznější témata, jako například životní 
prostředí, ekonomika, fi nance, vzdělání nebo společnost. Způ-
sob, jakým OECD prezentuje statistické údaje, je velmi inspira-
tivní. Dlaždice se základními údaji, dynamické grafy, možnost 
stažení dat pro další práci atd. jsou dobrým příkladem pro sta-
tistické úřady. Vyvíjí také nástroje pro vytváření souborů s ote-
vřenými daty, vč. nástrojů k jejich vizualizaci. Zástupci Českého 
statistického úřadu v minulosti působili v několika pracovních 
skupinách – včetně oblasti poskytování statistických výstupů.

Český statistický Úřad

https://data.oecd.org/czech-republic.htm
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Členství ČR ve Výboru pro rozvojovou pomoc OECD

Od roku 2013 se Česká republika aktivně účastní jednání a akti-
vit Výboru pro rozvojovou pomoc (Development Assistance Com-
mittee, DAC), který sdružuje nejvýznamnější donory z řad člen-
ských zemí OECD. Ofi ciální přijetí ČR do této skupiny bylo proto 
i symbolickým uznáním úspěchů, kterých ČR dosáhla v oblasti 
zahraniční rozvojové spolupráce a  humanitární pomoci. Pří-
nosem členství v tomto mezinárodním fóru je zejména sdílení 
zkušeností na mezinárodní úrovni a možnost podílet se na for-
mulaci pravidel OECD. 
Členství představuje mimo jiné i motivaci a příležitost ke zlep-
šování výsledků našeho rozvojového úsilí. V roce 2016 byl sys-
tém rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR hodnocen 
členskými zeměmi DAC v rámci tzv. peer review. Odborníci z Ni-
zozemska a ze Švédska ocenili výsledky zahraniční rozvojové 
spolupráce ČR i celkové fungování českého systému pro posky-
tování zahraniční pomoci. Zároveň hodnotící zpráva přinesla 

doporučení, jak se ČR může v této oblasti zlepšovat v budouc-
nu. V roce 2019 potom OECD potvrdila (během tzv. mid-term re-
view), že většinu doporučení se daří naplňovat, včetně zavedení 
nových nástrojů, efektivnějšího zapojování soukromého sekto-
ru nebo podpory tzv. humanitárně-rozvojového nexu. Cennou 
zkušeností byla rovněž naše účast v  procesu peer review na 
straně hodnotitelů. Experti z ČR se v minulých letech zapojili 
do hodnocení Portugalska a Řecka.
K  přínosům členství ve Výboru DAC patří i  systém statistiky 
a evaluací. Evaluace našich aktivit provádíme v souladu s me-
todickými postupy DAC, jejich výsledky jsou využívány jako uži-
tečný vstup pro další plánování. Díky statistickým standardům 
DAC a  OECD ČR každoročně sbírá a  zpracovává mezinárodně 
srovnatelná data o ofi ciální rozvojové pomoci, což zároveň zjed-
nodušuje prezentaci české rozvojové spolupráce v zahraničí. 

MinisteRstVO ZahRaniČních Věcí 

http://www.oecd.org/dac/
https://www.oecd.org/dac/oecd-development-co-operation-peer-reviews-czech-republic-2016-9789264264939-en.htm
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Od mezinárodního obchodu ke spotřebiteli

V  rámci zahraničního obchodu poskytuje OECD členským 
zemím prostor pro mezinárodní spolupráci, dialog a  analýzu 
obchodní politiky. Pomáhá také státům, aby plně využívaly ob-
chodní příležitosti a přizpůsobily se měnícímu charakteru ob-
chodu. Na rozdíl od tradičního pojetí přeshraničního obchodu 
mapuje OECD systém globálních hodnotových řetězců zejmé-
na z hlediska přidané hodnoty. V tomto směru vytvořila OECD 
ve spolupráci s  WTO unikátní databázi TiVA (Trade in Value 
Added), která zkoumá širší pojetí role globalizace ve vztahu 
k obchodu. V rámci obchodu službami představuje významný 
milník zavedení Indexu omezení obchodu službami neboli STRI 
(Services Trade Restrictiveness Index) v roce 2014, který pomocí 
jedinečné databáze znázorňuje mezinárodní bariéry obchodu 
službami ve 22 sektorech a pro 46 zemí. ČR má v porovnání 
s  ostatními zeměmi nízkou hodnotu STRI napříč 21 sektory. 
S  fenoménem digitální transformace se OECD zaměřila také 
na analýzu digitálního obchodu, což je pro ČR v současné době 
jedním z nejdůležitějších témat. V této souvislosti se Obchodní 
výbor zabývá analýzou překážek digitálního obchodu pomocí 
digitálního STRI.

Zástupci ČR se rovněž podílí na jednáních a přípravě podkladů 
pracovní skupiny pro malé a střední podniky (MSP) a podnikání 
při OECD (Working Party on SMEs and Entrepreneurship). V rám-
ci této skupiny se řeší problematiky přezkumu zemí v oblasti 
politiky MSP, strategické směry a  současné aktivity, výhledy 
MSP a podnikání – SME and Entrepreneurship Outlook, ale i spe-

cifi cké otázky s  využíváním nových technologií v  podnikání 
při využívání digitalizace MSP, blockchainu, umělé inteligen-
ce a  dalších.  Důraz je kladen i  na otázky zkoumání kvality 
a  inkluzivity pracovních míst vytvořených podnikatelskými 
fi rmami. Významný přínos má publikace Financování malých 
a středních podniků a podnikatelů 2020: přehled výsledků OECD 
(Financing SMEs and entrepreneurs: An OECD Scoreboard). Tato 
hodnotící zpráva o  fi nancování MSP poskytuje údaje ze 48 
zemí světa o možnostech půjčování, alternativních fi nančních 
nástrojích a podmínkách fi nancování a také informace o poli-
tických iniciativách ke zlepšení přístupu MSP k fi nancování. 
(Podmínky půjčky zůstaly v období před vypuknutím epidemie 
COVID-19 víceméně příznivé, a  to navzdory některým signá-
lům o zpřísnění. Bankovní úvěry pro MSP se nicméně v mnoha 
zemích zvýšily jen mírným tempem a  v  některých jiných ze-
mích došlo k poklesu.)

OECD prostřednictvím svého Výboru pro spotřebitelskou poli-
tiku (Committee on Consumer Policy – CCP) poskytuje platformu 
pro diskusi o  problémech a  právech spotřebitelů a  jejich vy-
nucování v globálním kontextu. CCP se zabývá širokou škálou 
spotřebitelských otázek a poskytuje řadu nástrojů orgánům ve-
řejné správy pro formulaci účinné spotřebitelské politiky i pro-
sazování spotřebitelského práva. CCP provádí výzkumy a ana-
lýzy spotřebitelských problémů, vypracovává obecné pokyny 
k tématům společného zájmu, sleduje a analyzuje trhy se zřete-
lem k dopadům na spotřebitele a poskytuje prostor pro výměnu 

informací o problémech spotřebitelů. Dokumenty zpracováva-
né CCP jsou významné pro formování spotřebitelských priorit 
na vnitrostátních úrovních a návrhů na řešení analyzovaných 
problémů. ČR výsledky této práce využívá při formulování vni-
trostátní strategie ochrany spotřebitele.  Vzhledem ke stále 
rostoucí míře digitalizace také CCP pravidelně diskutuje otáz-
ky spojené s ochranou spotřebitele v digitálním prostředí. Jako 
příklad lze uvést diskusi o uvádění klamavých informací v re-
klamních sděleních při nabídce a prodeji výrobků a služeb pro-
střednictvím online prodeje. Výbor CCP také využil příspěvek 
ČR popisující příklady klamavých obchodních praktik v oblasti 
online reklamy, které se řešily s vnitrostátními orgány dozoru, 
a současně také několik příkladů správné praxe v této oblasti.

MinisteRstVO pRŮMyslu a OBchOdu

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/
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Zlatý standard pro data a analýzy v energetickém světě

Česká republika se v roce 2001 stala 25. členským státem Meziná-
rodní energetické agentury (IEA), organizace operující „pod dešt-
níkem“ OECD s misí poskytovat nejaktuálnější informace o globál-
ním energetickém prostředí, včetně predikcí budoucího vývoje. 
Její data, statistiky a analýzy se staly zlatým standardem pro od-
borníky po celém světě a jsou hojně využívány při tvorbě strate-
gických koncepčních dokumentů, včetně Státní energetické kon-
cepce nebo Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. 
Agentura rovněž zpracovává rozsáhlé studie, které jsou zpřístup-
ňovány české odborné veřejnosti, a provádí periodické hloubkové 
přezkumy energetické politiky svých členských zemí, na jejichž 
základě vydává nezávazná doporučení. Dostupnost výše zmíněné 
expertízy má neoddiskutovatelný přínos pro strategické směřová-
ní české energetiky a přijímání informovaných rozhodnutí. 
Opomenout nelze ani přínos v  oblasti mezinárodní spolupráce 
a posilování vztahů nejenom s našimi sousedy, ale i  s největší-
mi ekonomikami světa. V oblasti technologií probíhá zavedená 
spolupráce výzkumných institucí na stovkách projektů a Česká 
republika ani v této oblasti nezůstává stranou.
Věcná spolupráce s agenturou je v působnosti Ministerstva prů-
myslu a obchodu, Správy státních hmotných rezerv ve spolupráci 
s Ministerstvem životního prostředí a Českým statistickým úřa-
dem, gestorem za rozpočet je Ministerstvo zahraničních věcí. Na 
pravidelných zasedáních pracovních orgánů agentury se mimo 
jiné projednává aktuální vývoj na světových energetických tr-
zích, stav nouzových zásob ropy v  členských zemích, témata 
týkající se energetické bezpečnosti, energetického výzkumu 
a technologií, či boje se změnou klimatu a udržitelného rozvoje.

V rámci Agentury pro jadernou energii (NEA), jejímž je ČR od 
roku 1996 členem, je zastoupeno přes 85 % veškeré jaderné ka-
pacity na světě. NEA umožňuje intenzivní mezinárodní spolu-
práci vyspělých států OECD prostřednictvím několika pracov-
ních skupin. Obdobně jako IEA si NEA za dobu své existence 
vybudovala statut renomované expertní organizace vyznaču-
jící se hlubokou technologickou expertízou. NEA poskytuje 
zajímavé studie, spolehlivá data a informace v oblasti jaderné 
energetiky, ať už jde například o oblast jaderné bezpečnosti, 
nových jaderných technologií, radiační ochrany a  využití ja-
derné energie ve vědě a výzkumu.
Přidanou hodnotu členství ČR v  IEA a NEA je možné spatřo-
vat právě v apolitičnosti a v dodržování principu technologic-
ké neutrality. Čistě vědecká a technologicky neutrální debata 
ohledně využití jaderné energie a benefi tů z toho plynoucích 
je v dnešní době značně potřebná. Příliš často jsme svědky růz-
ných mediálních zkratek, politicky motivovaných pokusů upo-
zadit jadernou energetiku nebo snížit význam nezpochybnitel-
ných přínosů využití jaderné energetiky, například ve vztahu 
k  mitigaci klimatických změn a  nízkoemisní transformaci 
energetického sektoru. Vzhledem k plánované výstavbě nové-
ho jaderného zdroje v Dukovanech a výše uvedeným důvodům 
je členství pro ČR v této organizaci výhodné a potřebné. Účast 
zástupců členských zemí z  vědeckého sektoru a  průmyslu 
v  jednotlivých pracovních skupinách pomáhá rozvoji know-
-how a udržování kontaktů v tomto odvětví.

MinisteRstVO pRŮMyslu a OBchOdu

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_23357/regulatory-and-institutio-
nal-framework-for-nuclear-activities-czech-republichttps://www.iea.org/countries/czech-republic
https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_23357/regulatory-and-institutio-
nal-framework-for-nuclear-activities-czech-republichttps://www.iea.org/countries/czech-republic
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Úřad Vlády

OECD se dlouhodobě věnuje publikaci studií a rozvoji standardů 
v oblasti genderové rovnosti. Lze jmenovat například doporučení 
Rady OECD k rovnosti žen a mužů ve veřejném životě, data a výz-
kum k násilí na ženách či aktuální komparativní studie týkají-
cí se dopadů pandemie covid-19 na rovnost žen a mužů v člen-
ských státech OECD. Důležitou studnicí informací o postavení ČR 
v oblasti genderové rovnosti je také mezinárodní výzkum PISA, 
který zjišťuje úroveň čtenářské, matematické i  přírodovědné 
gramotnosti mezi žáky ve věku 15 let, a index SIGI, jehož cílem 
je změřit úroveň rovnosti žen a mužů ve společnosti. Právě ex-
pertíza, doporučení a data OECD jsou pravidelně využívány při 
tvorbě národních strategických závazků České republiky v oblas-
ti genderové rovnosti, a to včetně Strategie rovnosti žen a mužů 
2021-2030, která představuje komplexní rámec pro prosazování 
rovnosti žen a mužů pro nadcházející desetiletí. 
Na dobré vztahy s OECD navazuje Odbor rovnosti žen a mužů 
Úřadu vlády ČR, který je národním koordinačním orgánem pro 
agendu rovnosti žen a mužů, také při organizaci pracovních jed-
nání, seminářů a  konferencí. Experti a  expertky OECD bývají 
na tato jednání přizváni, aby s českými účastníky a účastnicemi 
sdíleli výstupy studií a dat OECD a nabídli komplexnější náhled 
na konkrétní téma agendy rovnosti žen a mužů. Česká republi-
ka se aktivně podílí na činnosti Pracovní skupiny OECD k gen-
derovému mainstreamingu a vládnutí (Working Group on Gender 
Mainstreaming and Governance).
V úzké spolupráci s OECD připravil Odbor rovnosti žen a mužů tak-
též projekt zaměřený na posílení národních kapacit v prosazování 
agendy rovnosti žen a mužů. Projekt je předložen v rámci letošní 
výzvy Nástroje pro technickou pomoc a bude-li ze strany Evropské 
komise finančně podpořen, povede k přezkumu institucionálního 
rámce pro prosazování rovnosti žen a mužů v ČR a vydání kon-
krétních doporučení pro jeho zlepšení. Výstupy projektu budou 

použity nejen pro nastavení lepších vnitrostátních procesů, ale 
i jako doporučení pro lepší implementaci horizontálního principu 
rovnosti žen a mužů v rámci čerpání fondů EU a pro efektivnější 
nastavení výzev pro oblast rovnosti žen a mužů v rámci Operač-
ního programu Zaměstnanost+ v projektovém období 2021-2027.

Lepší chápání genderových nerovností díky spolupráci s OECD

Gender wage gap (červeně průměr OECD, modře ČR)
Zdroj dat: https://data.oecd.org/earnwage/gender-wage-gap.htm
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Úřad Vlády

Digitální ekonomika

OECD je především ekonomicko-rozvojovou organizací, není 
tedy divu, že téma digitální ekonomiky hraje v  současném 
zaměření organizace stěžejní roli. Hlavním přínosem OECD 
pro oblast digitální ekonomiky je měření digitální transforma-
ce, vytváření a zefektivňování indikátorů a generování dat, na 
nichž členské státy staví své národní strategie a  dlouhodobé 
koncepce. OECD si také volí klíčová témata či trendy digitální 
ekonomiky, které blíže zkoumá, analyzuje a dodává tak cenné 
podklady pro tvorbu národních politik. Příkladem mohou být 
například online platformy a  jejich vliv na trh práce, ochrana 
dětí na internetu či přínosy technologií jako umělá inteligence 
(AI) nebo blockchain. Všechny tyto aktivity jsou zastřešeny ho-
rizontálním projektem „Going Digital“1, v rámci něhož byla před-
stavena celá řada zajímavých instrumentů. 
Jedním z nich je nástroj pro měření digitální transformace tzv. 
Going Digital Toolkit2, který interaktivní formou umožňuje blíže 
zkoumat stav digitalizace jednotlivých států. Toolkit se zaměřu-
je na oblasti, jako jsou kvalita připojení, otevřenost trhu, inova-

ce, trh práce nebo  důvěra v technologie. OECD prezentuje data 
také v souvislosti s ekonomickým růstem a  kvalitou života. 
Velmi aktivní je OECD také v  tématu AI. Během ministerské 
konference v roce 2019 přijaly členské státy Doporučení Rady 
OECD k  AI3, čímž daly vzniknout  nezávazným mezinárodním 
etickým principům v této oblasti. V návaznosti na to byla za-
čátkem roku 2020 spuštěna OECD AI Observatory4, interak-
tivní online observatoř, která monitoruje naplňování přijatých 
principů, mapuje národní iniciativy na podporu AI a  eviduje 
nově zveřejněné akademické výzkumy. ČR se do tématu AI 
aktivně zapojuje, připojila se k  OECD principům AI, pravi-
delně aktualizuje data pro AI Observatoř a  v  síti expertů na 
AI při OECD má nominovanou odbornici z Akademie věd ČR. 
Mimo to vznikla v ČR v roce 2020 národní observatoř k AI, tzv. 
AI Observatory and Forum5, která monitoruje vývoj technologie 
AI a právní a etické souvislosti a aktivně se hlásí k respektová-
ní a naplňování přijatých OECD principů AI.

1 Oecd Going digital project http://www.oecd.org/going-digital/
2 Going digital toolkit https://goingdigital.oecd.org/en/
3 Recommendation of the council on artifi cial intelligence https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/Oecd-leGal-0449
4 Oecd. ai policy Observatory https://oecd.ai/
5 ai Observatory and Forum http://observatory.ilaw.cas.cz/http://observatory.ilaw.cas.cz/
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MinisteRstVO VnitRa

Držíme krok se světovými trendy Digitální transformace veřejné správy 

Výbory a pracovní skupiny OECD zaměřené na digitální ekono-
miku a eGovernment jsou platformou pro mezinárodní odbor-
nou výměnu informací a  diskusi nad novými trendy v  oblasti 
digitalizace. Umožňují také  spolupráci mezi členskými státy 
a koordinaci jejich národních politik. 

Publikace vydávané OECD, jako je například Digital Economy 
Outlook, kompletně analyzují digitální ekonomiku členských 
států a přijímaná doporučení cíleně pomáhají rozvíjet konkrét-
ní oblasti. Příkladem mohou být například Doporučení k digi-
tálním strategiím, Doporučení ke kybernetické bezpečnosti 
a kritickým aktivitám nebo chystaná doporučení k novým tech-
nologiím (Blockchain a Umělá inteligence).

Kromě toho OECD vytvořila Rámec integrované politiky Going 
Digital. Ten má pomoci jednotlivým zemím, aby vytvořily co nej-
lepší politiku pro digitální věk, která by pamatovala na všechny 
skupiny obyvatel. Průřezový projekt Going Digital mapuje digitál-
ní transformaci a pomáhá rozvíjet nástroje k fungování ve světě, 
který je stále častěji digitální a řízený daty. Projekt zahrnuje tech-
nologie, jako jsou umělá inteligence a blockchain a řeší i souvise-
jící vzdělávání, zaměstnanost a sociální inkluzi. V této souvislosti 
vyvinula OECD nástroj Going digital toolkit, který bude nabízet 
v rámci digitální transformace členským státům přehledy. 

Působení zástupců Ministerstva vnitra ve výborech a pracovních 
skupinách zaměřených na veřejné vládnutí, včetně digitalizace ve-
řejné správy či lidských zdrojů ve veřejné správě, přináší především 
poznatky o aktuálních světových trendech v těchto oblastech. 

Sdílení dobré praxe ze zahraničí a  metodické materiály OECD 
také pomáhají v oblasti strategického plánování rozvoje veřejné 
správy. Příkladem může být Rámec politiky pro řádnou veřejnou 
správu (Policy Framework on Sound Public Governance), který 
definuje vizi a  hlavní principy ideálně fungující veřejné správy 
a nástroje, jak toho dosáhnout. Dalším užitečným dokumentem 
je Doporučení  Rady k  řízení a  kapacitám veřejné správy 
(Recommendation of the Council on Public Service Leadership and 
Capability), které je zacíleno na řízení, vedení a rozvoj lidských 
zdrojů ve veřejné správě  pro vytvoření její  důvěryhodnější 
a flexibilnější podoby. Při přípravě koncepce Klientsky orientovaná 
veřejná správa 2030 se postupovalo v souladu s tímto Rámcem, 
což ukazuje na správné směřování strategického rozvoje české 
veřejné správy do budoucna.

OECD také flexibilně reaguje na aktuální dění, velmi inspirativ-
ním nástrojem pro všechny státy je platforma OECD Innovative 
Response Tracker, kde se zveřejňují konkrétní příklady inovativ-
ních opatření v boji s pandemií COVID-19.
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náROdní Úřad pRO kyBeRnetickOu a inFORMaČní BeZpeČnOst

Kybernetická bezpečnost jako součást digitální ekonomiky 

Členství ČR v OECD umožňuje relevantním institucím a sou-
kromým subjektům z ČR angažovat se v oblasti kybernetické 
a digitální bezpečnosti, ochrany soukromí uživatelů, ochrany 
dětí online a  tzv. Data Governance. ČR se v  této oblasti an-
gažuje mj. prostřednictvím zástupců Národního úřadu pro 
kybernetickou a  informační bezpečnost a  Ministerstva ob-
chodu a průmyslu v Pracovní skupině pro bezpečnost a sou-
kromí v digitální ekonomice (tzv. Working Party on Security in 
the Digital Economy). ČR se tak podílí na tvorbě a aktualizaci 
řady doporučení OECD a  dalších strategických dokumentů 
v oblasti bezpečnosti digitální ekonomiky, vč. Internetu věcí. 

Cílem ČR je v této oblasti prosazovat přístup založený na hod-
nocení rizik, ochraně lidských práv a soukromí. Naopak další 
nástroje a instrumenty OECD mohou sloužit jako východisko 
k  přijetí nebo konkretizaci vlastních opatření a  standardů 
na národní úrovni, například v oblasti spolupráce veřejného 
a  soukromého sektoru při koordinovaném sdílení zranitel-
ností (tzv. Coordinated Vulnerability Disclosure). V neposlední 
řadě členství ČR v  OECD umožňuje vysílat do jednotlivých 
pracovních skupin ke kybernetické a  digitální bezpečnos-
ti experty z  veřejné i  soukromé sféry, kteří v  rámci jednání 
OECD sdílí know-how ČR. 

https://www.oecd.org/sti/ieconomy/workingpartyonsecurityandprivacyinthedigitaleconomyspde.htm

https://www.oecd.org/digital/ieconomy/information-security-and-privacy.htm
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1. Sociální dialog

Vstupem do OECD se ČR přihlásila k několika významným doku-
mentům OECD v oblasti práce, zaměstnanosti a pracovních vzta-
hů. Jedním z nich je Směrnice OECD pro nadnárodní podniky, kte-
rým vlády adresují nadnárodním podnikům působícím v zemích 
OECD, právně nezávazná doporučení standardy pro odpovědné 
obchodní jednání v globálním kontextu v souladu s platnými zá-
kony a mezinárodně uznávanými standardy. Podle Směrnice bylo 
v ČR zřízeno Národní kontaktní místo (NCP), jehož hlavní rolí je 
zvyšovat účinnost směrnice prováděním propagačních aktivit, 
poskytovat mediační a smírčí platformu pro řešení praktických 
problémů, které mohou vyplynout z  nedodržování Směrnice 
v konkrétních případech. V letech 2001 – 2004 projednalo NCP na 
základě iniciativy českých odborových centrál (zejména ČMKOS) 
pět případů, kdy nadnárodní společnosti porušovaly právní před-
pisy v oblasti pracovního práva a pracovních vztahů. Po dialogu 
s fi rmami na platformě NCP bylo vždy dosaženo vhodné řešení.

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/narodni-kontaktni-misto/

2. Politika zaměstnanosti a veřejné služby 
zaměstnanosti
V roce 2000 oslavilo MPSV desetileté výročí od vytvoření sítě ve-
řejných služeb zaměstnanosti (úřadů práce), které se v první de-
kádě ekonomické transformace republiky významným způsobem 
podílely na vytvoření funkčního trhu práce a staly se hlavním ná-
strojem provádění aktivní politiky zaměstnanosti při přechodu 
z centrálně řízeného na tržní hospodářství.  Při této příležitosti 
hostila Praha ve dnech 3.-4. července 2000 společnou konferenci 
ČR a OECD na vysoké úrovni „Aktivní politiky trhu práce a veřejné 
služby zaměstnanosti: poučení z minulých zkušeností a směry pro 
budoucnost“ za účasti vysokých státních úředníků, významných 
akademiků a  praktiků z  celé řady zemí (mj. Norska, Nizozemí, 

USA, Kanady, Austrálie, Dánska a Finska). Konference se zamě-
řila na pokrok v oblasti informačních technologií, který usnadnil 
začleňování nezaměstnaných do trhu práce, na moderní metody 
řízení a inovativní přístupy ve veřejných službách zaměstnanosti, 
na operace služeb zaměstnanosti v první linii boje s nezaměst-
naností, na jednotná kontaktní místa a decentralizované řízení 
služeb, na služby pracovníkům a  zaměstnavatelům, na podmi-
ňování nároku na dávky v nezaměstnanosti aktivním přístupem 
uchazečů o práci, na záruky zaměstnání pro dlouhodobě neza-
městnané a další strategie intervence v období nezaměstnanos-
ti, na zlepšení odpovědnosti veřejných služeb zaměstnanosti 
pomocí externích auditů, používáním výkonnostních ukazatelů, 

vhodných mechanismů fi nancování a konkurenceschopnosti při 
poskytování služeb. 

https://www.oecd.org/els/emp/labourmarketpoliciesandthepublicem-
ploymentserviceproceedingsofthepragueconferencejuly2000.htm

3. Řízená migrace kvalifi kovaných zahraničních 
pracovníků jako zdroj pracovních sil a nástroj 
řešení dopadů demografi ckých změn
Problematice migrace pracovních sil a  integrace migrantů do 
společnosti hostitelských států se OECD věnuje dlouhodobě. 
Proto bylo spolupráce s OECD využito v  letech 2000-2002 při 

MinisteRstVO pRáce a sOciálních Věcí
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přípravě pilotního projektu MPSV „Aktivní výběr kvalifi kova-
ných zahraničních pracovníků“, jehož záměry vláda ČR schváli-
la v září 2001 a kompletní projekt pak v červenci 2002. MPSV 
a jeho poradní Meziresortní komise pro cizince uspořádaly při 
přípravě projektu v  květnu 2000 seminář na téma „imigrační 
politika“ za účasti expertů Francie, Kanady a sekretariátu OECD. 
Experti OECD byli posléze konzultováni i v dalších etapách pří-
pravy projektu, který čerpal zejména z imigračních zkušeností 
Kanady, Francie, Austrálie, Švédska, Švýcarka a USA.  Projekt 
byl koncipován tak, aby v dlouhodobé perspektivě přispěl k re-
akci státu na dopady demografi ckého vývoje (zejm. stárnutí 
populace a  pokles porodnosti byl zřejmý již v  roce 2000). Cí-
lem projektu proto nebylo řešení tehdy aktuálních problémů na 
trhu práce formou cyklické migrace, ale výběr takových zahra-
ničních uchazečů o trvalé přesídlení do ČR, u nichž existovaly 
předpoklady bezproblémové integrace a kteří by byli vzhledem 
ke svému vzdělání a dalším osobnostním kvalitám pro českou 
společnost dlouhodobým přínosem. I přes postupné rozšiřování 
co do počtu imigrantů a okruhu zemí jejich původu a úspěšné 
odpilotování všech parametrů procesu výběru kvalifi kovaných 
zahraničních pracovníků byl projekt rozhodnutím ministra prá-
ce a sociálních věcí Jaromíra Drábka v roce 2010 zastaven. 

https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/ziskavani-kvalifi kova-
nych-pracovniku-v-zahranici 

4. Stárnutí a politika zaměstnanosti 
v České republice
Kritické dopady stárnutí obyvatel na ekonomiku, trhy práce 
a  sociální systémy států jsou nezpochybnitelnou skutečností. 
OECD se řešení těchto dopadů věnuje dlouhodobě. Vedle do-
poručení pro reformy systémů veřejných důchodů a omezová-
ní předčasného odchodu do důchodu se zaměřila i na reformy 
povzbuzující zájem obyvatel o pozdější odchod do důchodu, na 
odstraňování věkové diskriminace a negativních postojů k prá-

ci ve vyšším věku, na udržení a zlepšení kvalifi kace starších lidí, 
úpravy jejich pracovních podmínek, jejich aktivaci k setrvání na 
trhu práce, ale i na zlepšení na straně nabídky práce pro tyto 
lidi a  zvýšení motivaci zaměstnavatelů. V  roce 2001 rozhodla 
OECD provést tematické přezkumy a přehledy těchto opatření 
v  členských zemích. ČR se spolu s  desítkou dalších zemí při-
hlásila do tohoto přezkumu a  v  letech 2001-2003 zpracovala 
ve spolupráci se sekretariátem OECD takový přezkum situace 
v  ČR. Zpráva obsahuje přehled hlavních bariér zaměstnávání 
starších lidí, zhodnocení účelnosti a  efektivnosti existujících 
opatření k překonání takových bariér a soubor doporučení pro 
další činnost vládních orgánů a sociálních partnerů. Výsledky 
přezkumu byly projednány jak na národní konferenci v Praze 
(v  prosinci 2003), tak na zasedání Výboru pro zaměstnanost 
a sociální věci OECD (ELSAC). Z přezkumu vyplynula celá řada 
doporučení pro aktivní politiku zaměstnanosti i pro komplexní 
národní strategie přípravy na stárnutí populace v ČR. 

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/
ageing-and-employment-policies-vieillissement-et-politiques-de-
-l-emploi-czech-republic-2004_9789264016620-en

5. Analýza penzijního systému
Podle řady demografi ckých predikcí dojde v ČR v příštích ně-
kolika dekádách k dynamickému nárůstu střední délky života, 
což výrazně zvýší počet důchodců, zatímco populace v produk-
tivním věku bude klesat. Tento vývoj vytvoří tlak na důchodo-
vý systém a stane se kritickým pro zajištění jeho dlouhodobé 
fi skální udržitelnosti. V současné době je ve spolupráci s OECD 
realizována podrobná analýza penzijního systému ČR.  Její zpra-
cování OECD nabídla v návaznosti na Ekonomický přehled ČR 
2018, který naznačil potřebu zajištění budoucí udržitelnosti 
důchodového systému v  kontextu rychlého stárnutí populace 
a  jeho dopadů na veřejné fi nance. Studie OECD poskytuje de-
tailní vyhodnocení penzijního systému ČR, demografi ckého 

vývoje a nákladů souvisejících se stárnutím obyvatelstva a na-
vrhne opatření na zajištění stability a dlouhodobé udržitelnosti 
systému. Výsledky analytické studie budou k využití všem za-
interesovaným subjektům – státní správě, zákonodárným orgá-
nům, sociálním partnerům, fi nančnímu sektoru, akademickým 
a  výzkumným institucím v  odborných a  politických diskusích 
o  dalším směřování důchodové politiky ČR. Výsledky analýz 
jsou očekávány v listopadu 2020.

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/
oecd-reviews-of-pension-systems-czech-republic_e6387738-en

6. Family Database
Témata jako rodinné dávky, rodičovská dovolená, služby péče 
o  předškolní děti a  zvyšování zaměstnanosti žen (zejména 
matek malých dětí) jsou tradičním tématem ve vztahu OECD 
k  ČR. V  této oblasti je klíčovým nástrojem Family Database 
obsahující mezinárodní indikátory o  situaci rodin a  rodinné 
politice v  členských zemích OECD, EU a  klíčových partnerů. 
V současné době databáze zahrnuje 70 indikátorů zaměřených 
na čtyři klíčové oblasti: struktura rodiny, pozice rodiny na trhu 
práce, veřejné politiky zaměřené na rodiny a děti, situace dětí 
a Child Well-being Module. Pro ČR je Family Database vzhle-
dem k množství dat, šíři sledovaných aspektů a počtu evido-
vaných zemí velmi cenným zdrojem informací při koncepčních 
pracích v oblasti rodinné politiky a prorodinných aktivit, který 
je ze strany MPSV hojně využíván. Pravidelná aktualizace exis-
tujících indikátorů, přidávání nových indikátorů, aktualizace 
interaktivních nástrojů, rozvoj modulu věnovaného údajům 
o dětech a jejich rodinách je zárukou, že mezinárodní i národ-
ní analýzy vycházejí z relevantních dat. ČR v letech 2010 – 2012 
podpořila rozšíření Family Database dobrovolnými příspěvky 
v celkové výši 15 000 euro. 

http://www.oecd.org/social/family/database.htmhttp://www.oecd.org/social/family/database.htm

ageing-and-employment-policies-vieillissement-et-politiques-de-
-l-emploi-czech-republic-2004_9789264016620-en

nych-pracovniku-v-zahranici 
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OECD pomáhá vylepšovat české školství

MŠMT si váží a oceňuje množství výhod a příležitostí, které nám 
členství v OECD přináší. Pozitivně vnímáme zejména to, že za-
městnanci MŠMT mohou ke své práci využívat řadu kvalitních 
zdrojů vyplývajících z národních analýz, mezinárodních šetření 
a srovnání. Přidanou hodnotu těchto zdrojů dále zvyšují expert-
ní analytické posudky odborníků OECD.
Některé výhody plynoucí z členství v OECD jsou zemím posky-
továny zdarma pouze na základě hrazení členského poplatku. 
Příkladem je příprava hospodářského přehledu, který kromě 
makroekonomických aspektů může zahrnovat i resortní otázky. 
Resort MŠMT byl již v minulosti přizván ke spolupráci na jeho 
přípravě a  podílel se i  na aktuálním Hospodářském přehle-
du OECD pro ČR 2020 se zaměřením na fiskální federalismus. 
Vzdělávání v ČR bylo podrobeno posouzení z hlediska připrave-
nosti školství na změny na pracovním trhu a z hlediska rovného 
přístupu ke vzdělání napříč republikou.
Kontakty na přední odborníky v oblasti vzdělávání a možnost 
se s nimi setkávat představují další významný přínos členství. 
Dobrým příkladem je  Seminář s Andreasem Schleicherem, ře-
ditelem Direktorátu pro vzdělávání a  dovednosti OECD, který 
MŠMT pořádalo dne 16. května 2019. Na Semináři s tématem: 
Učitelská profese v dnešním světě vystoupil kromě A. Schleiche-
ra, který představil specifika ČR v mezinárodním kontextu uči-
telství, také prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., jenž se zaměřil 
na hlavní zjištění ohledně učitelů v ČR.  

Kromě zmíněné možnosti networkingu s  kapacitami v  obo-
ru vzdělávání poskytuje OECD aktuální a  relevantní informa-
ce např. formou publikací, statistik a přehledů. Řadu z nich je 
možné dohledat na OECD iLibrary či na platformě O.N.E. Jedná 
se např. o elektronické publikace, statistiky a přehledy. O.N.E. 
v rámci online komunit jednotlivých výborů a pracovních sku-
pin OECD umožňuje sdílet nebo dohledat i aktuální prezentace 
z webinářů a (online) jednání. Právě webináře představují další 
hodnotný a aktuální zdroj informací. OECD ale nabízí i řadu uži-
tečných veřejně dostupných zdrojů, jako jsou podcasty, interak-
tivní grafy, videa, animace či blogy.
Na MŠMT jsou jednoznačně nejvíce využívanými zdroji publikace 
Education at a Glance a Education Policy Outlook. Jednotliví před-
stavitelé MŠMT nominovaní do výborů OECD pak navazují dlou-
hodobé kontakty s experty OECD a dle svého zaměření a zájmu 
čerpají z příslušných webinářů a dalších zejména online zdrojů, 
které mohou následně sdílet a diskutovat se svými kolegy.

Vzájemné interakce České republiky a OECD 
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací při tvorbě 
národních politik a strategií
Česká republika se od počátku svého členství zapojovala do pro-
jektů Výboru pro vědeckou a technologickou politiku („Committee 
for Scientific and Technological Policy, CSTP“) a jemu podřízených 
pracovních skupin. Přispívala k tvorbě politik pro výzkum, vývoj 

a inovace (dále jen „VaVaI“), například v oblastech tzv. public-pri-
vate-partnership (PPP) nebo tzv. knowledge triangle, který před-
stavuje prolínající se role vzdělání, výzkumu a  inovací.  Česká 
republika se také zapojovala do aktivit v oblasti biotechnologií, 
nanotechnologií, nových a konvergentních technologií a také ex-
pertními či statistickými příspěvky do dokumentů a analýz OECD. 
Níže jsou uvedeny příklady vybraných aktivit CSTP, do kterých se 
Česká republika zapojila a ze kterých dosud  těží znalostní poten-
ciál pro své národní dokumenty v oblasti VaVaI. 

MinisteRstVO škOlstVí, Mládeže a tělOVýchOVy 
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•  „Innovation Strategy“ je jedním z  počátečních horizontál-
ních projektů OECD, zahájených v  roce 2007 na  Ministerské 
konferenci v   OECD v Paříži. V rámci CSTP zorganizovalo Mi-
nisterstvo školství, mládeže a  tělovýchovy České republiky 
v roce 2010 v Praze mezinárodní setkání zástupců na vysoké 
úrovni „High-level Roundtable on OECD Innovation Strategy: 
Fostering the Cooperation between the Public and Private Sector 
in R&D and Innovation“, za účasti předsedy vlády a tehdejší mi-
nistryně školství. Závěry kulatého stolu se zohlednily při tvor-
bě národních strategických dokumentů VaVaI. 

•  „Science, Technology and Innovation Outlook, STI Outlook“ 
je vlajkovou publikací CSTP vydávanou každé dva roky (již 13. 
edice v roce 2020) na základě rozsáhlého šetření v členských 
státech OECD o politikách výzkumu, vývoje a inovací. Předsta-
vuje klíčové trendy, jež zahrnují národní struktury v politikách 
VaVaI, jejich význačné změny, nové směry, národní a meziná-
rodní priority. Poukazují také na aktuální krizová témata a při-
nášejí  návrhy a možnosti jejich řešení. Přidanou hodnotou pu-
blikace je výhledová analýza VaVaI v horizontu 10 let. Zpráva 
průběžně rozšiřovala svůj obsah o horizontální projekty OECD 
a  poslední edice zahrnuje téma současné celosvětové epide-
miologické krize vyvolané SARS CoV-2 / COVID-19.

•  „Getting started with the RIS3 KEY“ byl vypracovaný a snad-
no použitelný nástroj k  prvnímu rychlému posouzení situace 
a potenciálu daného regionu, což umožnilo regionům zhodnotit 
potenciální přínos chytrých specializací a aktivizovat jednotlivé 
aktéry k tvorbě strategií RIS3. Na manuálu RIS3 KEY se začalo 
pracovat v letech 2011-2012  rámci projektu „Dra¾ ing and Imple-
menting Smart Specialisation Strategies“. Česká republika zajis-
tila verzi manuálu v českém jazyce k využití na národní úrovni.

•  „Frascati Manual 2015“ je aktualizovaná verze meziná-
rodně uznávané metodiky pro sběr a  používání statistik 
výzkumu a vývoje, vypracovaná „CSTP Working Party of Na-
tional Experts on Science and Technology Indicators (NESTI)”. 
Zahrnuje spolupráci s  dalšími odborníky a  mezinárodní-
mi organizacemi. Publikace obsahuje defi nice základních 
pojmů, pokyny pro sběr dat a  klasifi kace pro sestavování 
statistik v  oblasti výzkumu a  vývoje a  je rozšířená o  nové 
kapitoly sběru dat v různých odvětvích, jakož i o nové poky-
ny k zachycení různých aspektů veřejné podpory výzkumu 
a  vývoje. Frascati Manual OECD se stal v  České republice 
nezbytným nástrojem pro statistiky a tvůrce inovačních po-
litik při přípravách a  realizaci programů aplikovaného vý-
zkumu a inovací včetně hodnocení projektů. 

•  “Oslo Manual 2018” s  podtitulem “Guidelines for Collecting, 
Reporting and Using Data on Innovation” je výsledkem společné 
práce CSTP (NESTI) a pracovní skupiny Eurostatu pro výzkum 
inovací (CIS), do níž jsou zapojeni odborníci z téměř 45 zemí 
a mezinárodních organizací. Aktualizovaná 4. edice je založe-
na na vyvíjejících se zkušenostech získaných při sběru statis-
tik jak v členských zemích OECD a EU, tak v nečlenských eko-
nomikách. Revize trvala tři roky a Česká republika se účastnila 
odborných konzultací a workshopů, které ji doplňovaly. Vzhle-
dem k  mezinárodně uznávané metodice pro shromažďování 
a  využívání statistik inovací se dokument v  České republice 
zejména využívá při defi nování programů veřejné podpory vý-
zkumu a vývoje s inovačním zaměřením a také k měření ino-
vačních aktivit. Získané údaje slouží orgánům Evropské unie 
k  formování společné unijní politiky a národních inovačních 
strategií, které podporují zvyšování konkurenceschopnosti 
národních podniků. 

Česká republika využívá publikace, periodika a další analytické 
a statistické dokumenty OECD při tvorbě národních strategic-
kých dokumentů výzkumu, vývoje a inovací. 

Z  těchto dokumentů připomeňme především rámcový doku-
ment „Inovační strategie České republiky 2019–2030“, 
který Vláda ČR schválila v roce 2019. Skládá se z devíti navzá-
jem provázaných pilířů, které obsahují východiska, základní 
strategické cíle a nástroje vedoucí k jejich naplnění. Jsou jimi 
oblasti: Financování a hodnocení výzkumu a vývoje, Inovační 
a  výzkumná centra, Národní start-up a  spin-off  infrastruktu-
ra, Polytechnické vzdělávání, Digitalizace, Mobilita a  staveb-
ní prostředí, Ochrana duševního vlastnictví, Chytré investice 
a  Chytrý marketing. Tento strategický rámcový plán předur-
čuje vládní politiku v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a má 
pomoci České republice se během dvanácti let posunout mezi 
nejinovativnější země Evropy. 

https://www.vyzkum.cz/

https://www.oecd.org/sti/45326349.pdf 

http://oe.cd/oslomanual

http://oe.cd/frascati

https://www.oecd.org/sti/science-technology-innovation-outlookhttps://www.oecd.org/sti/science-technology-innovation-outlook
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Názory učitelů a ředitelů škol 
jsou slyšet i díky TALIS

Od roku 2013 pomáhá mezinárodní šetření OECD TALIS, pře-
zdívané též „Hlas učitelů“, České republice získávat cenná em-
pirická data o podobě vyučování a učení na úrovni nižšího se-
kundárního vzdělávání. Sledování zkušeností, názorů a postojů 
učitelů a ředitelů je unikátním mezinárodním projektem nejen 
svým rozsahem (v roce 2018 bylo zapojeno téměř 50 států 
a ekonomik), ale také důrazem na reprezentativnost a validitu 
získaných dat. TALIS tak pro národní úroveň přináší důležitou 
zpětnou vazbu a zahraniční inspiraci, které jsou využívány pro 
konkrétní kroky zaměřené na podporu práce ředitelů a učitelů 

Opakované zapojení do šetření TALIS poskytuje České republice 
možnost nejen nahlížet na prostředí českých škol z nadnárodní 
perspektivy, ale je také zdrojem pro řadu navazujících národních 
projektů a aktivit řešících klíčové otázky českého školství (např. 
pedagogické vedení ředitelů škol či odchody učitelů z profese). 
Za přípravu, realizaci a  vyhodnocování výsledků šetření OECD 
TALIS odpovídá v České republice Česká školní inspekce. Kromě 
využívání poznatků TALIS ze strany České školní inspekce a Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou veřejně dostupné 
datové soubory TALIS a další materiály využívány mnoha aktéry 
zabývajícími se počátečním vzděláváním. 

Česká škOlní inspekce

(např. https://www.csicr.cz/prave-menu/Mezinarodni-setreni/talis/
navazujici-aktivity/talis-2013-Vzdelavaci-lidr-zkusenosti-s-realizaci). 
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Česká škOlní inspekce

Možná jste již někdy slyšeli názory, že úspěch ve vzdělávání zá-
visí na výši investovaných fi nančních prostředků. Že menší tří-
dy vedou k lepším výsledkům žáků. Že děti z ekonomicky znevý-
hodněných rodin dosahují automaticky nižšího vzdělání. Nebo 
že více vyučovacích hodin znamená lepší vzdělávací výsledky. 
Existuje celá řada mýtů, které se tradičně vážou k procesu vzdě-
lávání. Program pro mezinárodní hodnocení žáků OECD PISA se 
již dvacet let snaží ukázat na reprezentativních datech z více 
než osmi desítek zemí a ekonomik, že v mnoha ohledech může 
být efektivnější soustředit se na kvalitu učitelů a podporu jejich 
práce spíše než na velikost jejich tříd. Že výše fi nancování škol-
ství nemá od určité hodnoty vliv na vzdělávací výsledky žáků. 
Že v některých zemích dosahují žáci z nejvíce znevýhodněných 
rodin lepších výsledků, než nejvíce zvýhodnění žáci v jiných ze-
mích. Nebo že při zvýšení kvality výuky lze dosáhnout zlepšení 
výsledků žáků bez nutnosti navýšení počtu vyučovacích hodin. 
Mezinárodní šetření OECD PISA neříká, jak by věci měly být, 
ale jak věci jsou. Kromě mapování potenciálu budoucího uplat-
nění patnáctiletých žáků v  průběhu dalšího studia či na trhu 
práce poskytuje mezinárodní šetření PISA každé tři roky důle-

žitá empirická data o stavu českého vzdělávacího systému, při-
čemž mnohá z nich slouží jako podklad pro budoucí směřování 
vzdělávací politiky v České republice. Rozdíly ve vzdělanostních 
aspiracích žáků v různých druzích škol, nadprůměrná závislost 
výsledků žáků na socioekonomickém statusu rodičů, nadprů-
měrné rozdíly ve výsledcích žáků mezi školami, rozdíly ve vý-
sledcích žáků v  jednotlivých krajích a další zjištění z meziná-
rodního šetření PISA jsou akcentována mimo jiné v nejnovějším 
strategickém dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 
do roku 2030+, jenž slouží jako podklad pro aktuálně připravo-
vanou Strategii vzdělávací politiky do roku 2030+. V roce 2012 
v mezinárodním kontextu šetření PISA prvně poukázalo na vý-
znam fi nanční gramotnosti a pro kontext České republiky tím 
byl podpořen začátek akcentování fi nanční gramotnosti jako 
explicitní oblasti kurikula. Za přípravu, realizaci a vyhodnoco-
vání výsledků šetření OECD PISA odpovídá v České republice 
Česká školní inspekce, která příslušná zjištění systematicky 
provazuje s informacemi z národních hodnoticích aktivit.

https://www.csicr.cz/prave-menu/Mezinarodni-setreni/pisa

Vzdělávací politika je jiná, než byla před příchodem PISA 

https://www.csicr.cz/prave-menu/Mezinarodni-setreni/pisa
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MinisteRstVO žiVOtníhO pROstředí

Projekt Cirkulární Česko – vlajková loď OECD jako inspirace pro další státy?

Projekt Cirkulární Česko může být inspirací i pro ostatní státy 
v rámci efektivní spolupráce mezi OECD a členskou zemí. Pro-
jekt byl zahájen 11. 10. 2019 a fi nancuje ho EU. Jedná se o uni-
kátní a dosud velmi úspěšnou spolupráci mezi ČR a OECD. Dílčí 
zprávy se zabývají spotřebou a spotřebním chování v ČR, eko-
nomickými nástroji, analýzou národních strategií pro cirkulár-
ní ekonomiku přijatých v  jednotlivých členských státech EU, 
projekcemi ekonomiky a spotřeby materiálů v ČR, politickým 
prostředí ČR s ohledem na cirkulární ekonomiku a také oblas-
tí odpadového hospodářství. 
Ze závěrečné zprávy dosud vyplývá, že i když Česká republika 
dosáhla v posledních desetiletích významného pokroku a ze-
slabila tlak na životní prostředí během ekonomické aktivity, 
zůstává naše ekonomika jednou z nejnáročnějších na energii, 

Předpokládané globální využití surovin 
v různých skupinách zemí

Zdroj: Zpráva o makroekonomických projekcích v České republice

CO2 a  zdroje v  rámci OECD a  Evropské unie, a  to díky silné 
průmyslové základně a spoléhání se na uhlí. 
Příkladem může být graf o  předpokládaném globálním využi-
tí surovin (biomasy, fosilních paliv, kovů a nekovových zdrojů) 
v různých skupinách zemí, ze kterého vyplývá, že zejména ne-
kovové zdroje (jako je stavební písek, štěrk) budou spotřebo-
vávány rychleji než v průměru zemí EU nebo zemí OECD, a to 
v  důsledku postupného zvyšování investic do infrastruktury. 
Analýza v této zprávě zároveň ukazuje, že Česká republika má 
dobře rozvinutý a poměrně kompletní politický a právní rámec 
týkající se odpadu, nakládání se zdroji a také dobře zavedené 
úsilí v oblasti digitalizace. Strategie bude dostupná odborné ve-
řejnosti a OECD jí chce využít jako příklad i pro jiné země.

 https://www.mzp.cz/cz/news_191011_Oecd_pomuze_ceske_republice_pripravou_strategie_obehoveho_hospodarstvi
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MinisteRstVO ZdRaVOtnictVí

Představení nejrozsáhlejší analýzy 
českého zdravotnictví za poslední roky

V  listopadu 2018 Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo kon-
ferenci pro širokou odbornou veřejnost k představení zdravot-
nické kapitoly Hospodářského přehledu OECD. Vedle shrnutí 
hlavních výstupů ze strany autorů publikace z OECD seznámil 
ministr zdravotnictví účastníky konference s konkrétními pozi-
cemi resortu k doporučením OECD. 
Zdravotnická kapitola OECD se stala jednou z nejrozsáhlejších 
analýz ze strany mezinárodní organizace za poslední roky. Dle 
zjištění OECD dosahuje zdravotní systém ČR ve srovnání s ostat-
ními ekonomikami střední a východní Evropy dobrých výsledků 
a přibližuje se k průměru OECD. Doporučení OECD jsou navíc 
v souladu s pozicemi a strategiemi resortu a stala se důležitým 
podkladem pro další odbornou a politickou debatu.

Tisková konference 
Zleva: velvyslanec ČR při OECD Petr Gandalovič, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, 
analytik OECD Falilou Fall

http://www.oecd.org/health/bycountry/czechrepublic/

https://www.mzcr.cz/cesky-preklad-zdravotnicke-kapitoly-hospodarskeho-prehledu-cr-2018/
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MinisteRstVO pRO Místní ROZVOJ

OECD disponuje obsáhlými sadami dat a dokáže s těmito daty 
analyticky pracovat; včetně porovnání situace v různých člen-
ských státech OECD. Ministerstvo pro místní rozvoj proto na-
vrhlo OECD jako zpracovatele projektu „Analýzy a doporučení 
pro zlepšení dostupnosti bydlení v České republice“, fi nanco-
vaného Evropskou komisí v rámci jejího programu na podporu 
strukturálních reforem. Hlavním cílem je získat závěry odbor-
ných analýz a doporučení renomované mezinárodní instituce, 
která se problematikou dostupnosti bydlení dlouhodobě zabý-
vá v řadě zemí světa a má i datové základny, z nichž je možné 
čerpat např. pro mezinárodní srovnání. 
Součástí projektu je i obsáhlé dotazníkové šetření ve stovkách 
českých obcí. Analýzy pomohou mapovat aktuální situaci na 
trhu bydlení, včetně místních podmínek ve dvou vybraných 
českých městech – Plzni a Olomouci. Projekt byl zahájen v září 
2019 v Praze, Plzni a Olomouci a měl původně probíhat po dobu 
15 měsíců v průběhu let 2019-2020; včetně případových studií 
v  obou vybraných městech. Vzhledem k  pandemii Covid-19 
byl projekt prodloužen do roku 2021. Doporučení pomohou při 
koncipování nové strategie bydlení v České republice do roku 
2030, kterou bude schvalovat vláda jako výchozí dokument pro 
navazující operativní opatření podporující zvýšení dostupnosti 
bydlení v České republice.

Zlepšování dostupnosti bydlení v ČR

zdroj obrázku: Wikicommons

Příklad nové výstavby v Praze na Pankráci https://www.mmr.cz/cs/evropska-unie/spoluprace-v-ramci-eu-a-mezinarodni-spoluprace/ 
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MinisteRstVO pRO Místní ROZVOJ

Regionální politika v  ČR usiluje o  snižování rozdílů mezi jed-
notlivými regiony, hospodářský růst, zlepšování kvality života 
jejich obyvatel a o udržitelný růst. Při strategickém směřování 
regionální politiky je pro ČR důležité sledovat regionální přehle-
dy OECD, výzkumné projekty a studie, které přinášejí inspiraci 
přístupu k regionálním tématům jinde ve světě.
V současné době, kdy se celý svět potýká s pandemií COVID-19, 
jsme uvítali vznik portálu OECD Covid19 web platform, který 
přináší aktuální data o  situaci šíření koronaviru a  informace 
o  ekonomických dopadech na jednotlivé státy. Velmi přínos-
ný pro ČR byl vznik publikace Territorial Impact of COVID-19: 
Managing the Crisis Across Levels of Government, který OECD 
vydala na jaře 2020. Publikace přinesla přehled opatření a dob-
rou praxi, které jednotlivé státy zavedly ve snaze zmírnit dopa-
dy koronavirové krize. Inspirováni touto publikací jsme posbí-
rali dobrou praxi regionálních a urbánních řešení v ČR, která 
bezprostředně reagovala na koronavirovou krizi. V  létě 2020 
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo brožuru COVID-19 Sbor-
ník dobré praxe z regionů a měst, který jsme obohatili o zajíma-
vá a inspirativní řešení ze zahraničí. 

Efektivní řešení v regionální politice

publikace je dostupná na adrese 
https://www.mmr.cz/getmedia/72d322c1-9bf0-410f-a093-9de5b04d2d3d/sbornik-fi nalni.pdf.aspx?ext=.pdf https://www.mmr.cz/getmedia/72d322c1-9bf0-410f-a093-9de5b04d2d3d/sbornik-fi nalni.pdf.aspx?ext=.pdf 
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MinisteRstVO ZeMědělstVí

Schémata OECD pro odrůdovou certifi kaci osiva

Česká republika je dlouholetým členem Schémat OECD pro od-
růdovou certifi kaci osiva. Účast v programu schémat umožňuje 
českým výrobcům a dodavatelům osiva zemědělských druhů ob-
chodovat tuto komoditu po celém světě. Osivo se úředně certifi -
kuje podle souboru harmonizovaných postupů zavedených v zú-
častněných zemích, které jsou propojené s dalšími certifi kačními 
schématy, jako jsou Pravidla ISTA a předpisy EU. Hlavním cílem 
Schémat je sjednocení a zlepšení systému obchodování osivem 
na mezinárodním trhu, zjednodušení certifi kačních postupů, sní-
žení technických překážek obchodu a  zajištění sledovatelnosti 
osiva. Schémata důsledným prosazováním kvality a kontrolních 
postupů přispívají k harmonizaci mezinárodních norem.
Program Schémat vznikl v roce 1958 a v současné době je jejich 
členem 61 zemí z  celého světa. Česká republika, resp. tehdej-
ší Československo, se připojila formou přidruženého členství 
v 70. letech minulého století, později se stala řádným členem. Od 
té doby se aktivně podílí na rozvoji Schémat, která v současnosti 
obsahují pravidla pro 204 zemědělských a zeleninových druhů.
Česká republika byla v roce 2017 hostitelskou zemí Výročního 
zasedání Schémat pro odrůdovou certifi kaci osiva. Akce se ko-
nala v roce 140. výročí semenářské kontroly v ČR a pod záštitou 
ministra zemědělství. 

http://eagri.cz/public/web/en/ukzuz/portal/seeds-and-planting-materials/ 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/certifi kace/oecd/http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/certifi kace/oecd/
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MinisteRstVO spRaVedlnOsti

Česká republika patří mezi 44 signatářských zemí Úmluvy OECD 
o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezi-
národních podnikatelských transakcích („Úmluva“), které spo-
lečně tvoří 66 % světového exportu a na jejichž území sídlí 95 ze 
100 největších nefi nančních mezinárodních společností. 
Díky této Úmluvě byl novelizován český trestní zákoník, který 
nyní umožňuje trestat i  takové jednání, kdy česká společnost 
poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek zahraniční úřední osobě, 
ať již přímo, nebo přes prostředníka. Členské země za více než 
20 let existence Úmluvy potrestaly za přeshraniční uplácení ve-
řejných činitelů celkem již více než 560 fyzických osob a kolem 
200 obchodních společností. 

Česká republika spolupracuje s OECD 
v boji proti zahraničnímu podplácení

http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/anti-briberyconvention/
oecdworkinggrouponbriberyininternationalbusinesstransactions.htm

foto: veřejně dostupné zdroje
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cZechinVest

Investiční politika v mezinárodním srovnání

Agentura pro podporu podnikání a  investic CzechInvest dlou-
hodobě čerpá z OECD odborné poznatky a analytické materiály, 
které slouží k přípravě a zdůvodňování kroků domácí hospodář-
ské politiky v oblasti podpory investic a programů moderniza-
ce českého průmyslu. Spolupráce s odborníky z OECD, rovněž 
i diskuze se členskými státy OECD, pomáhá k získání poznatků 
v oblasti implementace praktické hospodářské politiky a sledo-
vání mezinárodních ekonomických trendů. 
Během 25 let se agentura CzechInvest podílela na realizaci 
mnoha programů i  práci diskuzních skupin členských států 
a  států získávajících technickou asistenci, jako jsou Kazach-
stán, Ázerbájdžán, Srbsko a  další.  Mezi jinými bychom rádi 
uvedli spoluúčast agentury na programech Investment Compact 
for Southeastern Europe a  Eurasia, stejně tak i  v  rámci Divize 
Investic OECD účast na nově založené skupině pro praktickou 
implementaci investment promotion a investiční facilitaci. 
Srovnání s dalšími členskými státy OECD i doporučení hodnoti-
telských misí nám pomáhají při zavádění jednotlivých opatření 

investiční politiky, jako třeba úprava podpory tvorby pracov-
ních míst a regionálního dopadu při změně zákona o investič-
ních pobídkách, informační osvětě ke směrnici pro boj s mezi-
národní korupcí nebo i běžného operativního srovnání přístupu 
k  jednotlivým problémům investment promotion a  facilitace 
investic v dalších členských zemích. Vzhledem k transformační 
zkušenosti České republiky a vysokého podílu zpracovatelské-
ho průmyslu na domácí ekonomice mají české postřehy k pro-
blematice ohlas i v dalších členských státech OECD. 
Rádi bychom při této příležitosti poděkovali pracovníkům a ana-
lytikům programu Eurasia, Fahdi Farra, William Tomson, Patrik 
Pružinský, Daniel Quadbeck, Iris Mantovani a  mnoha dalším, 
s jejichž přispěním a v souladu s prioritami ČR pomáháme před-
stavitelům administrativy partnerských středoasijských států 
s restrukturalizací ekonomiky prostřednictvím organizace stu-
dijních návštěv v ČR a přenosu českého know-how do regionu.

www.czechinvest.orgwww.czechinvest.org
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sVaZ pRŮMyslu a dOpRaVy ČR

Obchod bez hranic

Výročí 25 let členství České republiky v OECD je významné také 
pro Svaz průmyslu a  dopravy ČR, největší podnikatelskou a  za-
městnavatelskou organizaci na národní úrovni. Členství v OECD 
není automatické, každá kandidátská země musí prokázat politic-
kou připravenost a ekonomickou stabilitu, aby se mohla stát čle-
nem tohoto prestižního společenství hospodářsky nejvyspělejších 
zemí světa uznávajících principy demokracie a tržní ekonomiky
K této stabilitě a důvěryhodnosti významnou měrou přispěly 
i podniky operující v České republice a sdružené pod hlavič-
kou Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). A byl to právě pan 
Tomáš Baťa, který věřil v sílu a schopnost českého průmyslu 
a podnikání na této úrovni obstát a podpořil vahou své osob-
nosti kandidaturu SP ČR na členství v Poradním výboru pro ob-
chod a průmyslu při OECD (BIAC). V roce 1995, kdy se ČR stala 
členem OECD, byl také zahájen proces přípravy na vstup SP ČR 
do BIAC a počátkem roku 1996 vznikl Český BIAC reprezento-
vaný na nejvyšší úrovni vůdčími osobnostmi českého byznysu 
a průmyslu a na pařížských jednáních reprezentovaný vybra-
nými experty a expertkami. A tak, jak se postupně posilovala 
úloha OECD vytvářet politiky na podporu prosperity, rovnosti, 
příležitostí a blahobytu a rostl její vliv i v rámci G-20, tak posi-
lovala i úloha globálního byznysu pod hlavičkou BIAC. BIAC je 
dnes důvěryhodným partnerem jak OECD, tak dalších meziná-
rodních organizaci, sdružující síť více než 7 milionů podniků 

všech velikostí a díky své expertní členské základně ovlivňují-
cí iniciativy a politická rozhodnutí OECD na všech úrovních ve 
prospěch průmyslu a byznysu. 
Vstup naší země do Evropské unie a  členství SP ČR v  Busi-
nessEurope jen úlohu byznysu posílilo a  upevnilo v  Evropě 
i globálně. Byznys je bez hranic a jeho základní principy, jako 
otevřenost ekonomiky a trhů, rovné podmínky posilující kon-
kurenceschopnost, odpovědnost vytvářet hodnoty a udržitel-
ná pracovní místa, zůstávají neměnné. Je řada oblastí a výzev 
zásadních pro byznys, které přesahují hranice země, ale i hra-
nice EU a je třeba je řešit globálně a v souladu s cíli udržitelné-
ho rozvoje tak, aby vzniklo udržitelné podnikatelské prostředí 
pomáhající podnikům tyto principy naplňovat.
Dnes je tedy SP ČR plnohodnotným a uznávaným členem ev-
ropské a  globální podnikatelské komunity a  jen takto může 
hájit a prosazovat zájmy svých členů v Evropě a ve světě. Tato 
soudržnost podnikatelů a podniků a jejich schopnost podržet 
ekonomiku a zaměstnanost i v nepříznivých časech byla pro-
věřena v době fi nanční a hospodářské krize, migračních tlaků 
i současné pandemie COVID-19.

www.spcr.czwww.spcr.cz
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Úřad pRO OchRanu hOspOdářské sOutěže

Férová soutěž v oblasti veřejných zakázek

Pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) představuje 
OECD, respektive její Soutěžní výbor (Competition Committee) 
a  jeho pracovní skupiny, především neocenitelný zdroj infor-
mací a relevantních podnětů. Ostatně výsledky tvůrčí činnosti 
tohoto výboru ve formě Doporučení (Recommendation), Pokynů 
(Guidelines) či Osvědčených postupů (Best Practices), respek-
tují a zohledňují prakticky všechny soutěžní instituce a  jejich 
prostřednictvím i národní ekonomiky, členských, ale i přidruže-
ných či dalších států světa.    
Jako příklad efektivního působení Soutěžního výboru OECD 
lze uvést aktivity související s  problematikou férové soutěže 
v procesu zadávání veřejných zakázek. Jedná se o jednu z prio-
ritních oblastí, neboť OECD si je dobře vědoma, že členské státy 
vynakládají ve veřejných zakázkách přibližně 12 % svého HDP. 
Z tohoto důvodu OECD považuje efektivní a férové procesy při 
zadávání veřejných zakázek za klíč k úspěšnému získání zboží 
v nejlepším poměru ceny a užitku ve prospěch daňových poplat-
níků, konečných spotřebitelů a uživatelů veřejných statků obec-
ně. S vědomím toho, že některá pravidla veřejného zadávání či 
způsob, jakým jsou nabídky ve veřejných zakázkách podávány 
a  vyhodnocovány, mohou efektivní soutěži bránit a  podporo-
vat tak dohody mezi konkurenty při podávání nabídek, vydala 
OECD již v  roce 2012 Doporučení v  boji proti bid riggingu ve 
veřejných zakázkách („Recommendation on Fighting Bid Rigging 
in Public Procurement“). Tato Doporučení jsou společně s Pokyny 
pro boj proti bid riggingu ve veřejných zakázkách („Guidelines 
for Fighting Bid Rigging in Public Procurement“) základními ná-
stroji umožňujícími vládám nejen členských států OECD omezit 
protisoutěžní praktiky v procesu veřejného zadávání a zároveň 
nalézt účinné způsoby jejich detekce.

Uvedená Doporučení a Pokyny obsahují mimo jiné checklisty pro 
správné nastavení systému veřejných zakázky a pro detekci bid 
riggingu a představují tak základ národních strategií pro boj pro-
ti manipulaci nabídek, což napomáhá veřejnoprávním subjektům 
jednak navrhnout takovou podobu veřejných zakázek, která pod-
poruje účinnou hospodářskou soutěž, ale i vyvinout nástroje pro 
případnou detekci manipulace nabídek. Orgány přezkumu ve-
řejných zakázek i orgány pro ochranu hospodářské soutěže rov-
něž dospěly k závěru, že doporučení OECD jsou velmi relevantní 
a usilují o inkorporaci pravidel v nich obsažených s cílem zlepšit 
fungování hospodářské soutěže na trzích, na nichž dochází k za-
dávání velkého množství veřejných zakázek. Také ÚOHS, využí-
vaje zjištění a doporučení OECD, se dlouhodobě prioritně zamě-
řuje na boj proti zakázaným dohodám mezi uchazeči o veřejné 
zakázky. V analýze PaRR Global, jedné z významných zahranič-
ních agentur specializovaných mimo jiné na oblast hospodářské 
soutěže, byl ÚOHS dokonce vyhodnocen jako druhý nejaktivnější 
při odhalování bid riggingu v  rámci členských států Evropské 
unie. Přitom je třeba konstatovat, že ÚOHS je v oblasti boje proti 
bid riggingu aktivní nejen v samotném vyšetřování a potírání do-
hod mezi uchazeči (výše pokut uložených za bid rigging přesáhla 
v roce 2019 částku 92 milionů Kč), ale i v publikační a především 
osvětové činnosti (formou školení a  přednášek) směřující jak 
vůči uchazečům, tak i zadavatelům veřejných zakázek.

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/osveta-a-transparentnost-verejnych-zadavatelu/zakazane-dohody-bid-rigging.html

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/osveta-a-transparentnost-verejnych-zadavatelu/publikace.html 

https://www.oecd.org/daf/competition/oecd-work-on-fi ghting-bid-rigging-in-public-procurement.pdf
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AI umělá inteligence (Artificial Intelligence)

BEPS projekt Eroze daňových základů a přesouvání zisků (Base Erosion and Profit Shi¾ing)

BIAC Poradní výbor pro obchod a průmysl OECD (Business and Industry Advisory Committee) 

CCP Výbor pro spotřebitelskou politiku (Committee on Consumer Policy) 

CSTP Výbor pro vědeckou a technologickou politiku (Committee for Scientific and Technological Policy)

ČMKOS Českomoravská konfederace odborových svazů

DAC Výbor OECD pro rozvojovou pomoc (Development Assistance Committee)

ELSAC Výbor pro zaměstnanost a sociální věci OECD (OECD Employment, Labour and Social Affairs Committee)

IEA Mezinárodní energetická agentura (International Energy Agency)

ISTA Mezinárodní asociace pro zkoušení osiv (International Seed Testing Association)

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSP malé a střední podniky

NCP Národní kontaktní místo

NEA Agentura pro jadernou energii OECD (Nuclear Energy Agency)

NESTI Skupina národních expertů pro ukazatele vědy a techniky (National Experts on Science and Technology Indicators)

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Co-operation and Development)

PISA  mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání – zjišťování úrovně gramotnosti patnáctiletých žáků  
(Programme for International Student Assessment)

PPP Partnerství veřejného a soukromého sektoru (public-private-partnership)

SIGI Index sociálních institucí a pohlaví (Social Institutions and Gender Index)

SP ČR Svaz průmyslu a dopravy

STI věda, technika a inovace (Science, Technology and Innovation)

STRI Index omezení obchodu službami (Services Trade Restrictiveness Index)

TALIS Mezinárodní šetření o vyučování a učení (Teaching and Learning International Survey)

TiVA indikátor zkoumání obchodu z hlediska přidané hodnoty (Trade in Value Added)

VaVaI Politiky pro výzkum, vývoj a inovace

WTO Mezinárodní obchodní organizace (World Trade Organization)
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