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1. OECD V ROCE 2014 - SHRNUTÍ 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj (OECD) je mezinárodní mezivládní 
organizací, která byla založena v roce 1961 
s cílem zajistit udržitelný hospodářský růst a 
zaměstnanost, zvyšovat životní úroveň 
obyvatelstva, udržovat finanční stabilitu a 
přispívat tak k rozvoji světové ekonomiky. 

OECD má v současnosti 34 členských zemí včetně ČR, která byla přijata v roce 1995. Udržuje si 
renomé špičkové analytické instituce s rozsáhlou datovou základnou jedinečnou pro srovnávací 
analýzy v teritoriálních i věcných oblastech. Svými aktivitami přispívá ke koordinaci vládních 
politik členských zemí, hledání nových a inovativních metod řešení problémů a stanovování 
standardů v mnoha oblastech hospodářského a sociálního života.   

V roce 2014 činnost OECD probíhala v kontextu pouze slabého globálního hospodářského oživení 
a pokračujícího úsilí zemí OECD k překonání pozůstatků předchozí finanční a hospodářské krize, 
jako je nízký růst, vysoká nezaměstnanost, pokles důvěry v instituce a rostoucí sociální 
nerovnosti. OECD se v tomto směru zaměřovala na zvyšování odolnosti ekonomik čelit krizím a 
posilování inkluzivního růstu.  

V práci OECD byl viditelný trend přistupovat k projednávaným tématům více z horizontálního a 
multidisciplinárního pohledu, hledat propojení a synergie v komplexních otázkách globální 
ekonomiky. Byly zahájeny 3 nové horizontální projekty: Koordinace politik přechodu na 
nízkouhlíkovou ekonomiku, Inkluzivní růst a Nerovné stárnutí. Všemi liniemi aktivit OECD se 
prolínal pokračující projekt Nové přístupy k ekonomickým výzvám. Větší pozornost byla věnována 
analýzám megatrendů ovlivňujícím dlouhodobě hospodářský a společenský vývoj. Častá byla 
v uplynulém roce sociální témata a zaměření na příjmové nerovnosti.  

Jednoznačnou prioritou v daňové oblasti zůstal i loni projekt BEPS – Base Erosion and Profit 
Shifting, jenž obsahuje řadu doporučení, jak zabránit nadnárodním společnostem v obcházení 
daňové povinnosti. OECD postupně naplňuje Akční plán, jak tento problém řešit. Dalším 
důležitým krokem směrem k větší transparentnosti a efektivnějšímu potírání daňových úniků byl 
podpis Mnohostranné dohody o automatické výměně informací o finančních účtech, ke které se 
připojilo 51 zemí včetně ČR. Nejdůležitějším analytickým výstupem OECD v oblasti obchodu 
v roce 2014 bylo ukončení hlavní etapy prací na sestavení Indexu omezení obchodu službami 
(Services Trade Restrictiveness Index – STRI).  

V roce 2014 pokračovalo posilování spolupráce OECD s uskupením G20 a s klíčovými partnery 
OECD – Čínou, Brazílií, Indií, Indonésií a Jihoafrickou republikou. Byl zahájen nový regionální 
program OECD zaměřený na jihovýchodní Asii. Poprvé se v listopadu uskutečnil „týden OECD“ 
věnovaný regionálnímu programu Eurasie, který patří mezi priority ČR. Klíčovou událostí roku 
v oblasti rozvojové pomoci se stalo prosincové zasedání Výboru pro rozvojovou pomoc na vysoké 
úrovni, kde byla schválena revize statistického výkaznictví oficiální rozvojové pomoci a byl 
stanoven další postup při sledování dalších finančních toků na podporu rozvoje. 

Intenzivní byl rok 2014 z hlediska vztahů ČR s OECD. V březnu vydala OECD Hospodářský přehled 
ČR, který se zaměřil na témata hospodářské soutěže, vzdělávání a trhu práce. V červnu byla 
zveřejněna studie o kvalitě zdravotního systému v ČR, přičemž se jedná o první studii OECD 
orientovanou specificky na účely českého zdravotnictví. V září proběhla pracovní návštěva 
prezidenta ČR Miloše Zemana v sídle OECD. Úspěchem bylo završeno úsilí ČR o získání 
místopředsednického místa ministerského zasedání Rady OECD v roce 2015 a od konce roku se ČR 
aktivně zapojila do přípravy tohoto zasedání.  
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2. HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2014 

2.1. Zveřejnění Hospodářského přehledu ČR v Praze 

Dne 18. března 2014 zveřejnila OECD nový Hospodářský přehled 
ČR. Publikaci, která komplexně hodnotí ekonomickou situaci 
země a dává doporučení pro makroekonomické politiky i 
strukturální reformy, přijel do Prahy představit generální 
tajemník OECD Angel Gurría. Jednal přitom s premiérem 
Bohuslavem Sobotkou i dalšími členy vlády, s prezidentem ČR 
Milošem Zemanem a guvernérem ČNB Miroslavem Singerem. 
Podrobný obsah přehledu byl jeho autory představen na dvou 

odborných seminářích, které se konaly na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze a na 
Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Přehled se zaměřil na témata 
hospodářské soutěže, vzdělávání a trhu práce. Reformy v těchto oblastech vidí OECD jako 
klíčové pro zvýšení potenciálu ekonomiky a obnovení příjmové konvergence k vyspělejším 
zemím. Mezi hlavní doporučení patří zvýšit konkurenci v sektoru služeb, lépe propojit studenty 
odborných škol a učilišť s podniky, či rozšířit nabídku zařízení předškolní péče (viz kap. 
10.2.Doporučení OECD pro ČR). 

2.2. Fórum OECD 2014 

Fórum OECD se konalo ve dnech 5. - 6. května 2014 s mottem Odolné ekonomiky pro inkluzivní 
společnosti. Na Fóru se za účasti politiků, akademiků, občanské společnosti, ekonomických 
expertů a zástupců soukromého sektoru a médií hovořilo především o inkluzivních společnostech, 
o indexu lepšího života, migraci, daních pro rozvoj či o problémech spojených se stárnutím 
populace. Celým jednáním Fóra se prolínala problematika inkluzivního růstu, pracovních 
příležitostí a klesající důvěry veřejnosti v politiku.  

2.3. Zasedání Rady OECD na úrovni ministrů (MCM 2014)  

Zasedání Rady OECD na ministerské úrovni se uskutečnilo v Paříži ve dnech 6. - 7. května 2014 za 
předsednictví Japonska a místopředsednictví Slovinska a Velká Británie. Delegaci České republiky 
vedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Ministerské prohlášení vydané na závěr MCM 2014 
se zaměřilo na nosné téma tohoto zasedání - odolné ekonomiky a inkluzivní společnosti. 
Účastníci projednali celou řadu souvisejících otázek jako pokračující projekt Nové přístupy 
k ekonomickým výzvám, udržitelný růst šetrný vůči životnímu prostředí, posílení 
mnohostranného obchodního systému, podpora investic a politika rozvojové spolupráce. Dále 
ministři schválili Deklaraci o automatické výměně informací v daňových záležitostech, 
Doporučení Rady o řízení kritických rizik a Stanovisko ministrů ke změně klimatu. Během 
zasedání byl slavnostně zahájen Regionální program OECD pro jihovýchodní Asii. 

2.4. Pracovní návštěva Prezidenta ČR v OECD 

Prezident ČR Miloš Zeman se při své návštěvě pařížského sídla 
OECD dne 10. září 2014 sešel na bilaterální schůzce s generálním 
tajemníkem OECD Angelem Gurríou a vystoupil na neformálním 
zasedání Rady OECD před velvyslanci členských států. Byla 
projednána aktuální témata spolupráce ČR s OECD a ekonomická 
situace v Evropě a ČR. Během svého vystoupení prezident Miloš 
Zeman zdůraznil především význam investic při ekonomickém růstu 

a rozvoji. Diskuse s velvyslanci se dotkla problematiky korupce, přistoupení ČR k eurozóně, 
faktorů pro získání investic a zkušeností z transformace a ekonomické prognostiky. 

http://www.oecd.org/czech/economic-survey-czech-republic.htm
http://www.oecd.org/czech/economic-survey-czech-republic.htm
http://www.oecd.org/forum/
http://www.oecd.org/mcm/
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2.5. Zasedání skupiny pro globální strategii (GSG) 

Tématem zasedání GSG, které se konalo ve dnech 25. - 26. listopadu 2014 na úrovni vysokých 
úředníků, byly megatrendy se zásadním významem pro globální ekonomický vývoj, debata 
o nástrojích ke snížení negativních aspektů megatrendů a k uplatnění jejich pozitivních stránek 
pro posílení růstu ekonomiky a blahobytu. Z debaty vyplynulo, že účastníci považují za 
nejdůležitější následující megatrendy: demografické změny v širším smyslu (stárnutí, zdraví, 
migrace, nezaměstnanost mladých atd.), nedostatek přírodních zdrojů a změny klimatu, 
produktivita a digitalizace ekonomiky. Poučením pro OECD je, že by měla pokračovat ve sdílení 
nejlepší praxe, v analýzách a výzkumu založeném na důkazech a faktech a ve spolupráci 
s dalšími organizacemi a partnerskými zeměmi. Jako oblasti vhodné pro práci v budoucnu se jeví 
problematika nerovností, dovedností a vzdělání, obchodu a investic, změn klimatu. 

2.6. Fórum pro udržitelný rozvoj v Praze 

V závěru listopadu (28. 11.) proběhlo v Praze mezinárodní Fórum pro udržitelný rozvoj, jehož se 
na pozvání předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky svým vystoupením aktivně zúčastnil ředitel 
Direktorátu OECD pro životní prostředí Simon Upton. Ve své prezentaci představil koncept 
zeleného růstu, s hlavním důrazem na ekonomickou dimenzi 
environmentální problematiky. Fórum bylo složeno ze tří 
tematických panelů pokrývajících tři dimenze udržitelného 
rozvoje: sociální, ekonomickou a environmentální. Vystupující 
účastníci (kromě premiéra Sobotky vystoupil mj. např. i ministr 
životního prostředí Richard Brabec) zmínili celou řadu 
souvisejících témat od klimatických změn přes demografický 
vývoj, ekonomický růst, technologickou revoluci až po 
rozvojovou spolupráci a cíle udržitelného rozvoje.  

2.7. Strategie českého školství do roku 2020 

V roce 2014 si ČR nechala vyhotovit také tři odborné projekty zaměřené na zlepšování vzdělávání 
a budování dovedností za účelem podpory zaměstnanosti, a to hlavně u mladých. Projekty 
vypracovala přímo OECD expertní skupina direktorátu EDU, jejíž činnost na daných projektech 
financovala sama ČR prostřednictvím dobrovolného příspěvku. Konkrétně se jednalo o následující 
projekty: 1) Equity and Quality in Education, 2) Local Job Creation, 3) Review of the University 
System as a Driver for Local Economic and Social Development in Ostrava. 

2.8. Studie kvality zdravotní péče 

U příležitosti pořádání semináře Ministerstva zdravotnictví dne 25. června v pražském centru 
IKEM, přijela výsledky Studie kvality zdravotní péče do Prahy představit vedoucí oddělení OECD 
pro zdraví, Francesca Colombo. Podle studie by se Česká republika měla především posunout 
k takovému systému kvality zdravotní péče, který by umožňoval soustavné, podrobné a 
transparentní měření výsledků zdravotnických služeb. K tomu je zapotřebí sofistikovanější 
datová infrastruktura a také větší důslednost v oblasti vize, politiky a koordinace ústřední státní 
správy (podrobněji viz kapitola 10.2.2.). 

2.9. Program LEED 

Skvělou ukázkou implementace horizontálních projektů OECD do konkrétních podmínek 
členských zemí je v případě ČR program LEED (Local Economic and Employment Development), 
v jehož rámci byl již v průběhu roku 2012 zahájen projekt Local Job Creation, který na příkladu 
dvou velice rozdílných krajů (Jihomoravský, Ústecký) uplatnil metodiku OECD pro hodnocení 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/udrzitelny-rozvoj/forum-pro-udrzitelny-rozvoj/forum-pro-udrzitelny-rozvoj-2014-125174/
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-health-care-quality-czech-republic-2014_9789264208605-en
http://www.oecd.org/employment/leed
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potenciálu tvorby nových pracovních míst. Pod vedením MMR se na úspěšném průběhu projektu 
podílely i další resorty státní správy (MPSV, MŠMT, MZV), Asociace krajů ČR a též orgány místní 
správy těchto vybraných „pilotních“ regionů. Výsledky studie, jejíž prezentace proběhla 
v listopadu 2014, budou následně využity i pro potřeby dalších krajů ČR k tvorbě místních 
Strategií dovedností s cílem postupného snižování lokální nezaměstnanosti. 

3. STRATEGICKÁ ORIENTACE GENERÁLNÍHO 
TAJEMNÍKA OECD 

Ve svém strategickém výhledu prezentovaném na zasedání Rady OECD na ministerské úrovni 
(MCM 2014) se Generální tajemník (GT) OECD Angel Gurría zaměřil na to, jakým způsobem bude 
OECD pokračovat v podpoře členských a partnerských zemí při zvládání čtyř hlavních odkazů 
globální finanční krize: nízkého růstu, vysoké nezaměstnanosti, klesající důvěry a zvyšující se 
nerovnosti – tím, že bude poskytovat včasná, cílená a na důkazech založená doporučení k tvorbě 
a provádění „lepších politik pro lepší životy“ (motto OECD). Aby mohla účinně plnit tuto roli, 
potřebuje OECD kontinuálně posilovat svůj analytický rámec a lépe začleňovat do svých 
doporučení vzájemná propojení sledovaných jevů, jejich souvislosti a synergie, které jsou 
definujícím rysem současné doby. Právě tato multidisciplinarita a horizontálnost je obsažena 
v pokračující iniciativě Nové přístupy k ekonomickým výzvám (NAEC).  

Pro rozvinuté a nově rostoucí ekonomiky zůstávají 
strukturální reformy k posílení produktivity nejlepším 
způsobem, jak usilovat o robustní dlouhodobý růst. 
Zároveň však je třeba růst, který je vyvážený, inkluzivní 
a „zelený“, založit na odolných národních institucích a 
účinné mezinárodní spolupráci.  

Práce OECD se soustředí na podporu inkluzivnějšího růstu 
a posilování hospodářské činnosti cílené na zlepšení 
materiálních životních podmínek lidí a jejich kvality 
života. OECD by měla zkoumat ty politiky, které 
vytvářejí více kvalitnějších pracovních míst a řeší potřeby nejzranitelnějších členů společnosti. 
OECD bude nadále podporovat strategie pro aktivaci pracovního trhu a snížení nezaměstnanosti. 
Klíčové je hledání nových zdrojů růstu a OECD využije svůj projekt „Vědomostní kapitál“ pro 
intenzivnější práci v oblasti inovací, vědy a technologií. Rovněž je potřeba lépe rozumět rizikům 
souvisejícím s klimatickými změnami a možnostem pro zmírňování a zvládání dopadů těchto 
změn.  

OECD bude podporovat úsilí vlád k vytvoření účinnějších, transparentnějších a otevřenějších 
institucí s cílem napomoci obnovit veřejnou důvěru. Práce v oblasti daní se soustředí na 
distribuční dopad zdanění, na dokončení Akčního plánu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), 
na fungování rámce pro Automatickou výměnu informací v daňových záležitostech a pomoc 
členským zemím v boji s daňovými úniky. 

OECD bude dále podporovat posilování multilaterálního obchodního systému a mezinárodního 
investičního režimu prostřednictvím své práce na globálních hodnotových řetězcích, databázích 
k Indexu omezení obchodu službami (STRI, k obchodu z hlediska přidané hodnoty (TiVA) a 
zkoumáním vazeb mezi přidanou hodnotou, investicemi, rozvojem, inovacemi a pracovními 
místy. OECD bude podporovat udržitelné dlouhodobé investice.  

OECD bude pokračovat ve svých příspěvcích k mezinárodní rozvojové agendě včetně úsilí 
k podpoře globálního rozvojového rámce post-2015. Bude posilovat svou úlohu v globální tvorbě 
politik jako organizace, která nastavuje mezinárodní standardy a spolupracuje s G7 a G20. Bude 
se snažit o lepší integraci klíčových partnerských zemí do své práce a posílení regionálních prvků 
práce prostřednictvím cílených regionálních a národních programů. 
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4. HORIZONTÁLNÍ PROJEKTY OECD 

Horizontální projekty jsou významné iniciativy OECD, které zahrnují spolupráci více ředitelství 
k řešení průřezových či vzájemně propojených otázek v daném časovém rámci a v návaznosti na 
specifický mandát. V horizontálních projektech jsou většinou uplatňovány nejvyspělejší 
analytické přístupy, pilotní inovativní způsoby měření a celostní přístup. Z důvodů svého 
zaměření, udílené priority a očekávaných výsledků jsou tyto projekty považovány za vlajkové 
produkty organizace. Identifikace a řešení horizontálních otázek se postupně stává běžnou částí 
přípravy jakékoliv činnosti v OECD. Tímto způsobem se mění i způsob práce OECD s tím, že se 
stává více průřezová a multidisciplinární.  

4.1. Nové horizontální projekty 

Nové horizontální projekty byly zahájeny v průběhu roku 2014, přičemž jejich předpokládaná 
doba realizace je dva až tři roky. 

4.1.1.  Koordinace politik přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku (Aligning Policies for a 

Low-Carbon Transition) 

Jedná se o společný projekt OECD, IEA, ITF a NEA, který vznikl na MCM 2014 a s výhledem 
poptávky pro COP21 UNFCCC (Paříž, prosinec 2015), a který má najít nejvýznamnější nesoulady 
politik (fiskální a distribuční, investiční, inovační, obchodní – ve spojitosti s odolností či 
adaptabilitou ekonomik) vůči ochraně klimatu a následně prostřednictvím praktických 
doporučení vládám členských zemí napomoci eliminovat zdroje klimatických změn především 
v oblastech energetiky, dopravy a využití půdy. 

V průběhu roku 2014 probíhaly přípravné práce a diskuse s relevantními direktoráty. První verze 
dokumentu by měla projít připomínkovým řízením počátkem roku 2015. Finální podoba zprávy by 
měla být k dispozici před COP21. 

4.1.2.  Inkluzivní růst (Inclusive Growth) 

 Iniciativa byla zahájena v roce 2012 z potřeby urgentní reakce na 
ekonomickou krizi a její negativní dopady, mj. na zvyšující se 
míru nezaměstnanosti, příjmové rozdíly a celkový nárůst 
nerovností ve společnosti. Nejvýznamnější práce probíhaly 
v letech 2013-14 a byly kryty dobrovolnými příspěvky členských 
zemí. Od roku 2014 je iniciativa zařazena mezi horizontální 
projekty. 

Na MCM 2014 byla představena rámcová zpráva (The Report on the OECD Framework for 
Inclusive Growth), která prezentovala shromážděná empirická data i návrhy úprav dílčích politik 
v oblastech zaměstnanosti, zdraví a kvality života. Současně byla také vydána stěžejní publikace 
All on Board: Making Inclusive Growth Happen.  

Závěry zasedání MCM 2014 potvrdily významnost problematiky pro ekonomický růst a sociální 
kohezi a doporučily v tomto prioritním horizontálním projektu pokračovat. Hlavní výstup bude 
předložen ministrům na MCM 2016. 

4.1.3. Nerovné stárnutí (Ageing Unequally) 

Projekt zahájený z iniciativy ministrů na zasedání MCM 2014 se snaží reagovat na narůstající 
výzvy členských zemí spojené s demografickými změnami (stárnutí populace) a souvisejícím 
intenzivnějším dopadem globální ekonomické krize (chudoba, sociální vyloučení) na některé 
vybrané segmenty společnosti (staří, nemocní), jejichž podíl postupně narůstá. 

http://www.oecd.org/mcm/IG_MCM_ENG.pdf
http://www.oecd.org/mcm/IG_MCM_ENG.pdf
http://www.oecd.org/inclusive-growth/All-on-Board-Making-Inclusive-Growth-Happen.pdf
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Rozsáhlá analýza empirických dat proběhne v roce 2015 s předložením zprávy o výsledku zjištění 
v polovině roku 2016. Závěrečná zpráva se sadou politických doporučení (mj. např. v oblasti 
modelování budoucích zdravotních systémů) by měla být představena koncem roku 2016. 

4.2. Ostatní horizontální projekty 

Ostatní horizontální projekty jsou projekty, jejichž finální výstupy a doporučení byly již 
publikovány, a které svým zaměřením a zpracovávaným obsahem postupně přecházejí či 
„prorůstají“ do standardní horizontální spolupráce jednotlivých pracovních orgánů OECD. 

4.2.1. Strategie dovedností OECD 

Jedním z nejdůležitějších horizontálních programů OECD 
v posledním období a významnou aktivitou, spojenou s globální 
krizí zaměstnanosti mladých, je Strategie dovedností OECD 
(OECD Skills Strategy). Hlavní principy spočívají v: podpoře 
celoživotního vzdělávání, zvýšení mezinárodní mobility 
pracovních sil, aktivizaci dovedností nevyužitých na trhu práce 
a posílení poptávky po kvalifikované (a lépe placené) práci. 
Praktickou implementaci ponechává OECD na jednotlivých 

zemích, které jsou vybízeny k přípravě národních či místních strategií dovedností. 

Podstatnou etapu prací představoval rok 2013, kdy byly v rámci Projektu hodnocení dovedností a 
kompetencí dospělých (Programme for International Assessment of Adult Competencies, PIAAC) 
zveřejněny první výsledky tohoto mezinárodního srovnání. Průzkum sleduje nabídku i poptávku 
po dovednostech na trhu práce včetně projekcí očekávaného vývoje. Stěžejním výstupem je 
Výhled dovedností (OECD Skills Outlook), který se stal další „vlajkovou publikací“ OECD. 

4.2.2. Vědomostní kapitál 

Cílem horizontálního projektu Vědomostní kapitál (Knowledge Based Capital, KBC) je pokusit se 
nalézt v řadě inovativních postupů současné doby, zejména spojovaných s narůstajícími 
investicemi do nehmotného majetku, nové impulsy pro globální ekonomický růst. Široké 
využívání vědomostního kapitálu se stalo novým fenoménem doby a vzestup tohoto trendu 
pokračuje. Stále větší množství firem investuje spíše do kapitálu vědomostního než fyzického. 

http://www.oecd.org/edu/oecdskillsstrategy.htm
http://www.oecd.org/site/piaac
http://www.oecd.org/site/piaac
http://oe.cd/skills2013
file://IPAR2A04/user_home$/stazoecd/Desktop/skills.oecd.org/skillsoutlook.html
http://www.oecd.org/sti/ind/newsourcesofgrowthknowledge-basedcapital.htm
http://www.oecd.org/general/newsourcesofgrowth.htm
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Tento přesun k novým zdrojům růstu odráží dlouhodobé změny ve strukturách ekonomik zemí 
OECD. Objevuje se tak potřeba zavést dodatečná pravidla a opatření pro tento nový druh 
kapitálu. Projekt KBC vychází především z dříve zpracované Inovační strategie OECD a zahrnuje 
oblasti jako globální hodnotové řetězce, inovace (digitální informace - tzv. „big data“, 
databáze, software, know-how, patenty, design, apod.), efektivitu využívání zdrojů, 
hospodářskou soutěž či otázku firemního reportingu a daní. Finální výsledky projektu a 
související doporučení byly shrnuty do Syntetické zprávy. 

4.2.3. Nové přístupy k ekonomickým výzvám (NAEC) 

Horizontální projekt s titulem Nové přístupy k ekonomickým výzvám (New Approaches to 
Economic Challenges, NAEC) byl zahájen na MCM 2012. Na MCM 2013 byla představena první 
průběžná zpráva, o rok později pak první syntetická zpráva na základě zhruba třetiny uzavřených 
projektů. Syntetická zpráva připravovaná pro MCM 2015 bude těžit již ze 75 % dokončených 
projektů, práce však budou pokračovat. Nové přístupy by se měly postupně projevit v klíčových 
publikacích OECD. 

Cílem této široce rozkročené iniciativy je znovu prozkoumat kořeny krize a odvodit poučení pro 
analytické nástroje, a to v širším kontextu dlouhodobých trendů jako globalizace, zrychlující 
technologický pokrok či klimatická změna. Do projektu, který koordinuje malý tým přímo 
v útvaru generálního tajemníka, jsou zapojeny téměř všechny direktoráty a výbory OECD. NAEC 
zastřešuje řadu dílčích projektů rozdělených do tří oblastí:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V uplynulém roce proběhlo čtvrté a páté zasedání pracovní skupiny NAEC a výrazně zintenzivnila 
prezentační aktivita: téměř každý týden se konal seminář NAEC k představení dokončeného 
projektu sekretariátu či výzkumný seminář s externím akademikem. NAEC zdůrazňuje 
multidimenzionální blahobyt oproti úzkému zaměření na hospodářský růst, distribuci příjmů a 
nerovností oproti pouhému sledování průměrů a vzájemné souvislosti mezi politikami. Jinak se 
jedná o značně nesourodý soubor projektů, z nichž některé figurovaly v programech práce 
výborů již před zahájením NAEC. S tím souvisí častý kritický dotaz, co je na nových přístupech 
vlastně nového. Nejkontroverznější částí NAEC zůstává regulace finančního sektoru. 

 

NAEC 

A. Reflexe a hledání 
nových přístupů 

- lekce z historie a 
minulých krizí 

- reformy finančního 
sektoru 

- fiskální konsolidace 
přátelská k růstu a 
rovnosti 

- nové ekonomické přístupy 

 

 

B. Protichůdné vs. 
vzájemně se doplňující 
politiky 

- vícerozměrný blahobyt 

- vztah nerovností a růstu 

- životní prostředí vs. růst 
a nerovnosti 

- hospodářský růst a 
stabilita 

- dlouhodobé trendy  

 

 

 15 projektů 

C. Instituce a správa 

 

- důvěra ve vládu 

- zranitelnost sociálních 
institucí 

- nové výzvy pro veřejnou 
správu 

 

 

 

 7 projektů 
 

 

http://www.oecd.org/sti/inno/knowledge-based-capital-synthesis.pdf
http://www.oecd.org/naec
http://www.oecd.org/naec
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4.2.4. GVC analýza a TiVA měření 

Na základě výsledků analýzy globálních hodnotových řetězců (GVC) a 
měření obchodu z hlediska přidané hodnoty (TiVA) zveřejněných v roce 
2013 pokračovala OECD v této oblasti v roce 2014 v analýze specifických 
aspektů GVC, aktualizaci a rozšíření TiVA a jejím propojení s daty 
o zaměstnáních a dovednostech. 

OECD se konkrétně věnovala specializaci na jednotlivé pracovní činnosti 
v GVC, jejíž analýza ukázala, že se podniky specializují na takové 
pracovní činnosti, u nichž má daná ekonomika největší komparativní 
výhody. Vyspělé ekonomiky se proto stále více orientují na činnosti 
v sektoru služeb a celkový význam výroby pro zaměstnanost se v těchto 

zemích snižuje, zatímco rychle se rozvíjející ekonomiky se naopak zaměřují na výrobní činnosti. 
U některých rychle se rozvíjejících ekonomik (např. Čína a Indie) byl však již také zaznamenán 
posun směrem k činnostem v oblasti služeb. 

Další analýza se zaměřila na zapojení rozvojových zemí do globálních hodnotových řetězců. 
Podle jejích výsledků je zapojení rozvojových zemí do GVC (bez ohledu na konkrétní formu 
zapojení) ekonomicky přínosné (zvýšení produktivity, sofistikace/komplexnosti a diverzifikace 
vývozů, zvýšení domácí přidané hodnoty). Za hlavní faktory ovlivňující účast rozvojových zemí 
v GVC analýza uvádí jejich strukturální charakteristiky (velikost trhu, úroveň rozvoje, 
průmyslová struktura a geografická poloha). Významný vliv mohou mít podle OECD také obchodní 
a další politiky (např. investiční režim, fungování logistického sektoru, kvalita infrastruktury, 
usnadňování obchodu, ochrana práv duševního vlastnictví ad.). 

K účasti rozvojových zemí v GVC vydala OECD v roce 2014 zprávu Connecting Local Producers in 
Developing Countries to Regional Global Value Chains, která zkoumá specifické faktory 
ovlivňující konkurenceschopnost rozvojových zemí v GVC ve čtyřech hlavních ekonomických 
sektorech (zemědělství, těžební sektor, výroba a služby offshore). Tato analýza by měla být 
jedním ze vstupů pro další diskuzi o vhodných politikách v rozvojových zemích pro maximalizaci 
přínosů z jejich zapojení do GVC. 

Během Týdne OECD (5. 5. 2014) se ke GVC uskutečnil společný seminář OECD a G20, který 
navázal na hodnotící seminář o GVC z předchozího roku. Jeho cílem byla výměna názorů a 
zkušeností se zapojením do GVC a posouzení vhodných opatření a politik pro větší zapojení do 
GVC, posun v rámci GVC na vyšší úroveň a maximalizaci přínosů vyplývajících z tohoto zapojení. 

OECD má v úmyslu pokračovat v budoucnu v dalších analýzách GVC, které se mají mj. zabývat 
obchodem, GVC a nerovnostmi v příjmech nebo dopady obchodu s přidanou hodnotou na 
pracovní místa a produktivitu. 

5. VNĚJŠÍ VZTAHY OECD 

5.1. Rozšiřovací proces OECD 

Pokud jde o rozšiřovací proces OECD, v roce 2014 
postupovaly přístupové rozhovory s Kolumbií a Lotyšskem. 
Tyto země byly posuzovány ve více než dvaceti odborných 
výborech OECD. Rozhovory probíhaly na základě 
„Cestovních map“ schválených v roce 2013 a budou 

pokračovat i v roce 2015. Z předvstupních hodnocení ve výborech vzejdou doporučení na změny 
legislativy, politiky či praxe v té které oblasti. Další kandidátské země – Litva a Kostarika, zatím 
čekají na rozhodnutí o zahájení přístupových jednání, které má Rada OECD učinit v roce 2015. 

http://www.oecd.org/industry/ind/global-value-chains.htm
file://IPAR2A04/user_home$/stazoecd/Desktop/www.oecd.org/industry/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/trade/connecting-local-producers-in-developing-countries-to-regional-and-global-value-chains_5jzb95f1885l-en
http://www.oecd-ilibrary.org/trade/connecting-local-producers-in-developing-countries-to-regional-and-global-value-chains_5jzb95f1885l-en
http://www.oecd.org/trade/g20-oecd-global-value-chains-2014.htm
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V mezidobí se připravovaly dle svého Akčního plánu, do kterého v roce 2013 začlenily své 
prioritní oblasti pro zintenzivnění spolupráce s OECD.  

V roce 2014 došlo k omezení vztahů OECD s Ruskem, které vedlo přístupové rozhovory s OECD od 
konce roku 2007. V reakci na události na Ukrajině a postup Ruska na Krymu Rada OECD v březnu 
2014 rozhodla o přerušení, resp. odložení přístupových rozhovorů s Ruskem a jakýchkoliv jednání 
týkajících se přístupového procesu Ruska. Zároveň byly přerušeny politické kontakty mezi OECD 
a Ruskem. Na podzim se poté členské země OECD shodly, že na akce OECD na vyšší úrovni by 
mělo být Rusko zváno pouze na technické expertní úrovni.  

5.2. Vztahy s Ukrajinou  

Naproti tomu vztahy OECD s Ukrajinou nabyly na intenzitě. V říjnu 2014 bylo v Paříži podepsáno 
Memorandum o porozumění k posílení spolupráce mezi ukrajinskou vládou a OECD. Ukrajinská 
vláda má velký zájem na posílení existující spolupráce a na využití expertízy OECD k podpoře 
implementace zásadních hospodářských a sociálních reforem na Ukrajině. Memorandum vytváří 
rámec pro vzájemnou spolupráci a zaměřuje se na hlavní oblasti jako boj s korupcí; veřejná 
správa a administrativa; regulace vybraných hospodářských sektorů; hospodářská soutěž, 
investice, malé a střední podniky a další oblasti týkající se podnikání; podpora a posílení 
konkurenceschopnosti; řízení státních podniků; mobilizace vnitřních zdrojů včetně daňových 
otázek; multidimenzionální rozvoj; sběr, zpracovávání a šíření statistických dat. Ukrajina a OECD 
mohou spolupracovat v uvedených oblastech mj. prostřednictvím projektů a workshopů, 
přezkumem politik a přípravou doporučení OECD, přistoupením Ukrajiny k  nástrojům OECD, 
účastí Ukrajiny na aktivitách pracovních orgánů OECD a výměnou informací a dat.  

5.3. Spolupráce s G20 

V roce 2014 posilovala spolupráce OECD s G20.  OECD 
podporovala priority australského předsednictví G20 zaměřené 
na silnější hospodářský růst, zaměstnanost a posilování odolnosti 
globální ekonomiky vůči případným budoucím krizím. Organizace 

byla zapojena do většiny pracovních skupin a aktivit G20, 
poskytovala G20 data, zpracovávala analytické zprávy či návrhy ke specifickým tématům, často 
společně s dalšími relevantními mezinárodními organizacemi. Na zářijovém zasedání ministrů 
financí G20 v australském Cairns např. OECD přispěla první sadou doporučení, jak zamezit 
nadnárodním společnostem v obcházení daňové povinnosti. V listopadu se GT OECD Angel Gurría 
zúčastnil summitu G20 v Brisbane.  

5.4. Klíčoví partneři a regionální přístupy 

5.4.1. Klíčoví partneři 

Zapojování klíčových partnerů (Brazílie, Čína, Indie, Indonésie, Jihoafrická republika) do činnosti 
OECD patřilo mezi priority organizace. Spolupráce probíhala prostřednictvím účasti partnerských 
zemí na práci výborů a pracovních skupin, formou přistoupení k nástrojům OECD či výměnou 
informací a hloubkovým hodnocením některých jejich 
ekonomických sektorů či politik. Byly posíleny vztahy především 
v oblasti obchodu a investic, daní, vzdělání a zemědělství. 
Všichni klíčoví partneři se připojili k projektu BEPS. Věnovali 
rovněž zvýšenou pozornost iniciativě OECD k inkluzivnímu růstu. 
V závěru roku 2014 vydala OECD Hospodářský přehled Indie. 
Dochází k posilování vztahů OECD s Čínou a bylo podepsáno 
Memorandum o porozumění mezi OECD a čínským Ministerstvem 
obchodu. 
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5.4.2. Regionální programy 

OECD těsněji spolupracuje s regiony a zeměmi Eurasie, 
Blízkého Východu a severní Afriky, jihovýchodní Evropy, 
Latinské Ameriky, subsaharské Afriky a jihovýchodní Asie. 
V druhém pololetí loňského roku se začal rozbíhat regionální 
program pro jihovýchodní Asii, který byl oficiálně zahájen na 
MCM 2014. Jeho cílem je podpora vnitřních reformních 
procesů a regionálních integračních iniciativ, a dále 

spolupráce v oblasti standardů a praxe OECD. Program obsahuje 6 tematických oblastí 
k jednotlivým politikám (daně, investice, vzdělávání a dovednosti, malé a střední podniky, 
regulatorní reforma, propojenost a veřejně-soukromá partnerství).  

Pro ČR je nejvýznamnější program Eurasie určený na podporu konkurenceschopnosti, investic a 
hospodářských reforem v zemích východní Evropy, jižního Kavkazu, střední Asie, Mongolska a 
Afghánistánu. Velvyslanec P. Rozsypal v roce 2014 předsedal Kulatému stolu Eurasie ke 
konkurenceschopnosti i neformální skupině Přátelé Eurasie. V listopadu 2014 proběhl v sídle 
OECD týden regionálního programu OECD Eurasie. Akce se zúčastnila řada vysokých představitelů 
z partnerských zemí a zástupců vládní i nevládní sféry ze zemí OECD. Akce poskytla příležitost 
pro další posilování vztahů mezi zeměmi Eurasie a OECD, pro zviditelnění spolupráce v mnoha 
oblastech a jednání o záležitostech důležitých pro zlepšení konkurenceschopnosti regionu. Na 
zasedání byly předloženy zprávy k provedenému hodnocení Tádžikistánu, Arménie a Kazachstánu 
ve vybraných oblastech. ČR byla zapojena do hodnocení Arménie v oblasti zemědělského 
sektoru. Rovněž prezentovala metodologii Product Space jako možný analytický nástroj 
k optimalizaci sektorového zaměření ekonomik zemí regionu. 

5.4.3. Národní programy 

V roce 2014 byly připraveny Národní programy Kazachstánu, Peru a částečně Maroka. 
Implementace těchto Národních programů začne v roce 2015 a bude podporovat reformy 
partnerských zemí a jejich přibližování k OECD ve smyslu přijímání standardů a účasti na různých 
jednáních OECD. Zároveň také pokračuje příprava Národního programu Thajska. 

6. PROFILOVÉ OBLASTI 

6.1. Hospodářská politika 

 Jako každoročně byly hlavními výstupy OECD v této oblasti 
pololetní Hospodářské výhledy (Economic Outlooks) s prognózou 
makroekonomického vývoje v nadcházejících dvou letech, 
Hospodářské přehledy (Economic Surveys) jednotlivých zemí a 
publikace Going for Growth, která sleduje a doporučuje 
strukturální reformy k podpoře hospodářského růstu. 

Do jarních hospodářských výhledů jsou pravidelně zařazovány 
dlouhodobé makroekonomické projekce. Výhled z května 2014 tak obsahuje odhady 
hospodářského růstu do roku 2060 a potřeb fiskální konsolidace do roku 2030. 

V hospodářských přehledech pokračovala snaha o analýzu průřezových témat, v nichž se prolíná 
více strukturálních politik. V rámci promítání horizontálních iniciativ obsahují všechny přehledy 
doporučení k zelenému růstu a hodnocení životní úrovně dle jedenácti měřítek Indexu lepšího 
života OECD (viz kap. 6.5 a 6.8). Častá byla v uplynulém roce sociální témata a zaměření na 
příjmové nerovnosti. Pro Mexiko byl připraven přehled ve formě komplexního zhodnocení 
(comprehensive assessment) vládního reformního programu, které jde tematicky více do šířky a 

http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34109_20347538_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/eco/surveys/
http://www.oecd.org/eco/growth/goingforgrowth.htm
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méně do hloubky. Tento formát hodlá sekretariát používat i v budoucnu pro země, které přijmou 
zásadní program reforem. Kromě hospodářských přehledů členských a partnerských zemí byl loni 
projednán i přístupový přehled Kolumbie a Lotyšska, formální stanoviska výboru však dosud 
schválena nebyla.  

Dne 18. března 2014 byl v Praze za účasti generálního tajemníka Angela Gurríi v Praze zveřejněn 
nový Hospodářský přehled ČR, jehož podrobné kapitoly se věnovaly hospodářské soutěži a 
vzdělávání ve vazbě na trh práce (viz kap. 2.1 Zveřejnění Hospodářského přehledu v Praze a kap. 
10. OECD a Česká republika). 

 Publikace Going for Growth 2014 neobsahovala doporučení pro jednotlivé země. Souhrnně 
zhodnotila pokrok ve strukturálních reformách v období 2012-2013 a shledala, že v porovnání 
s obdobím předchozím intenzita reforem v zemích OECD zeslábla. Zpráva rozděluje země OECD 
do sedmi skupin podle hlavních silných stránek a problémů identifikovaných v předchozím 
ročníku. Česká republika je zařazena mezi země, jejichž silnými stránkami jsou flexibilita mezd 
a vysoký podíl obyvatel s alespoň středním vzděláním, mezi problémy naopak patří výrazná 
mezera produktivity, vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti, nízká interní mobilita pracovní 
síly a nízká participace některých skupin na trhu práce (u ČR jde hlavně o ženy s malými dětmi). 
Druhá kapitola zprávy obsahuje aktualizované indikátory regulace trhu produktů (PMR indicators) 
a hodnotí dosažený pokrok od r. 2008, kdy proběhl předchozí sběr dat. Česká republika se 
celkově pohybuje kolem průměru, pokud jde o dílčí indikátory, podprůměrně restriktivní je 
v regulaci státních podniků, naopak v indikátoru překážek podnikání je nad průměrem OECD. Ve 
srovnání s jinými zeměmi OECD má ČR vyšší regulaci profesionálních služeb.  
 

V řadě Economic Policy Papers vyšly celkem tři studie, mezi nimi i výhled globálního obchodu do 
roku 2060 a analýza zranitelnosti sociálních institucí. Pod záštitou ekonomického odboru byly 
vydány desítky studií (ECO Working Papers) věnované různým aspektům hospodářských politik 
v jednotlivých zemích, ale také průřezově zaměřené. Mezi nimi se objevila i studie o trhu se 
soukromým nájemním bydlením, založená na případových studiích ČR, Finska, Německa a 
Nizozemí. ČR byla do výběru zemí zařazena kvůli své zkušenosti z postkomunistické transformace 
trhu s bydlením a postupné deregulace nájmů. K zajímavým postřehům patří, že ČR je jedinou 
ze zkoumaných zemí (a zřejmě i jednou z mála zemí OECD), kde zatím neexistují žádná centrální 
pravidla pro sociální bydlení. Autoři se domnívají, že ČR možná zašla příliš daleko 
s decentralizací, kdy obce mohou se svými byty zcela volně nakládat, rozhodovat o výši nájmů i 
o případném odprodeji. 

OECD a hospodářská politika, www.oecd.org/economy 

http://www.oecd.org/czech/economic-survey-czech-republic.htm
http://www.oecd.org/eco/growth/goingforgrowth.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-policy-papers_2226583x
http://www.oecd.org/document/39/0,3746,en_2649_33733_38306343_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/a-revival-of-the-private-rental-sector-of-the-housing-market_5jxv9f32j0zp-en
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/a-revival-of-the-private-rental-sector-of-the-housing-market_5jxv9f32j0zp-en
http://www.oecd.org/economy
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6.2. Daně 

Jednoznačnou prioritou v daňové oblasti zůstal i v roce 2014 
projekt Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) zahájený v roce 
2011. Nadnárodní společnosti často minimalizují svou daňovou 
povinnost legálním využíváním nesrovnalostí v daňových pravidlech 
různých zemí a účelovým přesouváním zisků mezi jednotlivými 
firmami skupiny tak, aby dosáhly de facto dvojího nezdanění. OECD 
postupně naplňuje Akční plán, jak tento problém řešit. První sadu 
konkrétních doporučení k sedmi z celkových 15 akcí představila 

OECD v září jako příspěvek na zasedání ministrů financí G20 v australském Cairns. Týkají se mj. 
mezinárodní koherence v pravidlech zdanění podniků, zneužívání dvoustranných daňových smluv, 
převodních cen u nehmotných aktiv či problémů digitální ekonomiky

1
. Plán počítá se změnami 

Modelové smlouvy OECD o zamezení dvojímu zdanění i Směrnic o převodních cenách a 
s přípravou nového mnohostranného nástroje k úpravě mezinárodních daňových smluv. OECD se 
snaží zapojit do projektu i nečlenské země. 

V roce 2014 OECD učinila také důležité kroky směrem k větší transparentnosti a efektivnějšímu 
potírání daňových úniků. Dne 29. října podepsalo v Berlíně 51 zemí včetně ČR, reprezentované 
ministrem financí Andrejem Babišem, Mnohostrannou dohodu o automatické výměně informací 
o finančních účtech. Výměna bude probíhat dle nového globálního Standardu pro automatickou 
výměnu informací o finančních účtech v daňových záležitostech, který OECD zveřejnila 
v červenci 2014; ČR by se jím měla řídit od září 2017. Daňové správy si budou každoročně 
automaticky vyměňovat řadu informací potřebných k zajištění výběru daní včetně informací 
o zůstatcích na účtech a úrokových výnosech. 

Pokračovaly práce na mezinárodních směrnicích o DPH, které řeší uplatňování DPH 
v přeshraničním obchodě, zejména u služeb, a mají zabránit jak dvojímu zdanění, tak především 
dvojímu nezdanění. V dubnu byly Globálním fórem o DPH schváleny první tři kapitoly a 
v současnosti probíhá veřejná konzultace k dalším dvěma oblastem. 

Vedle tříbení mezinárodních instrumentů, které jsou zdrojem prestiže a vlivu OECD v daňové 
sféře, je důležitou oblastí práce analýza daňových politik členských zemí a sběr dat.  
 
V prosinci vyšla knižně analýza Distribuční dopady daní ze spotřeby 
v zemích OECD (The Distributional Effects of Consumption Taxes in 
OECD Countries). Ukazuje, že jako podíl příjmů je DPH regresivní, 
jako podíl výdajů však mírně progresivní.

2
 Absolutní úspora ze 

snížených sazeb DPH na potraviny je vyšší u bohatých, ale úspora 
jako procento výdajů je vyšší u chudých. Lze říci, že tyto snížené 
sazby plní svůj účel, jakkoliv si lze představit lépe cílené nástroje. 
Naopak ze snížených sazeb na knihy či lístky do kina a divadla těží více bohatí v absolutním i 
relativním vyjádření. Možnosti kompenzovat zrušení snížených sazeb adresnými dávkami budou 
předmětem dalšího studia.  

V rámci horizontálního projektu New Sources of Growth: Knowledge-based Capital na analýzu 
daňových pobídek pro výzkum a vývoj navázala studie daňového zatížení různých dalších forem 
znalostního kapitálu. Studie shledala, že daňová pravidla obecně zvýhodňují interně vyvinutý 
kapitál, který je dále použit k produkci uvnitř firmy, oproti prodávanému, což může být problém 
pro některé malé a střední podniky, které se specializují pouze na inovace. 

                                              
1 Podnikání a obchodování v různých odvětvích, které staví na využití informačních technologiích; podstatnou, ne 
však jedinou součástí digitální ekonomiky je prodej zboží a služeb přes internet (e-commerce). 
2 Chudí vydají na DPH větší procento svých příjmů než bohatí, ale u bohatých představuje DPH větší procento 
jejich celkových výdajů než u chudých (protože nakupují více zboží a služeb v základní sazbě). 

http://www.oecd.org/ctp/beps.htm
http://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/multilateral-competent-authority-agreement.htm
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/multilateral-competent-authority-agreement.htm
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-financial-information-in-tax-matters.htm
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-financial-information-in-tax-matters.htm
http://www.oecd.org/ctp/consumption/
http://www.oecd.org/tax/the-distributional-effects-of-consumption-taxes-in-oecd-countries-9789264224520-en.htm
http://www.oecd.org/tax/the-distributional-effects-of-consumption-taxes-in-oecd-countries-9789264224520-en.htm
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fsti%2Finno%2Fknowledge-based-capital-synthesis.pdf&ei=4WfTVM7nFvSv7AaO14DICQ&usg=AFQjCNFlzW1PRgxdCb1SDHKLjaiqFAPBfw&bvm=bv.85142067,d.ZGU


 

18   

Loňský ročník vlajkové publikace Taxing Wages přinesl zjištění, že daňové zatížení práce 
(vč. odvodů na sociální pojištění) v posledních třech letech vzrostlo ve většině zemí OECD. 
V řadě Tax Policy Working Papers vyšly zajímavé studie o zdanění firemních aut a rozdílech ve 
spotřebních daních z benzínu a dieselu. 

OECD a daně, www.oecd.org/tax 

6.3. Finanční trhy 

Výbor pro finanční trhy a kulatý stůl se zástupci soukromého sektoru (velkých finančních 
institucí) v roce 2014 intenzivně diskutovaly o financování malých a středních podniků, a to jak 
akciovým kapitálem, tak nebankovními dluhovými nástroji. Výbor se též zabýval otázkou 
implicitních vládních záruk za banky, problémy mezinárodního finančního systému a vývojem 
investic podniků. Ukazuje se, že ve vyspělých zemích podniky za současných podmínek nízkých 
úrokových sazeb preferují před investicemi zpětný odkup akcií, což není dlouhodobě udržitelná 
strategie. Studie OECD k aktuálním otázkám finančních trhů, včetně výše zmíněných, jsou 
soustředěny v pravidelné pololetní publikaci Financial Market Trends. Vývoj na trhu státních 
dluhopisů sleduje Sovereign Borrowing Outlook, který v březnu odhadl, že čisté výpůjční potřeby 
vlád zemí OECD v roce 2014 výrazně poklesnou – oproti roku 2013 o 25% na nejnižší úroveň od 
roku 2007. 

Tématu financování dlouhodobých investic věnoval pozornost také Výbor pro pojišťovnictví a 
soukromé penze, a to především z pohledu chování institucionálních investorů – pojišťoven a 

penzijních fondů. Výbor projednal zprávu o investičních strategiích pojišťoven a navrhl 
dotazníkový průzkum na téma investic. Vedle toho výbor diskutoval se zástupci byznysu dopad 
setrvale nízkých úrokových sazeb na pojišťovny a penzijní fondy, pokračoval v analýze trhu anuit 
a pustil se do revize Doporučení k dobrým praxím zmírňování a financování katastrofických rizik 
z roku 2010. Do konečné fáze dospěla revize Základních principů regulace soukromých penzí. 
Knižně vyšla v prosinci zpráva Předpoklady úmrtnosti a riziko dlouhověkosti, která hodnotí, jak 

http://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-wages.htm
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/tax-policy-working-papers.htm
http://www.oecd.org/tax
http://www.oecd.org/document/36/0,3746,en_2649_37467_1962020_1_1_1_37467,00.html
http://www.oecd.org/finance/public-debt/oecdsovereignborrowingoutlook.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/mortality-assumptions-and-longevity-risk-9789264222748-en.htm


 

19   

jsou penzijní fondy, poskytovatelé anuit i regulatorní rámec připraveny na další zvyšování naděje 
dožití. Vývoj v pojišťovnictví sleduje výroční publikace Global Insurance Market Trends. Vývoj 
penzijních systémů, stárnutí populace a roli soukromých penzí v úsporách na stáří analyzuje 
OECD Pensions Outlook 2014. 

Oba výbory se hodlají nadále věnovat tématu dlouhodobých investic, zejména hlubší analýze 
všech relevantních nástrojů finančního zprostředkování (banky, trhy s akciemi a dluhopisy, 
sekuritizace). Pokračovat bude také práce na konkrétních postupech implementace Obecných 
principů financování dlouhodobých investic institucionálními investory.  

Důležitou prioritou OECD zůstává finanční vzdělávání, kterému se věnuje prostřednictvím 
Mezinárodní sítě finančního vzdělávání (INFE). V dubnu 2014 vyšla publikace Financial Education 
for Youth: The Role of Schools, která skýtá praktické návody k zapojení finančního vzdělávání do 
školních osnov. V červenci 2014 byly zveřejněny výsledky prvního měření finanční gramotnosti 
v rámci mezinárodního hodnocení znalostí patnáctiletých studentů PISA 2012. ČR byla jedním 
z 18 států, které se do modulu finanční gramotnosti zapojily a čeští žáci vyšli z hodnocení jako 
mírně nadprůměrní. 

OECD a finanční trhy, www.oecd.org/finance 

Mezinárodní portál finančního vzdělávání, www.financial-education.org 

6.4. Podnikatelské prostředí 

Výbor pro správu a řízení podniků se v roce 2014 věnoval především 
aktualizaci Principů správy a řízení podniků, jež vznikly v roce 1999 a 
byly naposledy revidovány v roce 2004. Návrh nového textu, který 
reaguje na aktuální vývoj a problémy korporátní sféry, byl v listopadu 
předložen k veřejné konzultaci a revize by měla být dokončena na 
jaře 2015. Zároveň probíhá revize Směrnic pro správu a řízení 
podniků s většinovou účastí státu, kterou vede Pracovní skupina pro 
státní vlastnictví a privatizační praktiky. 

Výbor pro hospodářskou soutěž projednal v roce 2014 řadu sektorově 
specifických i průřezových otázek jako např. konkurence 
v aeroliniích, výrobě generických léčiv a distribuci farmaceutických 
výrobků, vyšetřování dokonaných fúzí a těch, které nepodléhají 
oznamovací povinnosti, změny v institucionálním nastavení 
soutěžních úřadů, či používání markerů v programech shovívavosti. 
Výbor se rovněž zabýval vztahem hospodářské soutěže a investic a 
přispěl k revizi Rámce pro investice OECD (PFI). Globální fórum se 
zaměřilo na potírání korupce a podporu konkurence. Shrnutí diskuzí 
spolu s podkladovými studiemi a příspěvky jednotlivých zemí jsou 
veřejně přístupné na webu OECD. 

Pracovní skupina o podplácení v mezinárodním obchodním styku 
(Working Group on Bribery in International Business Transaction, 
WGB) nadále monitorovala plnění Úmluvy o boji proti podplácení 
zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských 
transakcích a navazujících doporučení i vývoj konkrétních korupčních 
případů. Na začátku prosince 2014 zveřejnila OECD první souhrnnou 

zprávu o podplácení zahraničních úředníků (OECD Foreign Bribery Report) založenou na analýze 
427 případů prošetřených a uzavřených od roku 1999, kdy Úmluva vstoupila v platnost. Nejvíce 
korupčních případů bylo zaznamenáno v těžařství, stavebnictví, přepravě a skladování a 
telekomunikacích. Nejčastěji uplácení jsou zaměstnanci státních podniků. 

http://www.oecd.org/daf/fin/insurance/globalinsurancemarkettrends.htm
http://www.oecd.org/pensions/oecd-pensions-outlook-23137649.htm
http://www.oecd.org/finance/principles-long-term-investment-financing-institutional-investors.htm
http://www.oecd.org/finance/principles-long-term-investment-financing-institutional-investors.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/financial-education-for-youth.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/financial-education-for-youth.htm
http://www.oecd.org/finance
http://www.financial-education.org/
http://www.oecd.org/corporate/oecdprinciplesofcorporategovernance.htm
http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/oecdguidelinesoncorporategovernanceofstate-ownedenterprises.htm
http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/oecdguidelinesoncorporategovernanceofstate-ownedenterprises.htm
http://www.oecd.org/daf/competition/roundtables.htm
http://www.oecd.org/daf/briberyininternationalbusiness/oecdantibriberyconvention.htm
http://www.oecd.org/corruption/oecd-foreign-bribery-report-9789264226616-en.htm
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Skupina loni rozhodla o zahájení 4. fáze peer review naplňování Úmluvy, která se zaměří na 
odhalování případů zahraniční korupce, uplatňování protikorupční legislativy a práci 
s právnickými osobami. V březnu 2014 podala ČR ústní zprávu o plnění doporučení vzešlých 
z hodnocení ČR v rámci 3. fáze peer review, v březnu roku 2015 podá podrobnou zprávu 
písemnou. 

OECD a správa podniků, www.oecd.org/corporate 
OECD a hospodářská soutěž, www.oecd.org/competition 

OECD a podplácení, www.oecd.org/corruption 

6.5. Statistika 

Žádná analýza OECD se neobejde bez spolehlivých a srovnatelných statistických dat a kvalitních 
indikátorů. Statistický direktorát i Výbor pro statistiku a statistickou politiku se v r. 2014 podílely 
na dalším rozvoji databáze mezinárodního obchodu v přidané hodnotě a pokračovaly v práci na 
měření blahobytu, přičemž se zaměřily na regionální a místní úroveň a na měření subjektivní 
spokojenosti. Výbor dále zkoumal možnosti lepšího využití mikrodat ve statistické práci. Nově se 
začal zabývat měřením důvěry ve veřejné instituce. 

Index lepšího života (OECD Better Life Index) měří kvalitu života v jedenácti dimenzích. 
Záměrem je pravidelné hodnocení blahobytu v zemích OECD na základě stanovených indikátorů a 
sledování socio-ekonomických trendů. V říjnu 2014 vyšla zpráva How was Life?, která sleduje 
vývoj různých ukazatelů životní úrovně od r. 1820 do současnosti. Zprávu provází interaktivní 
webová stránka, kde lze najít údaje pro každou jednotlivou zemi, včetně ČR, v názorném 
grafickém zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data a statistiky OECD, data.oecd.org 
stats.oced.org 

6.6. Životní prostředí a udržitelný rozvoj, zelený růst, chemické látky 

Velice široká problematika životního prostředí (ŽP) a udržitelného 
rozvoje je v rámci OECD pokrývána aktivitami dvou výborů - Výborem 
pro politiku ŽP (Environment Policy Committee, EPOC) a Výborem pro 
chemické látky (Chemicals Committee, CHEM). Odbornou gesci v ČR 
zajišťuje Ministerstvo životního prostředí (MŽP). 

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/czechrepublic-oecdanti-briberyconvention.htm
http://www.oecd.org/corporate
http://www.oecd.org/competition
http://www.oecd.org/corruption
http://www.oecdbetterlifeindex.org/
http://www.oecd.org/statistics/how-was-life-9789264214262-en.htm
file://IPAR2A04/user_home$/stazoecd/Desktop/data.oecd.org
file://IPAR2A04/user_home$/stazoecd/Desktop/stats.oced.org
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Hlavní témata, kterými se uvedené pracovní orgány v roce 2014 zabývaly, lze shrnout 
následovně: klimatické změny, náklady nečinnosti („cost of inaction“ - projekt CIRCLE), 
zdaňování uhlíku (otázka dotací fosilních paliv a emisních povolenek), efektivní využívání vody a 
ochrana vodních zdrojů, recyklace odpadů, ochrana biodiverzity, implementace „zeleného 
růstu“ do dílčích hospodářských politik, přehledy národních politik ŽP jednotlivých zemí, ŽP a 
rozvojová spolupráce, indikátory ŽP, chemická bezpečnost a biobezpečnost (standardy pro 
chemikálie, nanomateriály, pesticidy a biocidy). 

Z významných akcí a aktivit s účastí ČR lze jmenovat především 
listopadovou návštěvu ředitele Direktorátu OECD pro životní 
prostředí Simona Uptona v ČR, které se jako hlavní host 
zúčastnil na pozvání předsedy vlády Bohuslava Sobotky Fóra pro 
udržitelný rozvoj. Další aktivitou (podpořenou dobrovolným 
příspěvkem ČR) byl projekt, který sekretariát OECD zpracovává 
pod názvem Effectiveness and Recycling of Construction Waste. 

OECD a ŽP, www.oecd.org/environment 
OECD a zelený růst, www.oecd.org/greengrowth 

OECD a chemická bezpečnost, www.oecd.org/chemicalsafety 

6.7. Zemědělství a rybářství 

Témata zemědělství a rybářství jsou v rámci OECD pokrývána 
aktivitami následujících pracovních orgánů: Zemědělský výbor 
(Committee for Agriculture, COAG), Program zemědělského výzkumu 
(Co-operative Research Programme, CRP) a Rybářský výbor (Fisheries 
Committee, COFI). Odbornou gesci v ČR zajišťuje Ministerstvo 
zemědělství (MZe). 

Kromě standardizace ekonomických charakteristik zemědělství a obchodu se zemědělskými 
komoditami (včetně hodnocení národních zemědělských politik) byla v roce 2014 hlavní náplní 
výboru COAG analýza globálních problémů zemědělství a potravinové bezpečnosti (např. vliv 
klimatických změn, ekonomická efektivnost biopaliv, analýza příčin potravinové krize a 
doporučení pro její řešení, řízení vodních zdrojů v zemědělství, zemědělská dotační politika, 
role globálních hodnotových řetězců apod.). Výzkumná část aktivit se soustředila především na 
management biologických zdrojů pro udržitelné zemědělské systémy (semena, inovace, lesnictví) 
a na bezpečnostní standardy traktorů. 

Výbor COFI se věnoval monitoringu indikátorů rybářství na mezinárodní i národní úrovni, 
standardizaci, analýze a rozvoji ekonomicky efektivních nástrojů podporujících obnovu zásob ryb 
v mořích a oceánech, resp. rozvoji environmentálně šetrné akvakultury. 

OECD a zemědělství, www.oecd.org/agriculture 

6.8. Zaměstnanost, práce a sociální věci, migrace, genderové otázky 

Velmi široká a různorodá problematika z této oblasti je v rámci OECD pokrývána Výborem pro 
zaměstnanost, práci a sociální věci (Employment, Labour and Social Affairs Committee, ELSAC). 
Odbornou gesci v ČR zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). 

Hlavní pozornost byla v roce 2014 věnována zaměstnanosti, sociální a migrační politice 
v kontextu doznívání hospodářské krize a reformám důchodových systémů. K aktuálním prioritám 
práce ELSAC náleží mj. rozvoj politických a ekonomických nástrojů podporujících uplatnění 
mladých lidí na trhu práce, téma mezigenerační solidarity a rodinné politiky (harmonizace 

file://IPAR2A04/user_home$/stazoecd/Desktop/www.oecd.org/environment
file://IPAR2A04/user_home$/stazoecd/Desktop/www.oecd.org/greengrowth
file://IPAR2A04/user_home$/stazoecd/Desktop/www.oecd.org/chemicalsafety
file://IPAR2A04/user_home$/stazoecd/Desktop/www.oecd.org/agriculture
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pracovní kariéry a rodičovských povinností, rovnoprávné postavení žen a mužů na trhu práce i 
v rodině) a analýza efektivnosti opatření proti sociálnímu vyloučení. 

Z významných aktivit s účastí ČR lze jmenovat především spoluúčast MPSV (podpořenou 
dobrovolným příspěvkem) na projektu v gesci MMR pod názvem Local Job Creation. Jedná se 
o praktickou implementaci Strategie dovedností OECD na úrovni regionů ČR s důrazem na 
posílení lokální zaměstnanosti. Výstup z projektu byl zveřejněn v listopadu 2014. 

OECD a zaměstnanost, www.oecd.org/employment 
OECD a sociální politika, www.oecd.org/social 

OECD a penzijní systémy, www.oecd.org/pensions 
OECD a migrace, www.oecd.org/migration 

OECD a rovné příležitosti mužů a žen, www.oecd.org/gender 
Strategie dovedností OECD, skills.oecd.org 

Better Life Initiative OECD, www.oecdbetterlifeindex.org 

6.9. Vzdělávání, věda a výzkum 

Uvedená problematika je v rámci OECD pokrývána aktivitami 
následujících pracovních orgánů: Výbor pro politiku vzdělávání (Education 
Policy Committee, EDPC), Centrum pro výzkum a inovace ve vzdělávání 
(Centre for Educational Research and Innovation, CERI), Institucionální 
řízení ve vyšším vzdělávání (Institutional Management in Higher 
Education, IMHE) a Program mezinárodního hodnocení studentů 
(Programme for International Student Assessment, PISA). Tématem vědy 
a výzkumu se zabývá Výbor pro vědeckou a technologickou politiku 
(Committee for Scientific and Technological Policy, CSTP). Odbornou 
gesci v ČR zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 
Na odborném spolugestorství se významně podílí též Česká školní 
inspekce (ČŠI). 

Politika a ekonomika vzdělávání, obdobně jako věda a výzkum, zastávají v práci OECD rok 
od roku významnější roli - lidský kapitál je považován za důležitý prvek růstu a vzdělávání za 
nezbytnou podmínku jeho efektivního uplatnění. Nosným tématem je reforma politiky vzdělávání 
(udržitelné financování, institucionální aspekty, řízení), hodnocení efektivnosti vzdělávání dětí, 
mládeže i dospělých, standardizace, inovace ve vzdělávání a vzdělávání pro inovace. Významným 
okruhem činnosti je koordinace horizontálních aktivit OECD, podporujících implementaci 
Strategií dovedností (Skills Strategies). 

Z významných akcí a aktivit s přímým zapojením ČR lze jmenovat především účast expertky 
OECD paní Anny Pons na kulatém stolu k probíhající veřejné diskusi nad Strategií českého školství 
do roku 2020, který v Praze dne 12. června uspořádala nezisková organizace EDUin. 

Na přímou objednávku financovanou dobrovolným příspěvkem ČR pracovali experti direktorátu 
EDU v průběhu roku 2014 na několika "českých" projektech z oblasti vzdělávání a budování 
dovedností, směřujících mj. do oblasti podpory zaměstnanosti mladých v České republice - 
1) Equity and Quality in Education, 2) Local Job Creation a 3) Review of the University System 
as a Driver for Local Economic and Social Development in Ostrava. 

OECD a vzdělávání, www.oecd.org/education 
OECD a program PIAAC, www.oecd.org/site/piaac 

Education GPS (data OECD o vzdělanosti), gpseducation.oecd.org 
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file://IPAR2A04/user_home$/stazoecd/Desktop/www.oecd.org/migration
file://IPAR2A04/user_home$/stazoecd/Desktop/www.oecd.org/gender
file://IPAR2A04/user_home$/stazoecd/Desktop/skills.oecd.org
file://IPAR2A04/user_home$/stazoecd/Desktop/www.oecdbetterlifeindex.org
http://www.oecd.org/pisa
file://IPAR2A04/user_home$/stazoecd/Desktop/skills.oecd.org
file://IPAR2A04/user_home$/stazoecd/Desktop/www.oecd.org/education
file://IPAR2A04/user_home$/stazoecd/Desktop/www.oecd.org/site/piaac
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6.10. Zdravotnictví 

Problematika zdraví, zdravotnictví a zdravotní péče je v rámci OECD 
pokrývána aktivitami Zdravotního výboru (Health Committee, HEAC). 
Jde o jeden z nejmladších výborů OECD, navazující na činnost 
expertních pracovních skupin sledujících institucionální a ekonomické 
aspekty zdravotních systémů, kvalitu zdravotní péče a využívání 
počítačových technologií ve zdravotnictví. Odbornou gesci v ČR 
zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví (MZdr). 

Hlavními tématy, kterými se Zdravotní výbor v roce 2014 zabýval, lze shrnout následovně: 
indikátory a hodnocení efektivity a kvality poskytovaných zdravotních služeb, farmaceutická 
cenová politika, stárnutí populace a související problémy (duševní choroby, růst výdajů, návrhy 
řešení), civilizační choroby a rizikové faktory (mj. obezita či důsledky kouření), ekonomika 
zdravotní prevence, biotechnologie a zdraví. 

Z významných akcí a aktivit speciálně zaměřených na ČR lze jmenovat především lednovou účast 
šéfky zdravotní divize OECD paní Francescy Colombo na semináři MZV k budoucím megatrendům 
ve zdravotnictví a její navazující červnovou cestu do ČR za účelem představení studie OECD 
o kvalitě našeho zdravotního systému (Review of Health Care Quality in the Czech Republic). 
Výsledky prací expertů OECD intenzivně využívá tým pracující na návrzích aktuální zdravotnické 
reformy ČR. 

OECD a zdravotnictví, www.oecd.org/health 

6.11. Doprava  

Ke konci roku 2008 vypršel mandát Výboru OECD pro námořní 
dopravu a z tohoto důvodu v rámci OECD aktuálně nepůsobí žádný 
výbor ani žádná pracovní skupina s explicitním zaměřením na 
problematiku dopravy. Přesto v rámci OECD existuje relativně 
samostatná část resp. mezinárodní organizace Mezinárodní 
dopravní fórum (International Transport Forum, ITF), které vzniklo 
v letech 2006-7 transformací z Evropské konference ministrů 

dopravy (European Conference of Ministers of Transport, ECMT). ITF 
slouží jako think tank resortu dopravy zejména v oblasti strategického plánování a koncepční 
práce. Odbornou gesci v ČR zajišťuje Ministerstvo dopravy (MD). 

Vrcholnou událostí ITF je každoroční ministerské zasedání v Lipsku (SRN), kde bývá představen 
Výhled dopravy (Transport Outlook) a je projednáváno důležité aktuální téma dopravní politiky. 
Loňské setkání ministrů dopravy se uskutečnilo v období 21. - 23. května pod předsednictvím 
Francie na téma „Transport for a Changing World“ s hlavním zaměřením na klimatické dopady 
různých druhů dopravy, inovativní investice a rozvoj související dopravní infrastruktury 
(především formou public-private partnership) a na mobilitu ve městech a širších městských 
regionech. Dalšími prioritními tématy, na kterých ITF spolupracuje se Společným výzkumným 
dopravním centrem OECD (Joint Research Transport Centre, JRTC), jsou: dopravní ekonomika, 
výzkum a vývoj, bezpečnost, indikátory, statistika a interakce dopravy se životním prostředím. 
V rámci evropských aktivit působí v ITF Pracovní skupina pro silniční dopravu (Working Group on 
Road Transport), zabývající se mj. problematikou multilaterálních dopravních kvót. 

Z významných akcí a aktivit s účastí ČR lze jmenovat zejména působení tehdejší ředitelky odboru 
zahraničních vztahů a EU MD ČR paní Heleny Zavázalové ve funkci spolupředsedy Task Force 
2014, odpovídající za přípravu zmíněného ministeriálu ITF 2014. 

Mezinárodní dopravní fórum (ITF), http://www.internationaltransportforum.org 
Ministerské zasedání ITF 2014, 2014.internationaltransportforum.org 

file://IPAR2A04/user_home$/stazoecd/Desktop/www.oecd.org/health
http://www.internationaltransportforum.org/
http://www.internationaltransportforum.org/
file://IPAR2A04/user_home$/stazoecd/Desktop/2014.internationaltransportforum.org
http://www.internationaltransportforum.org/
file://IPAR2A04/user_home$/stazoecd/Desktop/2014.internationaltransportforum.org


 

24   

6.12. Informační a komunikační technologie 

Hlavní akcí OECD v sektoru ICT bylo zasedání Globálního fóra OECD 
o znalostní ekonomice, které se uskutečnilo ve dnech 2. a 3. října 2014 
v Tokiu a jehož zastřešujícím tématem byly aktuální otázky v oblasti 
informačních a komunikačních technologií (úloha dat, inovace založené 
na využití dat). V rámci fóra byla zveřejněna publikace Measuring the 
Digital Economy, která se zabývá indikátory pro měření a sledování 
vývoje digitální ekonomiky a jejích dopadů na hospodářství. 

K další důležité činnosti OECD v oblasti digitální ekonomiky patřila analýza přechodu na 
internetový protokol verze 6 (IPv6), který má postupně nahradit kapacitně již téměř vyčerpaný 
protokol verze 4 (IPv4). Současný stav v zavádění IPv6 OECD představila ve zprávě The Internet 
in Transition: The State of the Transition to IPv6 in Today’s Internet and Measures to Support 
the Continued Use of IPv4, která současně uvádí jeho výhody ve srovnání s IPv4. Další studie 
OECD The Economics of Transition to Internet Protocol version 6 zkoumá ekonomické aspekty, 
které mají vliv na přechod na IPv6. 

OECD se věnovala také problematice propojení jednotlivých zařízení prostřednictvím internetu 
bez aktivní účasti člověka tzv. internetu věcí a uspořádala k ní krátké zasedání Technology 
Foresight Forum 2014, kde byl představen poslední vývoj a projednány příležitosti i výzvy 
spojené s dalším rozvojem internetu věcí (např. robotizované automobily nebo čipy v náramcích 
pacientů, které sledují jejich zdravotní stav).  

OECD a ICT, www.oecd.org/internet 

6.13. Veřejná správa a regulatorní politika 

6.13.1. Výbor pro veřejnou správu (PGC) 

Výbor pro veřejnou správu (Public Governance Committee, PGC) se v roce 
2014 zabýval výsledky governance review realizovaného v Estonsku a 
ve Finsku. Obě země mají obdobnou institucionální a administrativní 
strukturu a čelí podobným výzvám. Obě hodnocení sledovala proces tvorby 
vládních strategií, tvorbu politiky, která je evidence-based, roli digitálních 
technologií ve veřejném sektoru apod. K dalším tématům PGC roku 2014 
patřila správa rozpočtu (Budgetary Governance) a zadávání veřejných 
zakázek, ke kterému byla přijata série doporučení. 

V rámci širší genderové iniciativy OECD se výbor také zabýval rolí žen 
ve veřejném životě, především na vedoucích pozicích. V závěru roku 2014 výbor přijal novou 
strategii globálních a regionálních vztahů v oblasti veřejné správy, která zahrnuje programy 
OECD spjaté s regionem jihovýchodní Asie (OECD South East Asia Programme), s regionem MENA 
a dalšími oblastmi. V souvislosti se změnami vyvolanými novým služebním zákonem se koncem 
roku 2014 v ČR přesunula gesce PGC z Ministerstva vnitra na Úřad vlády ČR. 

6.13.2. Výbor pro regulatorní politiku (RPC) 

OECD v roce 2014 představila výchozí teze publikace Regulatory Policy Outlook, která bude 
publikována v roce 2015. Bude obsahovat i indikátory kvality regulace vzešlé z dotazníkového 
šetření v členských zemích v roce 2014. Outlook se soustředí zejména na Dopad regulatorních 
politik (RIA), na zapojování zainteresovaných stran do přípravy regulace a ex post přezkumy 
regulace. 

V roce 2014 pokračovaly projekty mezinárodní spolupráce v oblasti vzájemného uznávání 
regulace, regulace sektoru vodního hospodářství a v oblasti měření výkonnosti regulace, v níž 

http://www.oecd.org/sti/global-forum-knowledge-economy-2014.htm
http://www.oecd.org/sti/global-forum-knowledge-economy-2014.htm
http://www.oecd.org/sti/measuring-the-digital-economy-9789264221796-en.htm
http://www.oecd.org/sti/measuring-the-digital-economy-9789264221796-en.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-internet-in-transition-the-state-of-the-transition-to-ipv6-in-today-s-internet-and-measures-to-support-the-continued-use-of-ipv4_5jz5sq5d7cq2-en
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-internet-in-transition-the-state-of-the-transition-to-ipv6-in-today-s-internet-and-measures-to-support-the-continued-use-of-ipv4_5jz5sq5d7cq2-en
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-internet-in-transition-the-state-of-the-transition-to-ipv6-in-today-s-internet-and-measures-to-support-the-continued-use-of-ipv4_5jz5sq5d7cq2-en
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-economics-of-transition-to-internet-protocol-version-6-ipv6_5jxt46d07bhc-en
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/technology-foresight-forum-2014.htm
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/technology-foresight-forum-2014.htm
http://www.oecd.org/internet
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OECD publikovala doporučení zaměřená na měření nákladů plynoucích z regulace a na 
vyhodnocování účinnosti regulatorních politik.  

Hodnocení regulatorní politiky bylo v loňském roce zahájeno v Litvě. V rámci spolupráce 
s nečlenskými státy pokračovala spolupráce Výboru pro regulatorní politiku zejména 
s Kazachstánem, Indonésií a Malajsií. Výbor v roce 2014 zahájil rovněž detailní rozhovory 
s Kolumbií a Lotyšskem jako kandidátskými státy. Zatímco Lotyšsko se jeví jako bezproblémové, 
Kolumbie vykazuje v oblasti regulatorní politiky řadu nedostatků. 

ČR v rámci diskusí v roce 2014 prosazovala dobře navrženou a implementovanou regulaci, která 
přispívá k dosažení politických cílů s minimálními náklady. Posilování konkurenceschopnosti a 
orientace na udržitelný a inkluzivní růst podle našeho názoru vyžaduje pokračující úsilí 
ve snižování zbytečné regulační zátěže jak pro vlády, tak i pro podnikatelský sektor a občany. 
Snižování regulační zátěže, respektive prevence zavádění nadbytečné nové, ukládané podnikům, 
především pak v kategorii malých a středních podniků, je v souladu s dlouhodobou pozicí a 
prioritami ČR.  

Průběžné zlepšování systému RIA spolu s institucionální kontrolou v ČR vede ke zkvalitňování 
právního prostředí, zvyšování transparentnosti výkonu veřejné správy, lepší informovanosti 
občanů o podobě připravované legislativy formou konzultací, lepší předvídatelnosti požadavků 
připravované regulace pro koncové adresáty i včasné prevenci tvorby nové a neopodstatněné 
nebo zbytečně zatěžující regulace pro občany a podniky. 

OECD Výbor pro veřejnou správu, http://www.oecd.org/governance 
OECD Výbor pro regulatorní politiku, http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy 

6.14. Obchod 

Nejdůležitějším analytickým výstupem OECD v oblasti obchodu v roce 2014 bylo ukončení hlavní 
etapy prací na sestavení tzv. Indexu omezení obchodu službami (Services Trade Restrictiveness 
Index, STRI). Jedná se o soubor indexů pro 8 klíčových sektorů služeb významných pro 
mezinárodní obchod (počítačové, telekomunikační, stavební, profesionální, dopravní, 
distribuční, audiovizuální a finanční služby), doprovázený databázemi regulatorních opatření 
v daných sektorech. Tyto databáze jsou sestaveny na základě detailního zmapování skutečně 
uplatňovaných legislativních omezení pro poskytování služeb ve 40 zemích (34 členských států 
OECD + Čína, Indie, Brazílie, Ruská federace, Indonésie a Jihoafrická republika). Výstupy 
projektu STRI poskytují informace o aktuálních omezeních v sektoru služeb v daných zemích, 
umožňují mezinárodní srovnávání a mohou rovněž přispět k jednáním o liberalizaci služeb na 
mnohostranné, vícestranné i bilaterální úrovni. 

 

http://www.oecd.org/governance
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy
http://www.oecd.org/tad/services-trade/services-trade-restrictiveness-index.htm
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Význam služeb pro ekonomiku i globální hodnotové řetězce potvrdily nedávné analýzy OECD, 
zejména měření obchodu z hlediska přidané hodnoty (Trade in Value Added, TiVA). Na základě 
výsledků této práce OECD identifikovala skutečný podíl služeb na hodnotě vývozů, který 
v zemích OECD dosahuje téměř 50 %, zatímco podle tradičních statistik mezinárodního obchodu 
činí tento podíl méně než 25%. Ve vyspělých a rychle se rozvíjejících ekonomikách služby 
přispívají k tvorbě HDP z cca 75%, zaměstnanosti z 80% a FDI z 60%.  

Dle výsledků STRI vykazuje ČR nižší než průměrnou míru restrikce ve 14 ze 17 relevantních 
podsektorů. Podsektory s nejnižší mírou uplatňovaných omezení jsou distribuční služby, služby 
železniční dopravy a telekomunikace.  

Výsledky STRI byly představeny na MCM 2014 a problematice STRI se věnovalo také samostatné 
zasedání Globálního fóra o obchodu, které se zabývalo úlohou služeb a jejich přínosem pro růst a 
tvorbu nových pracovních míst. Jeho cílem bylo projednání omezení v sektoru služeb a 
příležitostí vyplývajících z jeho liberalizace, potřeby reforem a mezinárodní spolupráce.  
 
Další zasedání Globálního fóra o obchodu v roce 2014 se zabývalo vztahy mezi regionalismem a 
multilateralismem. V rámci této diskuze proběhla výměna názorů k výsledkům jednání 
ministerské konference WTO na Bali a jejich implikacím pro mnohostranný obchodní systém, 
k regionálním obchodním dohodám, jejich vlivu na mnohostranný obchodní systém a možnostem 
jejich využití pro další rozvoj a posílení mnohostranného obchodního systému.  
 
V návaznosti na sjednání Dohody o usnadňování obchodu vypracovala OECD podpůrný analytický 
materiál o přínosech usnadňování obchodu a aktualizovala soubor indikátorů usnadňování 
obchodu z minulého roku. Podle analýzy OECD by se v případě plné implementace Dohody 
o usnadňování obchodu snížily obchodní náklady o 14,1 % u zemí s nízkými příjmy, o 15,1 % 
u zemí se středními příjmy a o 12,9 % u zemí s vysokými příjmy.  
 

 

K problematice vývozních omezení v oblasti průmyslových surovin vydala OECD publikaci Export 
Restrictions in Raw Materials Trade: Facts, Fallacies and Better Practices, která navazuje 
na předchozí publikaci OECD vydanou v roce 2009 a obsahuje výsledky práce OECD po jejím 
prvním vydání (posouzení globálních trendů v používání vývozních omezení v oblasti 
průmyslových surovin i zemědělských komodit, analýza rozšiřujícího se využívání vývozních 
omezení v období 2009 – 2012, posouzení jejich dopadů na různé země, možnosti snížení 
závislosti na vývozních omezeních, případové studie s příklady nejlepší praxe a osvědčených 
postupů). 

OECD a obchod, www.oecd.org/trade 

http://www.oecd.org/tad/events/global-forum-trade-2014.htm
http://www.oecd.org/tad/facilitation/OECD_Trade_Facilitation_Indicators_updated-flyer_October_2014.pdf
http://www.oecd.org/tad/benefitlib/export-restrictions-raw-materials.htm
http://www.oecd.org/tad/benefitlib/export-restrictions-raw-materials.htm
http://www.oecd.org/trade


 

27   

6.15. Spotřebitelská politika 

OECD se dlouhodobě věnuje aktivitám na posílení a zlepšení politik na ochranu spotřebitele, 
které přispívají ke zvýšení kvality života i správnému fungování tržního hospodářství. 
Spotřebitelé hrají v ekonomice důležitou úlohu a v zemích OECD jsou zdrojem více než 60 % 
HDP. S rozvojem nových technologií a globálních trhů a zvýšením jejich složitosti či počtu 
výrobků se spotřebitelské trhy během posledních 20 let významně změnily, a zároveň se zvýšila i 
potřeba tyto změny pozorně sledovat a zohlednit je v systému ochrany spotřebitele.  

Hlavní prioritou práce OECD v této oblasti v roce 2014 byla proto revize Doporučení OECD 
k ochraně spotřebitele v elektronickém obchodě z roku 1999, jehož hlavním cílem je zajištění 
stejné úrovně ochrany spotřebitelů u všech forem obchodu. Práce na revizi by měla být 
dokončena v říjnu 2015. V souvislosti s revizí tohoto instrumentu OECD vydala v roce 2014 
politická vodítka k ochraně spotřebitele při nákupu produktů s digitálním obsahem, který 
je nejrychleji se rozvíjející kategorií elektronického obchodu (např. prodej digitálních her, knih, 
videí a hudby). Jedná se o doporučené principy pro řešení výzev vyplývajících z velmi rychlého 
rozvoje trhů s produkty s digitálním obsahem (např. nedostatečné informace pro spotřebitele, 
nekalé praktiky, ochrana osobních údajů). 

Na základě praktických zkušeností s využíváním souboru doporučených nástrojů pro efektivní 
spotřebitelskou politiku (Consumer Policy Toolkit) došlo v roce 2014 k jeho převedení do formy 
instrumentu OECD a přijetí Doporučení Rady pro efektivní spotřebitelskou politiku.  

Další oblastí práce OECD bylo dokončení politických vodítek pro elektronické platby 
prostřednictvím počítačů a mobilních telefonů. Jejich hlavním cílem je zajištění minimální 
úrovně ochrany spotřebitele při využívání elektronických plateb, dostupných a srozumitelných 
informací pro spotřebitele, posílení ochrany soukromí a ochrany zvláště zranitelných spotřebitelů 
(dětí). 

OECD a spotřebitelská politika, www.oecd.org/sti/consumerpolicy 

6.16. Cestovní ruch 

 Cestovní ruch se v poslední době stal jedním z nejdynamičtěji se 
rozvíjejících hospodářských odvětví. Z ekonomického hlediska 
přináší cestovní ruch významné multiplikační efekty (zvýšeni počtu 
pracovních příležitosti a rozvoj zaměstnanosti, rozvoj malých a 
středních podnikatelských subjektů v cestovním ruchu i navazujících 
odvětvi). Jeho podíl na celkové spotřebě obyvatel roste a stává se 
stále důležitějším faktorem rozvoje národních ekonomik i ekonomiky 

světové (v zemích OECD se na tvorbě HDP přímo podílí 4,7 %, na zaměstnanosti 6 % a na vývozu 
služeb 21 %). Činnost OECD v oblasti cestovního ruchu se v roce 2014 zaměřila na maximální 
využití ekonomického potenciálu tohoto sektoru a řešení aktuálních výzev. 

Hlavní akcí OECD v oblasti cestovního ruchu v roce 2014 bylo uskutečnění zasedání Globálního 
fóra statistiky cestovního ruchu, které je největším odborným zasedáním zaměřeným na oblast 
statistických dat a statistického výzkumu v cestovním ruchu a které se koná v pravidelném 
intervalu dvou let. V roce 2014 byla nicméně výjimečně uspořádána dvě zasedání tohoto fóra. 
Nejprve se ve dnech 15. - 16. května 2014 v Praze uskutečnilo 12. Globální fórum statistiky 
cestovního ruchu, na jehož organizaci se podílely MMR, MZV, Český statistický úřad, OECD a 
Eurostat. Akce se zúčastnilo více než 200 delegátů z 39 zemí. Cílem fóra byla prezentace 
poznatků, trendů a způsobů využití nových technologií při získávání statistických dat a realizaci 
výzkumů v oblasti statistiky cestovního ruchu. Fórum se zároveň zaměřilo na možnosti využívání 
obchodních registrů a na metody sledování ekonomiky trhu práce a kvality v oblasti cestovního 
ruchu. Součástí fóra bylo i představení výsledků projektů pro zkvalitnění statistiky cestovního 

http://www.oecd.org/sti/consumer/oecdguidelinesforconsumerprotectioninthecontextofelectroniccommerce1999.htm
http://www.oecd.org/sti/consumer/oecdguidelinesforconsumerprotectioninthecontextofelectroniccommerce1999.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jxvbrjq3gg6.pdf?expires=1421154558&id=id&accname=guest&checksum=4B00812C329B1E7EE6D91B2C87B67166
http://www.oecd.org/sti/consumer/Toolkit-recommendation-booklet.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/consumer-policy-guidance-on-mobile-and-online-payments_5jz432cl1ns7-en
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/consumer-policy-guidance-on-mobile-and-online-payments_5jz432cl1ns7-en
http://www.oecd.org/sti/consumerpolicy
http://www.tsf2014prague.cz/
http://www.tsf2014prague.cz/
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ruchu, které MMR realizovalo s podporou strukturálních fondů Evropské unie. Další zasedání fóra 
se uskutečnilo v listopadu 2014 v japonském městě Nara.  

Jako hlavní publikaci v oblasti cestovního roku OECD v roce 
2014 vydala OECD Tourism Trends and Policies 2014, jež 
podrobně zkoumá trendy v cestovním ruchu i vývoj 
v politikách cestovního ruchu ve 48 zemích včetně ČR. 
Jedním z hlavních trendů je rychle se zvyšující podíl Číny 
na globálním trhu cestovního ruchu, která se má v příštích 
letech stát největším trhem cestovního ruchu na světě. 
Dalším výsledkem práce OECD bylo posouzení efektivnosti 
politik cestovního ruchu ve vztahu k ekonomickému růstu či 
publikace Tourism and the Creative Economy o úloze 
kreativního průmyslu v rozvoji a růstu cestovního ruchu.  

OECD a cestovní ruch, http://www.oecd.org/industry/tourism 

6.17. Teritoriální a místní rozvoj 

 Jedním z hlavních výstupů činnosti OECD v oblasti teritoriálního a místního 
rozvoje v roce 2014 bylo přijetí Doporučení Rady pro efektivní investování 
z veřejných zdrojů na všech úrovních státní správy. Jedná se o nový 
instrument OECD, jehož přijetí podpořili ministři členských zemí OECD 
odpovědní za regionální rozvoj na posledním zasedání Výboru pro politiku 
územního rozvoje na ministerské úrovni. Investice z veřejných zdrojů činily 
v zemích OECD v roce 2012 celkem 1,17 triliónů USD a v průměru se podílely 
na 2,7 % jejich HDP. Přínosy investic z veřejných zdrojů včetně pozitivního 
vlivu na růst však ve značné míře závisejí na způsobu jejich řízení. 
Doporučení proto zahrnuje 12 principů, jejichž uplatňování má přispět 
k efektivnějšímu řízení investic z veřejných zdrojů, a umožnit tak 

maximalizaci jejich přínosů. 

V rámci Programu OECD pro rozvoj místní ekonomiky a zaměstnanosti (LEED), který se zabývá 
posouzením přínosů politik trhu práce pro vytváření kvalitnějších pracovních míst a zvýšení 
produktivity, byl v roce 2014 dokončen projekt Role vysokých škol v rozvoji Moravskoslezského 
regionu, do jehož realizace bylo za ČR zapojeno MŠMT, orgány krajské samosprávy, univerzity a 
další partneři v Moravskoslezském kraji. Cílem projektu byla analýza role pěti univerzit v řešení 
hlavních výzev v rozvoji Moravskoslezského kraje. Na jejím základě byla vypracována doporučení 
pro zlepšení kvality regionálního terciárního vzdělávání. Výsledky projektu byly představeny dne 
8. října 2014 na konferenci v Ostravě. Další analýza se týkala strategií dovedností a 
zaměstnanosti v Ústí nad Labem a Jihomoravském kraji a byla vypracována ve spolupráci s MMR a 
MPSV.  

V roce 2014 OECD zveřejnila druhé vydání Regionálního výhledu OECD (OECD Regional Outlook 
2014), který analyzuje přínosy měst v zemích OECD pro zvýšení produktivity. Zaměření publikace 
na města vychází nejen z jejich ekonomického potenciálu, ale i z jejich rostoucího počtu 
(z členských zemí OECD žije přibližně polovina občanů v městských oblastech nad 500 
tis. obyvatel, v městech s 50 tis. a více obyvateli žijí dokonce 2/3 obyvatel). Součástí publikace 
je přehled a porovnání posledního vývoje v oblasti regionálního rozvoje v jednotlivých členských 
státech OECD. V ČR je podíl obyvatel žijících v městských aglomeracích s více než 500 tis. 
obyvateli ve srovnání s průměrem OECD (49%) nižší (29%), zatímco tempa růstu byla v posledních 
10 letech ve všech regionech v ČR vyšší než průměr OECD (nejvyššího růstu z regionů ČR, +4,8 % 
ročně, bylo dosaženo v Praze, kde byla také nejnižší míra nezaměstnanosti). 

http://www.oecd.org/cfe/tourism/oecdtourismtrendsandpolicies2014.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/tourism-and-the-creative-economy_9789264207875-en
http://www.oecd.org/industry/tourism
http://www.oecd.org/regional/recommendation-effective-public-investment-across-levels-of-government.htm
http://www.oecd.org/regional/recommendation-effective-public-investment-across-levels-of-government.htm
http://www.oecd.org/regional/regional-policy/oecd-regional-outlook-2014-9789264201415-en.htm
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OECD a teritoriální a místní rozvoj, www.oecd.org/regional/ 

6.18. Investice  

 Mezinárodní investice přispívají významnou měrou k růstu blahobytu 
společnosti. V případech společensky nezodpovědného obchodního 
jednání však může dojít k minimalizaci těchto přínosů nebo dokonce 
k nepříznivým dopadům či rizikům. OECD byla jednou z prvních 
organizací, která se problematikou odpovědného obchodního jednání 
začala do hloubky zabývat a která v 70. letech přijala Směrnici OECD 
pro nadnárodní podniky, jež představuje komplexní instrument 

obsahující doporučení v oblasti odpovědného obchodního jednání. V souvislosti se zvyšujícím se 
propojením dodavatelských a odběratelských řetězců v globalizovaném světě se OECD více 
zaměřuje na její řádnou implementaci.  

V roce 2014 v této oblasti OECD uspořádala 2. zasedání Globálního fóra o odpovědném 
obchodním chování, které bylo založeno v roce 2013 na podporu pokračujícího mezinárodního 
dialogu o odpovědném obchodním chování a efektivní implementace Směrnice OECD pro 
nadnárodní podniky. Poprvé se při příležitosti 2. zasedání Globálního fóra o odpovědném 
obchodním jednání uskutečnilo také neformální ministerské zasedání, jehož výsledkem bylo 
přijetí společného komuniké k tématům soudržné politiky pro odpovědné obchodní chování, 
odpovědných dodavatelských vztahů v textilním a oděvním průmyslu a odpovědnosti v těžebním 
průmyslu.  

Vytvoření odpovědných dodavatelských vztahů v textilním a oděvním průmyslu bylo rovněž 
projednáno na společném zasedání Mezinárodní organizace práce (ILO) a OECD v rámci kulatého 
stolu ve dnech 29. – 30. září 2014.  

http://www.oecd.org/regional/
http://mneguidelines.oecd.org/globalforumonresponsiblebusinessconduct/2014-global-forum-on-responsible-business-conduct.htm
http://mneguidelines.oecd.org/globalforumonresponsiblebusinessconduct/2014-global-forum-on-responsible-business-conduct.htm
http://mneguidelines.oecd.org/2014-informal-ministerial-on-rbc.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/Ministerial-Communique-RBC-June-2014.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/2014-ilo-oecd-roundtable-textile-supply-chains.htm
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Další akcí OECD v oblasti investic bylo pravidelné každoroční zasedání tzv. Kulatého stolu pro 
svobodu investic, které se zabývalo problematikou výkladu investičních dohod (úloha států a 
právní principy pro výklad investičních dohod), řešením sporů mezi státy a investory, využitím 
výstupů práce OECD v oblasti investic v rozhodování těchto sporů, otázkou soutěžní neutrality 
v případě mezinárodních investic realizovaných státními podniky, problematikou protekcionismu 
a posledním vývojem v investiční politice. 

V roce 2014 byla zahájena aktualizace Politického rámce pro investování (PFI), jehož hlavním 
cílem je přispět ke zvýšení úrovně soutěžního prostředí a vytvoření přitažlivějších investičních 
podmínek pro domácí i zahraniční investory. V jeho aktualizaci OECD plánuje zohlednit 
dosavadní zkušenosti z používání PFI a změny ve světové ekonomice, ke kterým došlo od vydání 
PFI. Dokončení aktualizace PFI je plánováno při příležitosti zasedání Rady OECD na ministerské 
úrovni v roce 2015. 

OECD a investice, www.oecd.org/investment 

6.19. Průmysl 

V oblasti průmyslu pokračovala OECD v roce 2014 v hlavních prioritách pracovního programu, 
které zahrnovaly nové zdroje růstu, inovace, produktivitu, tvorbu nových pracovních míst, 
maximalizaci přínosů z globalizace či malé a střední podniky a podnikání.  

Jednou z hlavních aktivit OECD v roce 2014 ve vztahu k produktivitě a inovacím byla konference 
Productivity Growth and Innovation in the Long Run, která se uskutečnila ve dnech 25. – 26. září 
2014 a kde byly diskutovány dlouhodobé trendy ve vývoji produktivity, příčiny ovlivňující 
zpomalení růstu produktivity a účinné způsoby jejich řešení. Další důležitou činností OECD v této 
oblasti bylo zahájení aktualizace Inovační strategie z roku 2010, která by se měla zaměřit na 
úlohu inovací a inovačních politik v rámci celkového programu strukturálních reforem 
v podmínkách rozpočtových omezení v řadě zemí, pomalého hospodářského růstu a vysoce 
konkurenční a propojené globální ekonomiky. Její dokončení je plánováno při příležitosti 
zasedání Rady OECD na ministerské úrovni v roce 2015.  

Hlavní trendy v inovacích, technologiích a vědě představila OECD ve své publikaci OECD Science, 
Technology and Industry Outlook 2014, která mj. upozorňuje na dopad hospodářské krize na 
výdaje vyspělých zemí na vědu a vývoj a zvyšující se podíl zemí mimo OECD na globální vědě a 
výzkumu. Podle publikace by okolo roku 2019 měly výdaje na vědu a vývoj v Číně přesáhnout 
výdaje v EU i USA, a Čína by tak měla zaujmout 1. místo na světě. 

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/20thFOIroundtableSummary.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/20thFOIroundtableSummary.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/pfi-update.htm
http://www.oecd.org/investment
http://www.oecd.org/sti/ind/productivity-growth-and-innovation-in-the-long-run.htm
http://www.oecd.org/site/innovationstrategy/
http://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-industry-outlook-19991428.htm
http://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-industry-outlook-19991428.htm
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Výsledky analytické práce OECD zaměřené na problematiku tvorby nových pracovních míst 
zveřejnila OECD ve zprávě The Dynamics of Employment Growth: New Evidence from 18 
Countries, v níž zkoumala vliv firem v závislosti na jejich velikosti a délce trvání jejich činnosti 
na tvorbu i zániku pracovních míst. Další analýza OECD Young SMEs, Growth and Job Creation se 
zaměřila na přínos malých a středních podniků pro růst a tvorbu nových pracovních míst.   

K financování malých a středních podniků vydala OECD v roce 2014 každoroční publikaci 
Financing SMEs and Entrepreneurs: An OECD Scoreboard, která obsahuje analýzu hlavních trendů 
ve financování malých a středních podniků, podmínek pro přístup k finančním zdrojům i detailní 
profily 31 zapojených zemí včetně ČR. Jako specifické téma pro rok 2014 byly v publikaci 
posouzeny alternativní finanční nástroje s důrazem na mezaninové financování.  

OECD a průmysl, www.oecd.org/industry/ 

6.20. Energetika (IEA a NEA) 

Jedním z hlavních výsledků práce Mezinárodní energetické 
agentury (IEA) v roce 2014 bylo vydání nejvýznamnější 
periodické publikace IEA Světový energetický výhled 2014 (World 
Energy Outlook 2014). Publikace poprvé obsahuje výhled až do 
roku 2040 a upozorňuje na zásadní současné i budoucí výzvy a 
rizika ve světové energetice. V této souvislosti podle IEA i 
do budoucna zůstane hlavní prioritou energetická bezpečnost. 
Za další důležité výzvy považuje IEA rostoucí emise CO2 a změny 

klimatu a zpoždění či nedostatečnou úroveň investic v energetickém sektoru.  

Z jednotlivých energetických sektorů zaměřuje Světový energetický výhled 2014 větší pozornost 
na jadernou energetiku a její věcnou analýzu včetně jednotlivých přínosů, rizik a upozornění na 
současné i budoucí překážky. Publikace byla 
představena dne 12. listopadu 2014 také v ČR. 
Kromě hlavního ekonoma IEA Fatiha Birola, 
který prezentoval její hlavní závěry, na akci 
vystoupil také ministr průmyslu a obchodu Jan 
Mládek, náměstek ministra zahraničních věcí 
Martin Tlapa a náměstek ministra průmyslu a 
obchodu Pavel Šolc. Světový energetický výhled 
2014 byl v roce 2014 představen ministrům 
energetiky zemí V4 na Mezinárodní konferenci 
o energetické politice EU a energetické 
bezpečnosti zemí V4, která se uskutečnila ve 
dnech 23. – 25. listopadu 2014 v Bratislavě a 
které se za ČR zúčastnil ministr průmyslu a 
obchodu Jan Mládek. 

V roce 2014 vydala IEA řadu dalších publikací k aktuálním energetickým otázkám: publikaci 
Perspektivy energetických technologií 2014 (Energy Technology Perspectives 2014), která 
analyzuje dlouhodobé trendy v energetickém sektoru a technologiích přispívajících k zajištění 
energetické bezpečnosti a udržitelnosti, zvláštní zprávu Mezinárodní energetické agentury o 
současných i budoucích investičních potřebách v energetic-kém sektoru a zprávu o výsledcích 
přezkumů energetické politiky EU, USA a RF. Dne 9. května 2014 se novým členským státem IEA 
stalo Estonsko.  

Hlavními událostmi činnosti Jaderné energetické agentury (NEA) v roce 2014 bylo jmenování 
nového generálního ředitele NEA Williama Magwooda z USA, který se nové funkce v NEA ujal od 
1. září 2014, a přijetí Polska za nového člena NEA databanky (24. 10.). Novou předsedkyní 

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-dynamics-of-employment-growth_5jz417hj6hg6-en
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-dynamics-of-employment-growth_5jz417hj6hg6-en
http://www.oecd.org/sti/young-SME-growth-and-job-creation.pdf
http://www.oecd.org/cfe/financing-smes-and-entrepreneurs-23065265.htm
http://www.oecd.org/industry/
http://www.iea.org/
http://www.iea.org/
http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2014/
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/energy-technology-perspectives-2014---executive-summary---english-version.html
http://www.worldenergyoutlook.org/investment/
http://www.worldenergyoutlook.org/investment/
http://www.oecd-nea.org/
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Řídícího výboru NEA, nejvyššího řídícího orgánu agentury, byla zvolena Marie-Elise Hoedemakers 
z Nizozemska. 

Činnost NEA se v roce 2014 zaměřila na rozvoj spolupráce s Čínou, a sice konkrétně s Národním 
úřadem pro jadernou bezpečnost Číny a Národním energetickým úřadem Číny, na problematiku 
zajištění dodávek radioizotopů pro lékařské účely, odstraňování následků havárie v jaderné 
elektrárně Fukušima-Daiči (odborný seminář k posouzení 
zdravotních dopadů havárie v jaderné elektrárně Fukušima-
Daiči u dětí, sledování vývoje v odškodňování obětí jaderné 
havárie), těžbu uranu (vydání publikace Řízení 
environmentálních a zdravotních dopadů těžby uranu a 
Zprávy o zdrojích, těžbě a poptávce po uranu za rok 2014) či 
regulační orgány pro jadernou bezpečnost (vydání brožury 
o efektivním fungování regulačních orgánů pro jadernou 
bezpečnost a zprávy o možnostech využití sociálních sítí 
jadernými regulačními orgány). 

Mezinárodní energetická agentura, http://www.iea.org 
Jaderná energetická agentura, http://www.oecd-nea.org 

6.21. Výbor pro rozvojovou pomoc (DAC) 

V roce 2014 se klíčovou událostí Výboru pro rozvojovou pomoc 
(Development Assistance Committee, DAC) v oblasti rozvojové pomoci stalo 
prosincové zasedání OECD DAC na vysoké úrovni, kde byla schválena revize 
statistického výkaznictví oficiální rozvojové pomoci (ODA) a byl stanoven 
další postup při sledování dalších finančních toků na podporu rozvoje. 
Jedná se o významný příspěvek OECD ke globálnímu vyjednávání 
o financování nových cílů udržitelného rozvoje (agenda post-2015). 
 
Změnu statistického výkaznictví ODA v průběhu roku 2014 projednávali 
v pracovní skupině pro statistiku (WP-STAT) i zástupci MZV a České 

rozvojové agentury. Schválená revize, která se týká především metodiky vykazování 
zvýhodněných úvěrů rozvojovým zemím, není jen technická, ale má i výrazný politický rozměr. 
Zásadním způsobem totiž ovlivní motivaci vlád realizovat nebo naopak nerealizovat některé 
finanční transakce z veřejných zdrojů. 
 
DAC dále potvrdil stávající finanční závazky ODA, potvrdil závazek navýšit podíl rozvojové 
pomoci směřující do nejchudších zemí světa (LDCs) a do zemí, kde je potřeba rozvojové pomoci 
největší. Dále  rozhodl o vytvoření nového ukazatele pro sledování celkových finančních toků na 
podporu udržitelného rozvoje (TOSD). Zvláštní pozornost bude v dalším období věnována také 
nástrojům na podporu soukromého sektoru (například poskytování záruk). Členové DAC se 
vyslovili i pro revizi pravidel pro započítávání výdajů na podporu míru a bezpečnosti. Ministři 
členských zemí DAC na závěr přijali komuniké. 
 
V průběhu roku 2014 byla publikována každoroční zpráva o rozvojové pomoci, která poprvé 
přinesla informace i o rozvojové spolupráci ČR. Zpráva konstatuje, že ačkoliv se hodnota 
celosvětové rozvojové pomoci (ODA) vyšplhala na rekordních 135 mld. USD, její podíl na 
celkovém financování rozvoje ve světě se snižuje. Stále větší význam mají soukromé investice, 
narůstá také význam spolupráce mezi zeměmi „jihu" (South-South Cooperation), zvyšuje se 
význam remitencí a role nových aktérů, jako jsou filantropické nadace, nevládní organizace 
apod. Pro nejchudší země však ODA i nadále zůstává zásadním zdrojem pro financování 
rozvojových programů i sociálních služeb. 
 

http://www.iea.org/
http://www.oecd-nea.org/
http://www.oecd.org/dac/OECD%20DAC%20HLM%20Communique.pdf
http://www.oecd.org/dac/development-co-operation-report-20747721.htm
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Významnou součástí práce DAC byla i v roce 2014 Peer Reviews (tj. komplexní zhodnocení) 
rozvojové spolupráce Itálie, Japonska, Irska, Velké Británie a Rakouska. ČR byla v závěru roku 
přizvána OECD, aby se v roce 2015 do Peer Review poprvé zapojila jako hodnotitel. 

6.22. Rozvojové centrum OECD 

Rozvojové centrum OECD zpracovalo v průběhu roku 2014 řadu 
ekonomických a sociálních analýz a pokračovalo v podpoře neformálního 
dialogu s rozvojovými zeměmi. ČR se účastnila pravidelných zasedání 
Řídící rady Rozvojového centra a finančně přispěla na jeho činnost. 
Zajímavou přidanou hodnotou Rozvojového centra je jeho pestrá členská 
základna, díky které je centrum prostředníkem mezi OECD a mnoha 
rozvojovými zeměmi. Vedle zemí OECD jsou členem Rozvojového centra i 
země mimo OECD jako např. Brazílie, Jihoafrická republika, Indie, Senegal 
nebo Thajsko. 

 

K nejvýznamnějším aktivitám Rozvojového centra v roce 2014 patřil: 

 Ekonomický výhled pro jihovýchodní Asii, Čínu a Indii pro rok 2015: Posilování 
institucionálních kapacit  

 Review politik sociální koheze Vietnamu  

 Mezinárodní ekonomické fórum o Africe  

 Ekonomický výhled pro Afriku 

 Multidimenzionální review Uruguaye  

 SIGI Index 2014 

Dne 6. listopadu byl na OECD představen tzv. Sociální a genderový index (SIGI) za rok 2014. 
Jedná se o relativně nový index Rozvojového centra OECD (poprvé vydán v roce 2009, edice 2014 
je třetí v pořadí) zaměřený na genderovou problematiku především v rozvojových zemích. Na 
rozdíl od jiných genderově zaměřených indexů (např. Index genderových nerovností GII a Index 
genderového rozvoje GDI vydávané UNDP) se SIGI nesoustřeďuje na stávající genderové 
nerovnosti, ale na jejich původ, tudíž na to, jak sociální instituce v dané zemi pojímají postavení 
žen a na otázku rovnosti v právu bez ohledu na pohlaví. SIGI se tak skládá z pěti hlavních 
indikátorů a plně pokrývá situaci ve 108 zemích světa, částečně je 
pak zmapováno celých 160 států. Oproti předcházejícím letem 
v roce 2014 SIGI pokrývá více států OECD, přibyly také některé nové 
proměnné, a konečně státy nebyly v konečném výsledku uspořádány 
striktně po jednom, nýbrž byly vždy zařazeny do jednotlivých 
skupin v závislosti na jejich úrovni diskriminace žen.  

Rozvojové centrum OECD, http://www.oecd.org/dev 
Sociální a genderový index, http://genderindex.org 

  

http://genderindex.org/
http://www.oecd.org/dev
http://genderindex.org/
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7. FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI OECD A PODÍL ČR 

Činnost OECD je financována třemi typy zdrojů: PART I, z něhož je financována veškerá základní 
činnost a do nějž povinně přispívají všechny členské země tzv. povinným příspěvkem 
kalkulovaným především v závislosti na výši národního HDP; PART II, který zahrnuje příspěvky na 
aktivity, jichž se členská země účastní na základě vlastního zájmu. 

7.1. Rozpočet OECD: PART I 

Jednotlivé oblasti tvořící PART I 
Celková výše příspěvků 
v roce 2014 (v tis. EUR) 

Hospodářský dohled (Economic Surveillance) 19 855 

Politika průmyslu a odvětví (Industrial and Sectorial Policies) 2 973 

Politika vědy a technologií (Science and Technology Policies) 7 175 

Lidský a sociální kapitál (Human and Social Capital) 3 710 

Politika zaměstnanosti a sociální koheze (Employment Policies and Social 
Cohesion) 

5 797 

Udržitelnost životního prostředí (Environmental Sustainability) 8 200 

Výkonnost systému zdravotní péče (Health System Performance) 2 270 

Mezinárodní obchod (International Trade) 5 130 

Zemědělství (Agriculture) 7 291 

Daně (Taxation) 5 907 

Obchodní prostředí (Business Climate) 6 355 

Konkurence a tržní efektivita (Competition and Market Efficiency) 5 341 

Hospodaření veřejného sektoru (Public Sector Economics and Governance) 6 899 

Rozvoj (Development) 6 730 

Mezinárodní vztahy (Global Relations) 2 895 

Statistiky (Statistics) 7 479 

Management OECD (Corporate Management) 10 925 

Provozní náklady OECD (Corporate Services) 70 041 

Komunikace a publikační činnost (Corporate Visibility) 8 037 

Úspory (Savings to be identified) - 231 

CELKEM ZA PART I 192 780 

Podíl ČR na všech výše uvedených oblastech PART I tvořil 0,89 % z celkové výše. 
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7.2. Rozpočet OECD: PART II 

Jednotlivé programy PART II, jejichž je ČR členem 

Příspěvky: 

celková výše 
dle 

programu 
(v tis. EUR) 

Podíl ČR 

(v tis. EUR) 

Podíl ČR 
(%) 

PART II 

Mezinárodní energetická agentura (IEA) 21 305 105 0,49 

Rozvojové centrum (Development Centre) 6 004 42 0,70 

Agentura pro jadernou energii (NEA) 10 951 54 0,49 

NEA databanka (NEA Databank) 3 099 21 0,68 

Centrum pro výzkum a inovace (CERI) 3 359 16 0,47 

Společné centrum dopravního výzkumu (JTRC) 933 4 0,47 

Mezinárodní dopravní fórum (ITF/ECMT) 4 700 44 0,94 

Kontrola chemických látek (Control of Chemicals) 1 826 9 0,47 

Ocel (Steel) 685 3 0,47 

Řízení biologických zdrojů (Biological Resource 
Management) 

703 4 0,56 

Program pro podporu rozvoje místní ekonomiky a 
zaměstnanosti (LEED) 

1 233 30 2,45 

Program pro mezinárodní hodnocení dospělých 
(PIAAC) 

2 401 31 1,27 

Globální vědecké fórum (Global Science Forum) 561 3 0,47 

Kódy a schémata – semena (Codes and Schemes – 
Seeds) 

442 4 0,41 

Kódy a schémata – traktory (Codes and Schemes – 
Tractors) 

314 4 0,54 

Globální fórum pro daňovou transparentnost (Global 
Forum on Tax Transparency) 

3 374 20 0,31 

Program pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA) 5 108 68 1,32 

Příloha rozpočet a penze 

Penzijní rozpočtový a rezervní fond (Pension Budget 
and Reserve Fund) 

51 890 241 0,47 

Investiční výdaje (Investment Expenditures) 1 932 9 0,47 

Příloha rozpočtu: Publikace (Annex Budget: 
Publications) 

1 443 7 0,47 

CELKEM ZA PART II (včetně příloh) 122 238 718 0,59 
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7.3. Celkový přehled za PART I a II a podíl ČR 

Celkové příspěvky na PART I a PART II 

 
Výše 

celkových 
příspěvků 

(v tis. EUR) 
 

Podíl ČR 
(v tis. EUR) 

Podíl ČR 
(%) 

PART I  189 910 1 696 0,89 

PART II (včetně příloh) 122 238 718 0,59 

CELKEM 
 

312 148 
 

2 414 0,77 

7.4. Přehled peněžních darů MZV pro OECD v roce 2014 

Název Výše (Kč) Popis 

Projekt Next 
Production Revolution 

 

540.000,- Kč  Projekt je odezvou na jednu z priorit místopředsednictví ČR 
na ministerském zasedání Rady OECD v roce 2015 (Ministerial 
Council Meeting, MCM 2015) – „moderní výroba v budoucnosti“ 
(modern manufacturing). Práce se zaměří na specifikaci rysů 
příští průmyslové revoluce, specifikaci faktorů, které vedou ke 
změnám ve výrobním procesu, a analýzou příležitostí a výzev 
spojených s tímto vývojem, a to včetně formulace politických 
doporučení. 

Věcný gestor: MZV ve spolupráci s MPaO a MŠMT 

Fórum OECD 2015  810.000,- Kč  

 

Fórum OECD je nedílnou součástí „Týdne OECD“ a slouží jako 
platforma, kde se delegáti členských i nečlenských zemí OECD, 
mezivládních organizací, sociálních partnerů a odborné 
veřejnosti vyjadřují k výsledkům práce OECD a k aktuálním 
výzvám globální ekonomiky. Fórum bezprostředně předchází 
jednáním MCM 2015 a je s nimi tematicky spojeno. Poskytnutí 
peněžního datu umožní ČR využít programu Fóra pro posílení 
účasti ČR, odpovídající věcným prioritám: řešení nerovností 
(inequalities), moderní výroba budoucnosti (modern 
manufacturing), předvídání globálních trendů významný pro 
vývoj ekonomik (foresight) – např. účast zástupců ČR 
v panelech, doplňková výstava atd.  

Věcný gestor: MZV ve spolupráci s věcnými gestory 

Projekt EURASIA 380.000,- Kč 

 

Účast na přehledech politik rozvoje vybraných sektorů 
ekonomiky, resp. středního a malého podnikání (Gruzie, 
Mongolsko, Ukrajina). Kontinuita dlouhodobého zapojení 
expertů ČR (včetně zástupců Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR) do projektů podporujících efektivní 
využití potenciálu ekonomického rozvoje. 

Gestor: MZV 
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Zpracování publikace 
Světového 
energetického 
výhledu IEA 

270.000,- Kč  Participace na přípravě kmenové publikace Mezinárodní 
energetické agentury (International Energy Agency, IEA) 
„Světový energetický výhled“ (World Energy Outlook, WEO), 
kterou v ČR každoročně prezentuje vysoký představitel IEA. 

Gestor: MZV 

Činnost Výboru OECD 
pro rozvojovou pomoc 
–Direktorát OECD pro 
rozvojovou spolupráci 

500.000,- Kč  

 

Příspěvek na plnění programu práce Výboru OECD pro 
rozvojovou pomoc (OECD Development Assistance Committee, 
DAC), jehož aktivity zajišťuje Direktorát OECD pro rozvojovou 
spolupráci (OECD Development Co-operation Directorate, 
DCD). 

Gestor: MZV-ORS 

CELKEM 2.500.000,- Kč   

Usnesením vlády č. 1039 ze dne 8. prosince 2014 byl schválen finanční dar pro OECD v celkové 
výši 2.500.000,- Kč  

8. NOVÉ NÁSTROJE PŘIJATÉ RADOU OECD V ROCE 2014 

V roce 2014 bylo přijato 8 nových nástrojů OECD: 

Instrument Stav Termín                               
dedschválení 

Gestor 

Doporučení Rady o zásadách pro nezávislé fiskální instituce  

Recommendation of the Council on Principles for 
Independent Fiscal Institutions, C(2014)17 

Schváleno 13. 2.  MF 

Doporučení Rady pro efektivní investování z veřejných 
zdrojů na všech úrovních státní správy 

Recommendation of the Council on Effective Public 
Investment Across Levels of Government, C(2014)32 

Schváleno 12. 3.  MMR 

Doporučení Rady pro efektivní spotřebitelskou politiku  

Recommendation of the Council on Consumer Policy 
Decision Making, C(2014)30 

Schváleno 12. 3.  MPaO 

Deklarace Rady k automatické výměně informací 
v daňových záležitostech 

Declaration on Automatic Exchange of Information in Tax 
Matters, C/MIN(2014)5/FINAL 

Schváleno 6. 5.  MF 

Doporučení Rady o řízení kritických rizik 

Draft Recommendation on the Governance of Critical Risks, 
C/MIN(2014)8/FINAL 

Schváleno 6. 5. MV 

Doporučení Rady ke standardu pro automatickou výměnu 
informací o finančních účtech v daňových záležitostech 

Recommendation of the Council on the Standard for 
Automatic Exchange of Financial Account Information in 
Tax Matters, C(2014)81/FINAL 

Schváleno 15. 7.  MF 

Doporučení Rady pro vládní strategie v oblasti digitální 
agendy 

Recommendation of the Council on Digital Government 
Strategies, C(2014)88 

Schváleno 15. 7.  Úřad vlády 

Doporučení Rady k mezinárodní spolupráci v oblasti 
soutěžních šetření a řízení  

Recommendation of the Council Concerning International 
Co-operation on Competition Investigations and 
Proceedings, C(2014)108 

Schváleno 16. 9.  MPaO 
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9. ZMĚNY VE VEDENÍ OECD A JEJÍCH SLOŽEK 

V roce 2014 nastoupili dva noví zástupci generálního tajemníka 
OECD. Bývalá premiérka Finska Mari Kiviniemi nahradila Yvese 
Letermea a nese odpovědnost za oblasti obchodu a zemědělství, 
regionálního rozvoje a veřejné správy, za statistiku a program Index 
lepšího života (Better Life Index).  

Bývalý německý státní tajemník Stefan Kapferer vystřídal Piera 
C. Padoana a odpovídá za problematiku zdravotnictví, za otázky 
lidského a sociálního kapitálu (včetně genderové problematiky) a za 
Centrum pro podnikání, malé a střední podnikání a místní rozvoj. 

Další významnou nominací byla Američanka Catherine L. Mann, 
která se stala hlavní ekonomkou OECD a novou vedoucí 
Ekonomického odboru, kde je odpovědná mimo jiné za vysokou 
kvalitu ekonomických analýz OECD, jako jsou Economic Outlook a 
zprávy programu Going for Growth.  

10. OECD A ČESKÁ REPUBLIKA 

10.1. Hlavní události ve vztazích ČR a OECD 

Datum Událost 

29.1. Seminář na MZV v Praze k megatrendům ve zdravotnictví za účasti šéfky 
zdravotní divize OECD Francescy Colombo 

3. – 4.3. Gender Forum v Paříži za účasti NM MPSV Zuzany Jentschke-Stöckl 

10. - 11.3. Zasedání Education Policy Committee (EDPC) v Paříži za účasti NM MŠMT 
Petra Mlsny 

18. - 19.3. Představení Hospodářského přehledu ČR 2014: tisková konference a seminář 
za účasti generálního tajemníka Angela Gurríi v Praze a seminář v Brně 

5. - 6. 5. Fórum OECD 2014 

6. - 7. 5. Zasedání Rady OECD na ministerské úrovni (MCM) 2014 

12.6. Kulatý stůl ke Strategii českého školství do roku 2020 v Praze pořádaný 
neziskovou organizací EDUin za účasti expertky OECD Anny Pons 

http://www.oecd.org/about/whodoeswhat/mari-kiviniemi.htm
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25.6. Zveřejnění studie OECD o kvalitě zdravotní péče v ČR (Health Care Quality 
Review) na ministerstvu zdravotnictví v Praze za účasti ministra Svatopluka 
Němečka a šéfky zdravotní divize OECD Francescy Colombo 

10.9. Pracovní návštěva prezidenta ČR v OECD 

14.10. Jmenování ČR místopředsedou MCM 2015 

29.10. Podpis Mnohostranné dohody o automatické výměně informací o finančních 
účtech v Berlíně ministrem financí Andejem Babišem 

30. - 31.10. Zasedání řídící rady Centre for Educational Research and Innovation (CERI) 
v Paříži za účasti ústředního školního inspektora ČŠI Tomáše Zatloukala 

10. - 12. 11. Zasedání řídící rady Programme for International Student Assessment (PISA) 
v Dublinu za účasti ústředního školního inspektora ČŠI Tomáše Zatloukala 

25. - 26. 11. Zasedání skupiny pro globální strategii 

28.11. Fórum pro udržitelný rozvoj v Praze, organizované Radou vlády pro 
udržitelný rozvoj za účasti předsedy vlády Bohuslava Sobotky, ministra ŽP  
Richarda Brabce a ředitele Direktorátu OECD pro životní prostředí Simona 
Uptona (na základě pozvání od premiéra Bohuslava Sobotky) 

1. - 2.12. High Level Policy Forum on Migration v Paříži s účastí zástupců MPSV a MV 

 

10.2.  Doporučení OECD pro ČR 

 V roce 2014 vydala OECD pro ČR v oblasti doporučení dva stěžejní dokumenty, a sice 
Hospodářský přehled ČR 2014 a Studii kvality zdravotní péče. 

10.2.1.  Hospodářský přehled České republiky 2014 

Hlavní publikací OECD zaměřenou na ČR byl loni Hospodářský 
přehled ČR 2014

3
 se shrnutím v českém jazyce. Přehled se 

kromě makroekonomických politik soustředil hlavně na oblast 
hospodářské soutěže, síťových odvětví, vzdělávání a trhu 
práce, a přinesl následující klíčová doporučení. 

1. Podpora oživení a potenciálního růstu 

Klíčová doporučení: 

 Zachovat akomodativní měnovou politiku, dokud definitivně neustoupí rizika deflace. 

 Udržet neutrální fiskální politiku, dokud se neupevní oživení ekonomiky, a následně se 
vrátit k postupné fiskální konsolidaci za účelem zajištění fiskální udržitelnosti. 

 Uplatnit komplexní přístup k zajištění fiskální udržitelnosti. V tomto ohledu jsou nutná 
opatření, která zajistí zvyšování skutečného věku odchodu do důchodu. Vláda by měla 

                                              
3 Předchozí Hospodářský přehled ČR vyšel v listopadu 2011, další je plánován v roce 2016. 

http://www.oecd.org/czech/economic-survey-czech-republic.htm
http://www.oecd.org/czech/economic-survey-czech-republic.htm
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/spoluprace-s-institucemi/2014/oecd-zverejnilo-hospodarsky-prehled-cr-2-17400
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nadále zajišťovat, aby valorizace důchodů nevedla k chudobě seniorů. Současně by vláda 
měla zvážit možnosti diverzifikace zdrojů příjmů důchodců. Dalším opatřením by mohlo 
být urychlení zvyšování zákonem stanoveného důchodového věku. 

 Posílit hledání shody na důležitých reformních iniciativách a ustavit nezávislou fiskální 
radu s rozsáhlou pravomocí. 

2. Podpora hospodářské soutěže 

Klíčová doporučení: 

 Zlepšit integritu řízení zbývajících podniků v majetku státu soustředěním jejich správy do 
rukou jednoho orgánu. Zprivatizovat a odprodat státem vlastněné podniky a činnosti, 
které mají podnikatelský charakter. 

 Zajistit, aby tzv. leniency program (program shovívavosti) řádně fungoval při odhalování 
kartelů a aby snaha o potírání zakázaných dohod mezi uchazeči o veřejné zakázky byla 
úspěšná. Vyjmout zvláštní sektorovou regulaci potravinářského maloobchodu z rámce 
soutěžní politiky. 

 Zajistit skutečnou nezávislost všech síťových regulátorů, zlepšit koordinaci mezi 
antimonopolním úřadem a regulátory a mít jednotný postoj k tomu, co tvoří správnou 
definici dominantního postavení na trhu. Řešit vertikální omezení konkurence skutečným 
vlastnickým oddělením nebo vytvořením holdingové struktury s finančním oddělením 
všech činností, které znemožní křížové subvencování. 

Další doporučení: 

 Snížit regulatorní zátěž podniků zkrácením průtahů při soudním vymáhání smluvního 
práva, omezením regulatorních zásahů místních orgánů, odstraněním zbytečných 
administrativních zpoždění a nákladů a zlepšením postupů při dokumentaci. 

 Schválit a uvést do praxe nový zákon o státní službě, který oddělí politické činitele od 
nepolitických úředníků. 

 Řešit problém anonymních akcionářů ve firmách ucházejících se o veřejné zakázky. 
Podpořit uplatňování soutěžního práva využitím sektorových analýz. Zvýšit váhu soutěžní 
politiky zavedením ex-post hodnocení dopadů fúzí. 

 V telekomunikacích zajistit, aby virtuální mobilní operátoři platili za přístup k mobilní 
síti cenu založenou na nákladech, a to buď regulací, nebo vyšetřováním operátorů 
vlastnících sítě pro zneužití dominantního postavení. Prošetřit, zda existují regulatorní 
nebo soutěžní bariéry, které brání virtuálům a společnostem, jejichž primárním oborem 
činnosti nejsou telekomunikace, stát se virtuálními operátory nezávislými na hostitelské 
síti. 

 Zajistit, aby vstup na liberalizovaný trh poštovních služeb nebyl pokřiven dotováním 
povinnosti veřejné služby či křížovým subvencováním tržních aktivit. 

3. Lepší využívání dovedností a přechod ze školy do zaměstnání 

Klíčová doporučení: 

 Motivovat zaměstnavatele, aby poskytovali praxe mladým pracovníkům bez potřebných 
dovedností, pomocí daňové podpory nebo cíleného snížení odvodů na sociální pojištění. 
Pokud zákonná minimální mzda dostatečně vzroste, dalším 
opatřením by výhledově mohlo být zavedení minimální 
mzdy pro mladé zaměstnance spojené se školením. 

 Zvýšit zapojení zaměstnavatelů v soukromé sféře do 
odborného vzdělávání zjednodušením institucionálního 
rámce a řízení. Zavést smluvní pracovněprávní vztah mezi 
učněm a zaměstnavatelem. Rozšířit praktickou přípravu na 
pracovišti poskytnutím dotací na obtížně umístitelné 
studenty zúčastněným firmám. 
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 Zajistit kvalitu terciárního vzdělávání zavedením akreditačních kritérií založených na 
výsledcích a školného za účelem zvýšení zdrojů pro veřejné vysoké školy; školné by mělo 
být doprovázeno smíšeným systémem sociálních stipendií a úvěrů se splácením 
podmíněným výší příjmu. 

 Za účelem zvýšení participace žen na trhu práce a pomoci rodinám lépe sladit rodinný a 
pracovní život poskytnout odpovídající nabídku finančně dostupných a kvalitních zařízení 
péče o děti předškolního věku. Až bude tato podmínka splněna, zkrátit maximální dobu 
trvání rodičovské dovolené a nahradit část rodičovského příspěvku systémem poukázek na 
péči o děti.  

Další doporučení: 

 Podpořit zaměstnatelnost stážistů zajištěním dostatečně dlouhého školení na pracovišti, 
které jim umožní co nejvíce se naučit, a vydáváním certifikátů potvrzujících získané 
dovednosti. 

 Zvýšit efektivitu aktivní politiky zaměstnanosti zaměřením zdrojů na jasně identifikované 
cílové skupiny a stanovit výkonové cíle. Zlepšit monitorování programů. 

 Vytvořit legislativu, která usnadní zakládání neziskových zařízení předškolní péče. 
Rozšířit otevírací hodiny zařízení předškolní péče a v mateřských školkách zvýšit počet 
míst pro děti mladší tří let. 

 Rozšířit přístup k předškolnímu vzdělávání i pro děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí a vypracovat standardy kvality poskytování služeb. 

 Zrušit předčasné větvení studijních směrů, neposílat žáky do zvláštních škol a posílit 
možnosti přestupu do jiného studijního směru. 

 V zájmu zlepšení kvality výuky rozšířit možnosti ředitelů škol odměňovat dobré výkony 
učitelů (za podmínky zavedení transparentního systému hodnocení), poskytovat novým 
učitelům vedení zkušenějšími kolegy a vytvořit motivaci pro získání a udržení dobrých 
pedagogů ve znevýhodněných školách finančními odměnami i lepšími pracovními 
podmínkami. 

 Používat standardizované národní testy ke srovnávacímu hodnocení škol, přitom propojit 
výsledky a charakteristiky studentů s cíli jednotlivých škol. 

 Zlepšit kvalitu výuky všeobecně vzdělávacích předmětů v učňovských programech za 
účelem omezení případů vyloučení ze studia a podpoření dalšího vzdělávání absolventů. 
Změnit financování škol tak, aby nabídka odborných programů lépe reagovala na potřeby 
trhu práce. 

10.2.2. OECD Studie kvality zdravotní péče - Česká republika 

Publikace Studie kvality zdravotní péče – Česká republika doporučila České republice především 
uskutečnit posun k takovému systému kvality zdravotní péče, který by umožňoval soustavné, 
podrobné a transparentní měření výsledků zdravotnických služeb. K tomu je zapotřebí 
sofistikovanější datová infrastruktura a také větší důslednost v oblasti vize, politiky a koordinace 
ústřední státní správy. 

1. Zlepšení strategie kvality péče - obecně 

Posílit řízení v oblasti kvality zdravotní péče: 

 Vytvořit trvalé, koherentní a ambiciózní strategie řízení kvality, 
která bude zaměřena na průběžné měření výsledků v oblasti kvality 
u všech poskytovatelů péče. 

 Vyjasnit role a vzájemné odpovědnosti mezi Ministerstvem 
zdravotnictví, krajskými samosprávami, zdravotními pojišťovnami a 
dalšími zainteresovanými subjekty. 

  

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-health-care-quality-czech-republic-2014_9789264208605-en
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Vytvořit ambicióznější a sofistikovanější sytém zajišťování kvality: 

 Akreditovat minimální standardy. 

 Zavést širší celonárodní systém hlášení a poučení pro nežádoucí události. 

 Zvážit nastavení národních výkonnostních cílů a připravovat pravidelné zprávy o kvalitě a 
bezpečnosti v systému českého zdravotnictví. 

 
Posílit roli primární péče o pacienty: 

 Prověřit vhodnost a funkčnost struktury úhrad, především kapitační platby. 

 Posílit zdravotnické vzdělávání a podporu nelékařských pracovníků primární péče 
(sester). 

 Zajistit nezávislost pacientských organizací a jejich aktivní role při reformách služeb na 
místní i celonárodní úrovni a na monitorování kvality. 

2. Posílení datové infrastruktury 

Formulovat dlouhodobé strategie pro vytvoření kvalitní datové infrastruktury: 

 Posílit datovou infrastrukturu, s jejíž pomocí bude možné soustavně sledovat kvalitu 
péče. 

 Omezit a sjednotit roztříštěný institucionální rámec pro shromažďování dat. 

 Rozvíjet legislativu pro usnadnění bezpečného sdílení dat a propojování dat z různých 
databází. 

 
Lépe využívat stávající data: 

 Sofistikovaněji analyzovat nad rámec základních statistik pro konkrétní skupiny pacientů. 

 Zajistit nejlepší praxi dle porovnání ukazatelů kvality v regionech a u všech 
poskytovatelů. 

 Rozvíjet politiky transparentního sdílení dat mezi pojistiteli, poskytovateli, 
akademickými institucemi a skupinami pacientů. 
 
Investovat do nových zdrojů dat a nových informačních technologií: 

 Podpořit rozvíjení registrů pacientů, vč. klinických výsledků poskytnuté péče. 

 Podpořit systematické a bezpečné využití elektronických zdravotních záznamů. 

 Zapojit se ve větším rozsahu do mezinárodních programů porovnávání kvality zdravotní 
péče. 

3. Zlepšení kvality screeningu a prevence 

Zvýšit přínos programů plošného onkologického screeningu: 

 Detailně sledovat vliv programu adresného zvaní dospělých. 

 Zavést systém průběžného plošného opakovaného zvaní v co nejkratší době. 

 Zajistit zpětnou vazbu pro lékaře a poskytovatele všech typů onkologického screeningu. 

 Propojit screeningová data s údaji o klinických výsledcích. 
 

Zajistit efektivitu a hospodárnost v programech prevence: 

 Posoudit efektivitu preventivních prohlídek vůči kardiovaskulárním onemocněním. 

 Investovat do nových preventivních iniciativ (cíleného poradenství dle individuálního 
rizika). 

 Využít stávající postupy sekundární prevence. 

 Opětovně se zaměřit na širší preventivní zdravotní péči u dětí, adolescentů a rodin. 
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4. Zlepšení péče o pacienty s diabetem a metabolickým syndromem 

Usnadnit důkladnější analýzy diabetické péče pomocí silné datové infrastruktury: 

 Založit národní registr pacientů s diabetem 2. typu a rozšířit stávající registry pro 
diabetes 1. typu a gestační diabetes. 

 Zavést komplexnější soubor ukazatelů kvality v léčbě diabetu. 

 Zajistit aktivnější využívání dostupných dat ke zvyšování kvality péče o pacienty. 
 

Podpořit významnější role odborných pracovníků primární péče: 

 Zavést motivační struktury (systému úhrad) pro odpovědnější přístup praktických lékařů. 

 Zajistit další vzdělávání a materiální podporu praktických lékařů pro složitější případy. 

 Zavést programy koordinované péče (Disease Management Programmes). 
 

Zavést lepší osvětu pacientů ohledně postupů samovyšetření (selfmonitoring): 

 Podpořit osvětu pro pacienty prostřednictvím vysoce kvalitních vzdělávacích programů. 

 Podpořit celostátní i místní pacientské organizace v oblasti osvěty. 

10.3. Občané České republiky v orgánech a sekretariátu OECD 

10.3.1. Češi v Sekretariátu OECD 

V sekretariátu OECD pracuje 13 českých občanů.  

Jméno Direktorát Funkce 

Václav Vojtěch TAD/PTA Analytik zemědělské politiky 

Daniel Trnka GOV/REG Analytik regulatorních reforem 

Vladimír Kubeček IEA Vedoucí úseku energetických dat 

Martin Pospíšil DAF/PSD Analytik programu pro konkurenceschopnost 

Martin Jareš CTP/TPS Daňový ekonom 

Zuzana Šmídová ECO/SSD Ekonom 

Jan Stránský ECO/MPD Ekonom 

Marianna Kudelová-Rohart DAF Asistentka 

Barbora Cachová ENV/EEI Asistentka 

Kateřina Kodlová EXD/CSL/INT Asistentka 

Jan Bartoš IEA Analytik 

Lucie Černá EDU Analytička 

Radovan Zídek CTP/GF Analytik 
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10.3.2. Češi ve vedení pracovních orgánů OECD 

Ve vedení pracovních orgánů OECD pracovalo v roce 2014 celkem pět českých občanů. 

Jméno Direktorát Funkce 

Pavel Forint MŽP ČR  Pracovní skupina pro chemické havárie, místopředseda 

Iva Ritschelová Předsedkyně ČSÚ Výbor pro statistiku, členka byra 

Martin Mana ČSÚ 

Pracovní skupina pro měření a analýzu digitální 
ekonomiky (WPMADE), místopředseda byra; Pracovní 
skupina pro ukazatele informační společnosti (WPIIS), 
člen byra 

Pavel Rozsypal SM OECD Paříž 
Předseda Správní rady Penzijního rozpočtového a 
rezervního fondu OECD, člen Auditního výboru OECD a 
předseda kulatého stolu programu Eurasie  

Lucie Núňez Tayupanta MŠMT 
Pracovní skupina pro inovační a technologickou politiku 
(TIP), místopředsedkyně byra 

10.3.3. Stáže českých expertů v OECD 

Na základě Memoranda o porozumění podepsaného mezi Stálou misí ČR a Sekretariátem OECD 
v roce 2011 zajišťovala Stálá mise přijetí expertů v Sekretariátu OECD. Celkem bylo v průběhu 
roku 2014 uskutečněno šest stáží expertů z Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví, 
Ministerstva dopravy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Českého 
statistického úřadu (ČSÚ). 

Jméno Období Direktorát v ČR 

Jan Alexa Září 2013 – únor 2014 Ministerstvo zdravotnictví 

Adam Krčál Září 2013 – březen 2014 MŠMT 

Irena Válková Březen 2014 – červenec 2014 Ministerstvo financí 

Klára Mikulíková Březen 2014 – srpen 2014 
Ministerstvo dopravy 

Božena Půbalová Září 2014 – únor 2015 ČSÚ 

Pavlína Habartová Říjen 2014 – březen 2015 ČSÚ 

 

10.4. Účast zástupců ČR na zasedáních 

Delegáti rezortů a diplomaté Stálé mise se v roce 2014 zúčastnili 
více než 1300 zasedání orgánů OECD a odborných debat v sídle 
OECD v Paříži. Současně proběhla také řada výjezdních zasedání 
a akcí mimo Paříž jako například Globální fórum 
o transparentnosti a výměně informací pro daňové účely, jež 
proběhlo koncem října v Berlíně. 
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11. MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI SM 
OECD 

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

 OIV je mezivládní organizace vědeckého a technického 
charakteru, zaměřená na otázky vína, révy vinné, nápojů 
z vína, stolních hroznů, rozinek a dalších produktů z vína a 
hroznů. V současné době má 46 členských států převážně 
z Evropy, jižní Ameriky a severní Afriky, včetně České 
republiky. Organizačně-administrativní zázemí OIV zajišťuje 
sekretariát se sídlem v Paříži, v jehož čele stojí generální 
ředitel, jímž byl v roce 2014 pan Jean-Marie Aurand (Francie). 

Odbornou gesci v ČR zajišťuje Ministerstvo zemědělství (MZe). Práce odborných skupin se účastní 
též zástupce Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně. 

Spektrum práce OIV zahrnuje harmonizaci a standardizaci (včetně vzájemného uznávání) v oboru 
révy, vína a hroznů a produktů z nich, výzkum a vědecký monitoring v oblasti vinohradnictví, 
vinařství a oenologie (věda/nauka o vínech), ochranu geografických indikací, kulturních a 
historických hodnot, informovanost a ochranu zdraví spotřebitelů, bezpečnost potravin, 
ekonomické aspekty výroby, prodeje i spotřeby, osvětu, výchovu a vzdělávání. 

Nejvýznamnější loňskou událostí byl 37. Světový vinohradnický a vinařský kongres (World 
Congress of Vine and Wine), který proběhl v argentinské Mendoze ve dnech 9. - 14. listopadu 
.2014. Při této příležitosti se také konalo řádné 12. zasedání Valného shromáždění OIV, složené 
z delegátů všech členských zemí, které rozhoduje o záležitostech zásadního významu pro činnost 
a fungování organizace. 

Mezinárodní organizace pro víno a vinnou révu (OIV), www.oiv.int 
37. Světový vinohradnický a vinařský kongres, oiv2014.gov.ar 

11.2. Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE) 

OIE je mezivládní organizace, zaměřená na širokou problematiku prevence a boje proti nákazám 
zvířat. Aktuálně má 180 členů, včetně České republiky. Sekretariát OIE má sídlo v Paříži. V čele 
sekretariátu stojí generální ředitel - pan Bernard Vallat z Francie. Gestorem aktivit ČR v OIE je 
Ministerstvo zemědělství (MZe), resp. Státní veterinární správa (SVS). 

K hlavním úkolům OIE náleží monitorování výskytu zvířecích nákaz, sběr, analýza a šíření 
vědeckých veterinárních informací, koordinace postupu při potírání zvířecích nákaz, 
vypracovávání a publikování mezinárodních standardů pro zdraví a pohodu zvířat a podpora 
veterinárních služeb. Nejvýznamnější akcí v r. 2014 bylo výroční zasedání 82. Valného 
shromáždění OIE, které se konalo ve dnech 25. - 30. května 2014 v Paříži. 

Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE), www.oie.int 

11.3. Mezinárodní úřad pro výstavnictví (BIE) 

Rok 2014 probíhal z hlediska BIE především ve znamení intenzivních příprav na EXPO 2015 
v Miláně. Bylo dále schváleno konání Mezinárodní specializované výstavy Astana 2017 a 
Zahradnické výstavy Peking 2019. Během dvou zasedání Valného shromáždění BIE v loňském roce 
byl rovněž zhodnocen pokrok při přípravě dalších nadcházejících světových výstav jako Milánské 
Trienále 2016, Zahradnická výstava Antalya 2016 a EXPO Dubai 2020.  

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

file://IPAR2A04/user_home$/stazoecd/Desktop/www.oiv.int
http://www.oiv2014.gov.ar/
file://IPAR2A04/user_home$/stazoecd/Desktop/www.oie.int
file://IPAR2A04/All$/Výroční%20zpráva%20za%20rok%202014/www.bie-paris.org
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11.4. Mezinárodní ústav chladírenský (IIR) 

Hlavní událostí činnosti IIR v roce 2014 bylo zasedání výkonného výboru IIR, který se zabývá 
finančními a administrativními záležitostmi úřadu a který se uskutečnil ve dnech 12. – 14. června 
2014. Na zasedání byla projednána strategie IIR na další období, kterou předložil ředitel IIR 
D. Coulomb. Strategie se zaměřuje na aktuální výzvy v chladírenství na globální úrovni, 
problematiku zvyšujících se požadavků na energii ve chladírenství (podle odhadů se chladírenství 
podílí cca 15% na celkové spotřebě elektrické energie ve světě), rozvoj odborníků na 
chladírenství a moderní komunikační strategii. 
 
Pod záštitou IIR se v Praze ve dnech 7. – 11. 4. 2014 uskutečnila konference Kryogenika 2014, 
která se zabývala chladírenskými technologiemi a zařízeními (kryofyzika, kryoinženýring, 
zkapalňování a separace plynů, kryobiologie, kryomedicína).  

Mezinárodní ústav chladírenský, www.iifiir.org 

11.5. Mezinárodní úřad pro míry a váhy (BIPM) 

Ve dnech 18. – 20. listopadu 2014 se ve Versailles 
uskutečnilo 25. zasedání Generální konference pro váhy a 
míry, která je nejvyšším orgánem BIPM a která se schází 
každé 4 roky. Hlavními výsledky konference bylo schválení 
změn v pravidlech pro volby členů Mezinárodního výboru pro 
váhy a míry a zvoleni jeho noví členové na období 2015 – 
2019, schválení rozpočtu BIPM na období 2016 – 2019, 
projednání revize Mezinárodní soustavy jednotek SI a 
představení pracovního programu BIPM na období 2016 – 
2019. 

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

11.6. Mezinárodní organizace pro legální metrologii (OIML) 

V roce 2014 se na Novém Zélandu uskutečnilo 49. zasedání Mezinárodního výboru pro legální 
metrologii, který je nejvyšším řídícím orgánem OIML. Hlavními tématy jednání byly návrh na 
prodloužení mandátu stávajícího ředitele OIML S. Patoraye na další pětileté funkční období, 
projekty podpory zemí s rozvíjejícími se metrologickými systémy, problematika legislativy a 
infrastruktury v metrologii v rozvojových zemích a ekonomické dopady metrologie na rozvojové 
země. Příští zasedání Mezinárodního výboru pro legální metrologii se bude konat v roce 2015 ve 
Francii. 

Mezinárodní organizace pro legální metrologii, www.oiml.org 
Český metrologický institut, www.chmi.cz  

11.7. Eutelsat 

Hlavní aktivity Eutelsat IGO v roce 2014 zahrnovaly provádění dohledu nad 
komerční společností EUTELSAT S. A., spolupráci s dalšími družicovými 
organizacemi (Mezinárodní telekomunikační družicová organizace a Mezinárodní 
družicová organizace pro pohyblivé služby), příspěvek pro práci Výboru OSN pro 
mírové využití kosmického prostoru, Komise OSN pro širokopásmový internet a 

iniciativu ITU na vytvoření příznivého prostředí pro poskytování satelitních služeb (Smart 
Sustainable Development Model). 

Evropská telekomunikační družicová organizace, www.eutelsatigo.int 
 

http://www.cryogenics2014.cz/
http://www.iifiir.org/
file://IPAR2A04/user_home$/stazoecd/Desktop/www.bipm.org
http://www.oiml.org/
http://www.chmi.cz/
file://IPAR2A04/All$/Výroční%20zpráva%20za%20rok%202014/www.eutelsatigo.int
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12. STÁLÁ MISE ČR PŘI OECD (STAV K LEDNU 2015) 

Na Stálé misi při OECD byli v létě 2014 vystřídáni 3 pracovníci – zástupce vedoucího Stálé mise 
Bohumila Dolejšího vystřídal Michal Strouhal, Petra Janouška (rozvojová spolupráce, rozpočet 
OECD, program stáží) vystřídal Petr Halaxa, Jiřího Pomahače (hospodář) nahradil Karel Rieger. 

Současný pracovní tým Stálé mise tak tvoří: 

Pavel Rozsypal Velvyslanec a stálý představitel ČR při OECD 

Michal Strouhal  Rada OECD, Výkonný výbor, Výbor pro vnější vztahy, koordinace v rámci 
EU, vnitřní chod SM, globální vztahy OECD, příprava zasedání Rady, BIE  

Aleš Ždimera  Zemědělství, životní prostředí, vzdělávání, zaměstnanost a sociální věci, 
zdravotnictví, migrace, věda a výzkum, výbor pro vědeckotechnickou 
politiku, udržitelný rozvoj, chemický výbor, doprava, OIV, OIE,TUAC 

Ivona Matoušová Ekonomika, hospodářská politika, boj proti korupci a praní špinavých 
peněz, finance, pojišťovnictví, hospodářská soutěž, statistika, správa a 
řízení společností 

Věra Zázvorková Obchod, energetika, teritoriální rozvoj, cestovní ruch, průmysl, ochrana 
spotřebitele, investiční výbor, výbor pro ocel, program pro místní 
ekonomický rozvoj, informační technologie, EutelSat IGO, IIR, BIPM a 
OIML, BIAC 

Petr Halaxa Rozvojová spolupráce, Rozvojové centrum, výbor pro rozpočet, výbor pro 
veřejné záležitosti a komunikaci, výbor pro veřejnou správu, styk 
s veřejností, příspěvky ČR do OECD 

Zuzana Gamrotová Asistentka velvyslance 

Petra Trnková  Asistentka 

Karel Rieger   Hospodář 

Eva Kolísková  Účetní 

Pavel Miřatský  Domovník a řidič 
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13. SYSTÉM ORGANIZACE OECD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sekretariát Rady a Výkonného 
výboru 

Direktorát pro právní záležitosti 
Sekretariát pro globální vztahy 

Vnitřní audit a evaluace 

Provozní ředitelství 

Lidské zdroje 

Oddělení pro výběrová řízení 

Ředitelství pro komunikaci a vztahy 
s veřejností 

Vztahy s médii 
Vztahy s veřejností 

Publikace 
Centra OECD 

Jednotlivá odborná ředitelství 

Direktorát pro rozvojovou spolupráci 
Ekonomický odbor 

Direktorát pro vzdělání a dovednosti 
Direktorát pro zaměstnanost, práci a sociální věci 

Centrum pro podnikání, malé a střední podniky a pro místní rozvoj 
Direktorát pro životní prostředí 

Direktorát pro finance a podnikání 
Direktorát pro veřejnou správu a územní rozvoj 

Direktorát pro vědu, technologii a průmysl 
Direktorát pro statistiku 

Direktorát pro obchod a zemědělství 
Centrum pro daňovou politiku a správu 

 

Zvláštní orgány 

Rozvojové centrum 
Mezinárodní energetická agentura 

Jaderná energetická agentura 
Fórum pro partnerství s Afrikou 

Finanční akční výbor 
Mezinárodní dopravní fórum 

Síť multilaterálních organizací zaměřená na 
hodnocení výkonu 

Klub pro Sahel a západní Afriku 
Poradní výbor pro obchod a průmysl 

Poradní výbor odborů 

 


