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Naše posláNí

Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj (OECD) poskytuje svým 34 členským 
státům fórum pro vzájemnou spolupráci, sdílení 
zkušeností a řešení společných problémů.

Spolupracujeme s vládami, abychom 
porozuměli příčinám hospodářských, 
společenských a environmentálních změn. 
Na základě analýz a srovnávání údajů 
zpracováváme prognózy budoucích trendů. 
Utváříme mezinárodní standardy v celé 
řadě oblastí, od zemědělství přes zdanění 
až po bezpečnost chemických látek.

Společným jmenovatelem naší práce je to, 
že se hlásíme k zásadám tržní ekonomiky, 
jejíž oporou jsou demokratické instituce a v 
níž se pozornost soustředí na dobré životní 
podmínky pro všechny občany.

OECD
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VZájemNé hodNoceNí

Jednou z hlavních silných stránek OECD je 
schopnost nabídnout členským státům rámec, v 
němž mohou srovnávat své zkušenosti a zkoumat 
osvědčené postupy v nejrůznějších oblastech.

Metoda vzájemného hodnocení, kdy politiku 
určité země posuzují na základě principu 
rovnosti jiní členové, se v OECD využívá již více 
než 50 let.

Například země, která se snaží omezit 
znečištění, se může poučit z toho, co se 
osvědčilo či neosvědčilo v jiných zemích. Lze 
tak ušetřit čas a vyhnout se nákladnému 
experimentování a vlády díky tomu mohou 
snáze získat na domácí půdě podporu pro 
náročná opatření. A protože stejný proces 
absolvuje každá země, nikdo nemá pocit, že je 
terčem kritiky.



OECD

Česká republika a oecd

Česká republika vstoupila 
do oecd v roce 1995. 
stálá mise ČR a čeští 
odborníci se v oecd 
aktivně zapojují do práce 
tematických skupin.

Nedávno oecd vydala 
několik zpráv o politikách 
České republiky. Členské 
státy doporučení 
posoudily a schválily na 
základě principu rovnosti.
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představení hospodářského přehledu České republiky 2016 
dne 6. června za účasti předsedy vlády Bohuslava sobotky a 
generálního tajemníka oecd ángela Gurríi

OECD každé dva roky vydává Hospodářský přehled České republiky a pravidelně zveřejňuje 
hodnocení politik. Index lepšího života (Better Life Index) srovnává kvalitu života v ČR s kvali-
tou života v jiných členských státech.



hodnocení stavu a politik 
životního prostředí

od roku 1992 provedla oecd ve svých 
členských státech a vybraných partnerských 
zemích více než 80 hodnocení stavu a politik 
životního prostředí (epR).

 z „Posouzení a doporučení“ shrnují 
hlavní zjištění a předkládají doporučení k 
politikám, jež mají dané zemi napomoci 
k lepším výsledkům v oblasti životního 
prostředí.

 z „Klíčové trendy v životním prostředí“ 
popisují pokrok dané země, pokud jde 
o efektivní využití energie a přírodních 
zdrojů, snižování uhlíkové náročnosti 
ekonomiky, řízení přírodního kapitálu a 
zlepšování environmentální kvality života.

 z „Správa a řízení v oblasti životního 
prostředí“ hodnotí systém správy a 
legislativní rámec dané země v oblasti 
životního prostředí a to, jak země zajišťuje 
dodržování environmentálních předpisů.

 z „Směřování k zelenému růstu“ 
představuje úsilí dané země o komplexní 
zohledňování životního prostředí 
v hospodářské politice a o podporu 
ekologizace hospodářství, např. 
prostřednictvím daní a jiných nástrojů 
cenotvorby.

Každá země si dále vybírá dvě témata pro hlubší 
analýzu. Česká republika si vybrala:

 z nakládání s odpady a materiály,

 z udržitelný rozvoj měst.

co hodNoceNí oBsahují?
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     hodnocení stavu a politik životního prostředí představuje jedinečný proces, při němž se 

nejen zjišťují problémy a hledají řešení, ale který díky své inkluzivitě předkládá i užitečné 

znalosti a konkrétní možnosti, co lze v hodnocené zemi změnit.

Klaus Töpfer, bývalý německý ministr životního prostředí a ředitel UNEP

puBlikace Z posledNí doBy

«
» 

Vyjde V Roce 2017: Estonsko, Korea, Nový Zéland, Kanadu, Švýcarsko     
V Roce 2018: Czech Republic, Česká republika, Maďarsko

předchozí hodnocení stavu a politik životního prostředí 
(Zpráva o politice, stavu a vývoji životního prostředí) ČR 
vyšlo v roce 2005.

Zabývalo se péčí o životní prostředí (o ovzduší, vodu, 
přírodu a biologickou rozmanitost), začleněním otázek 
životního prostředí do hospodářských a sociálních politik 
a mezinárodní spoluprací.

V rámci nového hodnocení stavu a politik životního 
prostředí ČR se bude zjišťovat, k jakému pokroku došlo po 
roce 2005.
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     oecd nám nastavuje zrcadlo, ve kterém vidíme nejen to, co momentálně děláme 

dobře, ale i to, v čem máme rezervy: například v oblasti kvality vody, půdy a ovzduší.

Sharon Dijksma, nizozemská ministryně životního prostředí

« » 



klíčové kroky v rámci hodnocení

V 2016 - 
I 2017

přípRaVa hodNoceNí a sBěR iNFoRmací

 z Výběr kapitol pro hlubší analýzu a domluva 
harmonogramu

 z Dotazníkové šetření ve spolupráci s příslušnými 
ministerstvy a agenturami (do konce ledna 2017)

 z Shromáždění dat a dokumentace

 z Příprava hodnotící mise, kterou realizuje tým analytiků 
a specialistů včetně odborníků ze dvou členských států

  
Vi 

2017

ReView missioN

 z Schůzky se zúčastněnými stranami v oblasti 
environmentálních politik: se zástupci ministerstva 
životního prostředí a dalších ministerstev, vládní agentury, 
nezávislými odborníky, zástupci nevládních organizací, 
podniků, odborů a samosprávy

 z Návštěva v terénu k vybranému tématu hlubší analýzy

Hodnotící mise v nizozemském  
Rotterdamu, 2015

Národní park Chapada dos Veadeiros,
Brazílie 2015
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XII 
2017

NáVRh ZpRáVy

 z Návrh zprávy je předán vládě České republiky a 
zástupcům pracovní skupiny OECD pro hodnocení stavu a 
politik životního prostředí

I–II  
2018

VZájemNé hodNoceNí

 z Prezentace zprávy pracovní skupině za přítomnosti 
české delegace na vysoké úrovni

 z Projednání témat hodnocení delegáty a jejich dotazy k nim 

 z Schválení kapitoly Posouzení a doporučení, která odráží 
kolektivní názor členských států OECD

V pracovní skupině pro hodnocení 
stavu a politik životního prostředí jsou 
zastoupeny všechny členské státy oecd a 
evropská komise.
pracovní skupina schvaluje kapitolu 
posouzení a doporučení. Zveřejnění 
konečné zprávy je v působnosti 
generálního tajemníka oecd.

léto  
2018

oFiciálNí předstaVeNí

Pracovní skupina
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schůZka k politikám

XI  
2017

 z Diskuse na vysoké úrovni o hlavních zjištěních a 
doporučeních EPR

 z Zpráva je zveřejněna a zpřístupněna na internetu 
občanské společnosti a médiím

 z Tisková konference, zveřejnění brožury s výtahem 
nejpodstatnějšího (Highlights) a dalších on-line 
komunikačních nástrojů



Hodnocení 
stavu a politik 
životního 
prostředí (EPR) 
nabízí nezávislé 

posouzení a cílená doporučení 
ke zkvalitnění politik, které 
mají vliv na životní prostředí.

V rámci třetího hodnocení 
stavu a politik životního 
prostředí v ČR se bude 
zjišťovat, k jakému pokroku 
došlo po roce 2005.

KONTAKT

Nathalie Girouard
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koordinátor hodnocení
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