
OECD
Organizace pro hospodářskou  

spolupráci a rozvoj

© OECD 2007



2

Materiály OECD jsou rovněž k dispozici na následující 
webové stránce: www.oecd.org

Informace pro sdělovací prostředky

Služba OECD pro vztahy se sdělovacími prostředky
Tel.: 33 (0) 1 45 24 97 00
Fax: 33 (0) 1 45 24 80 03/94 37
e-mail: news.contact@oecd.org



3

OECD VE SVĚTĚ

Ústředí OECD 
2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16

Tel.: 33 (0) 1 45 24 81 67
Fax: 33 (0) 1 45 24 19 50 
E-mail: sales@oecd.org

Online objednávky: www.oecdbookshop.org

Středisko OECD v Berlíně 
Schumannstrasse 10, D-10117 Berlin

Tel.: 49 (0) 30 2888 353
Fax: 49 (0) 30 2888 3545

E-mail: berlin.contact@oecd.org
Internet: www.oecd.org/deutschland

Středisko OECD v Mexiku 
Av. Presidente Mazaryk 526

Colonia: Polanco, C.P. 11560
México, D.F.

Tel.: 52 55 91 38 62 33
Fax: 52 55 52 80 04 80

E-mail: mexico.contact@oecd.org
Internet: www.oecd.org/centrodemexico

Středisko OECD v Tokiu 
3rd Floor, Nippon Press Center Building

2-2-1 Uchisaiwaicho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011

Tel.: 81 3 5532 0021
Fax: 81 3 5532 0035

E-mail: tokyo.contact@oecd.org
Internet: www.oecdtokyo.org

Středisko OECD ve Washingtonu 
2001 L Street, NW, Suite 650
Washington DC 20036-4922

Tel.: 1 202 785 6323
Fax: 1 202 785 0350 

E-mail: washington.contact@oecd.org 
Internet: www.oecdwash.org

www.oecd.org



5

Obsah

Poslání OECD 7

Jak se OECD rozvíjela? 9

Čím se zabývá? 11

Struktura sekretariátu OECD  15

Struktura organizace  16

Globální vztahy  26

OECD a veřejnost  27

Členské země OECD  29



7

POSLÁNÍ OECD

OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 
je jedinečným fórem, v němž působí společně vlády 30 
tržních demokracií při řešení ekonomických, sociálních a 
řídících problémů, které sebou přináší globalizace, ale také 
při využívání jejích možností (www.oecd.org).

Organizace poskytuje prostor, kde jednotlivé vlády mohou 
porovnávat zkušenosti z realizace vládní politiky, hledat 
odpovědi na společné problémy, formulovat vhodná řešení 
a koordinovat domácí a zahraniční politiku. Je to fórum, 
kde společný tlak může působit jako mocná pobídka ke 
zlepšení politiky a kde vznikají mezinárodně odsouhlasené 
nástroje, rozhodnutí a doporučení v oblastech, v nichž 
je mezinárodní shoda nezbytná k dosažení pokroku 
jednotlivých zemí v rámci globální ekonomiky. K podpisu 
takovýchto dohod a úmluv jsou přizvávány také nečlenské 
země.

Výměna zkušeností mezi členskými vládami OECD je 
založena na informacích a analýzách poskytovaných 
sekretariátem OECD v Paříži. Sekretariát shromažďuje 
údaje, monitoruje trendy a analyzuje a předpovídá 
ekonomický vývoj. Zkoumá rovněž společenské změny 
a zákonitosti vývoje v obchodě, životním prostředí, 
zemědělství, technologiích, daňové politice atd.

OECD pomáhá vládám při rozvoji prosperity a v boji proti 
chudobě cestou hospodářského růstu, finanční stability, 
obchodu a investic, rozvoje technologií, inovacemi, 
podnikatelskou činností a rozvojem spolupráce. Pomáhá 
zabezpečit, aby byl brán zřetel na dopady hospodářského a 
sociálního rozvoje na životní prostředí. Další cíle zahrnují 
tvorbu pracovních míst, sociální spravedlnost a dosažení 
transparentního efektivního řízení.
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OECD stojí v čele úsilí o porozumění vývoji současného 
světa a pomáhá vládám reagovat na obavy s tím spojené. 
Tyto snahy zahrnují obchod a strukturální změny, 
bezpečnost informačních technologií a úkoly spojené s 
bojem proti chudobě v rozvojovém světě.

Již přes 40 let je OECD jedním z nejrozsáhlejších a 
nejspolehlivějších světových zdrojů srovnatelných 
statistických, hospodářských a sociálních údajů. Databáze 
OECD pokrývají rozmanité oblasti od národních účtů, 
ekonomických ukazatelů, obchodu, zaměstnanosti, přes 
migraci, vzdělání, energie, zdravotnictví až po životní 
prostředí. Podstatná část těchto výzkumných zpráv a 
analýz je publikována.

V posledním desetiletí se OECD zabývala řadou otázek v 
oblasti hospodářské, sociální a environmentální, přičemž 
i nadále prohlubovala spolupráci s průmyslem, odbory a 
dalšími zástupci občanské společnosti. Jednání OECD v 
oblasti daní a účtování vnitropodnikových cen například 
připravila cestu pro dvoustranné daňové dohody v celém 
světě.

OECD je společenstvím zemí sdílejících stejné hodnoty . 
V principu je členství omezeno pouze příslušností země k 
tržní ekonomice a pluralitní demokracii. Společenství je 
bohaté v tom smyslu, že jeho 30 členských zemí vytváří 
téměř 60% veškerého zboží a služeb na světě, v žádném 
případě však není uzavřené. Nečlenské země mohou 
přistoupit k dohodám a úmluvám OECD a organizace 
poskytuje expertízy a spolupracuje na tématech společného 
zájmu s více než 70 zeměmi na celém světě, od Brazílie, 
Číny a Ruska až po nejméně rozvinuté země v Africe. ■
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JAK SE OECD ROZVÍJELA?

OECD vznikla z Organizace pro evropskou hospodářskou 
spolupráci (OEEC), která byla ustavena v roce 1948 
za podpory Spojených států amerických a Kanady pro 
koordinaci Marshallova plánu rekonstrukce Evropy po 
druhé světové válce (www.oecd.org/history).

OECD byla vytvořena jako ekonomický protějšek NATO, 
v roce 1961 převzala činnost OEEC a od té doby je jejím 
posláním napomáhat vládám členských zemí k dosažení 
udržitelného hospodářského růstu, zaměstnanosti a 
rostoucí životní úrovně při zachování finanční stability a 
tím přispívat k rozvoji světového hospodářství. Úmluva 
o OECD vyzývá organizaci, aby se podílela na zdravé 
ekonomické expanzi v členských zemích a také v 
ostatních zemích procházejících procesem hospodářského 
rozvoje a aby přispívala k růstu světového obchodu na 
mnohostranné nediskriminační základně.

V poslední době se OECD nesoustřeďuje pouze na svých 
30 členských zemí, ale nabízí své analytické expertízy 
a shromážděné zkušenosti rovněž více než sedmdesáti 
rozvojovým a nově se rozvíjejícím tržním ekonomikám.

Globalizace posunula rozměr činnosti OECD od zkoumání 
jednotlivých oblastí politiky v rámci členských zemí 
k analýzám interakce různých oblastí politiky mezi 
členskými zeměmi i mimo OECD. Příkladem jsou práce 
na udržitelném rozvoji, kde je pro porozumění problémům 
a nalezení nejlepšího způsobu jejich společného řešení 
nutno vzít v úvahu problematiku životního prostředí, 
hospodářství i sociálního rozvoje napříč národními 
hranicemi.

Organizace také rozšiřuje své vztahy s občanskou 
společností. Poté, co v počátcích soustřeďovala svou 
pozornost na podnikání a pracovní síly, rozšiřuje v 
poslední době spolupráci se širokým spektrem nevládních 
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organizací. OECD také stále častěji vyzývá veřejnost k 
připomínkování různých aspektů své činnosti.

V rychle se měnící globální ekonomice mění se rovněž 
OECD. Organizace reformuje svou řídící strukturu, která 
zahrnuje komplexní systémové otázky jako je sdílení 
nákladů rozpočtu OECD, pravidla rozhodovacího procesu 
a také to jak reagovat na sílící tlak na rozšíření členské 
základny OECD. V současné době OECD též realizuje 
přestavbu svého ústředí v Paříži, včetně výstavby nového 
konferenčního centra. Veškeré toto úsilí směřuje k 
přeměně OECD na ještě efektivnější nástroj mezinárodní 
spolupráce. ■
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ČÍM SE ZABÝVÁ?

Pracovníci sekretariátu OECD v Paříži provádějí 
výzkumy a analýzy na základě požadavků 30 členských 
zemí OECD. Představitelé členských zemí se setkávají 
ve výborech ustavených pro klíčové oblasti činnosti a 
vyměňují si informace. Rozhodovací pravomoc přísluší 
Radě OECD.

Výbory OECD

Zástupci třiceti členských zemí se setkávají v odborných 
výborech, předkládají zde své návrhy a posuzují 
pokrok dosažený ve specifických oblastech jakými jsou 
ekonomika, obchod, věda, zaměstnanost, vzdělávání a 
finanční trhy. Celkem má organizace asi 200 výborů, 
pracovních a expertních skupin.

Každoročně přijíždí na zasedání výborů OECD přibližně 
40 000 vedoucích pracovníků státní správy jednotlivých 
zemí, kteří předkládají podněty, kontrolují a přispívají k 
činnosti sekretariátu OECD. Představitelé jednotlivých 
států mají i po svém návratu do domovských zemí online 
přístup k dokumentům OECD a mohou si vyměňovat 
informace prostřednictvím speciální sítě.

Rada OECD

Rozhodovací pravomoc přísluší Radě OECD. Rada je 
tvořena jedním představitelem z každé členské země 
(www.oecd.org/membercountries) a doplněna o zástupce 
Evropské komise (www.oecd.org/eu). Rada se schází 
pravidelně na úrovni stálých představitelů při OECD a její 
rozhodnutí jsou přijímána konsensem. Na úrovni ministrů 
se Rada schází jednou ročně k projednání klíčových otázek 
a ke stanovení priorit činnosti OECD. Radou uložené 
úkoly vykonává sekretariát OECD.
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Sekretariát OECD

V sekretariátu OECD v Paříži pracuje přibližně 2 000 
zaměstnanců, kteří zabezpečují činnost výborů. Tento 
počet zahrnuje asi 700 ekonomů, právníků, vědců a dalších 
odborníků, kteří provádějí výzkumné práce a analýzy v 
rámci přibližně tuctu odborných direktorátů.

V čele sekretariátu stojí generální tajemník (www.oecd.
org/secretarygeneral), kterému podléhají čtyři náměstci 
generálního tajemníka. Generální tajemník také předsedá 
Radě a tvoří důležitý spojovací článek mezi delegacemi 
jednotlivých zemí a sekretariátem.

OECD používá ve své činnosti dva úřední jazyky - 
angličtinu a francouzštinu. Pracovníky sekretariátu jsou 
občané členských zemí OECD, kteří však v době svého 
působení v OECD mají statut mezinárodních úředníků bez 
vazby na státní příslušnost. Pro zastoupení jednotlivých 
států neexistují kvóty a vychází se ze zásady rovných 
pracovních příležitostí pro vysoce kvalifikované muže a 
ženy různých odborností a národností.

Financování

OECD je financována svými 30 členskými zeměmi. 
Členské příspěvky do ročního rozpočtu se stanoví na 
základě vzorce v závislosti na velikosti ekonomiky každé 
členské země. Největším přispěvatelem jsou Spojené státy 
americké, které přispívají do rozpočtu přibližně 25%, 
následované Japonskem. Se souhlasem Rady mohou 
země také vkládat dobrovolné příspěvky do jednotlivých 
programů, které nejsou financovány z hlavního rozpočtu. 

Výši rozpočtu OECD – asi 336 miliónů EUR ročně 
– jakož i programovou náplň činnosti stanovuje Rada.



13

Činnost OECD

OECD vytváří prostředí pro reflexi a diskusi na základě 
výzkumných prací a analýz, což vládám umožňuje 
formulovat zásady mezivládních dohod a rovněž postupy 
na domácím nebo mezinárodním fóru. Na rozdíl od 
Světové banky nebo Mezinárodního měnového fondu, 
OECD nepřiděluje finanční prostředky.

Činnost OECD představuje vysoce efektivní proces, 
který začíná shromažďováním dat a analýzou, 
pokračuje kolektivní diskusí, přijetím rozhodnutí a 
jeho implementací. Společné posuzování vládami, 
mnohostranný dohled a soustavný tlak na adaptaci a 
reformy tvoří podstatu efektivity OECD v takových 
oblastech jako je například Úmluva o boji proti podplácení 
v mezinárodních obchodních transakcích. Analýzy OECD 
o tom, jak revoluce v informačních technologiích přispívá 
k hospodářskému růstu, pomáhají vládám v tvorbě 
hospodářské politiky a studie zaměřené na příčiny a řešení 
problémů nezaměstnanosti představují politický impuls 
k jejímu snížení. Významné analytické práce a úsilí o 
dosažení konsensu v obchodu se službami přispívají k 
úspěchu mezinárodních obchodních jednání.

Diskuse v OECD v některých případech přerostou v 
jednání, na nichž si země OECD dohodnou pravidla 
mezinárodní spolupráce. Mohou vyústit do formálních 
dohod, například o boji proti podplácení, o vývozních 
úvěrech nebo o pohybu kapitálu a v jiných případech 
mohou vést k tvorbě standardů nebo modelů pro 
mezinárodní daňové předpisy nebo doporučení a směrnic 
pro řízení a správu společností nebo postupů v oblasti 
životního prostředí.

Většina shromážděného materiálu a analýz OECD 
je publikována, tiskem nebo online, od tiskových 
komuniké a běžných kompilací dat a projekcí až po 
jednorázové publikace a monografie k určitým tématům, 
od ekonomických přehledů jednotlivých členských 
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zemí po pravidelné hodnocení vzdělávacích systémů, 
vědeckotechnickou politiku a ochranu životního prostředí. 
Webová stránka OECD (www.oecd.org) umožňuje široké 
veřejnosti přístup k celému spektru informací, analýz a 
údajů OECD.

Činnost sekretariátu 

Práce sekretariátu probíhá souběžně s prací výborů, 
přičemž každý direktorát poskytuje své služby jednomu 
nebo většímu počtu výborů a jejich pracovním skupinám 
a podskupinám. Činnost OECD je však stále více svou 
povahou multidisciplinární. 

Činnost OECD v oblasti udržitelného rozvoje a její 
Mezinárodní program pro budoucnost, jehož cílem 
je identifikovat nově vznikající problémy v jejich 
raném stadiu, má multidisciplinární povahu. Prací v 
oblasti stárnutí populace se účastní odborníci v oboru 
makroekonomické analýzy, experti v oblasti daní a 
podnikání, specialisté z oblasti zdravotnictví, trhu práce a 
sociálně politických analýz. 

Analýzy životního prostředí a hospodářství nemohou 
být nadále posuzovány izolovaně. Obchod a investice 
jsou neoddělitelně vzájemně propojeny. Biotechnologie 
zasahují do zemědělské politiky, průmyslu, vědy, životního 
prostředí a rozvoje. Měření důsledků globalizace zasahuje 
prakticky veškeré oblasti analýz státní politiky. ■
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Direktorát pro  
rozvojovou spolupráci 
www.oecd.org/dac

Ekonomický odbor 
www.oecd.org/eco

Direktorát pro 
vzdělávání 
www.oecd.org/edu

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

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

Direktorát pro životní 
prostředí 
www.oecd.org/env

Výkonný direktorát
www.oecd.org

Direktorát pro finance 
a podnikání 
www.oecd.org/daf

Direktorát pro 
výživu, zemědělství 
a rybářství 
www.oecd.org/agr

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

Direktorát pro styk 
s veřejností 
www.oecd.org

Direktorát pro 
veřejnou správu 
a územní rozvoj 
www.oecd.org/gov

Direktorát pro vědu, 
technologii a průmysl 
www.oecd.org/sti

Direktorát pro  
statistiku 
www.oecd.org/std

Centrum pro daňovou 
politiku a správu 
www.oecd.org/ctp

Direktorát pro obchod 
www.oecd.org/ech

STRUKTURA 
SEKRETARIÁTU OECD

(www.oecd.org/organisationchart)

Rozvojové centrum 
www.oecd.org/dev

Centrum pro výzkum 
ve vzdělávání  
a inovace 
www.oecd.org/
edu/ceri

Mezinárodní  
energetická agentura 
www.iea.org

Agentura pro jadernou 
energetiku 
www.nea.fr

Klub pro Sahel  
a Západní Afriku 
www.oecd.org/sah

Evropská konference 
ministrů dopravy 
www.cemt.org

DALŠÍ ORGÁNY

Sekretariát



16

STRUKTURA ORGANIZACE

Rozvoj
www.oecd.org/development

Dárcovské země OECD sdružené ve Výboru pro 
rozvojovou pomoc (DAC) poskytují více než 90% 
oficiální rozvojové pomoci (ODA). Direktorát pro 
rozvojovou spolupráci (DCD) podporuje práci DAC a 
také OECD jako celku při formulaci rozvojové politiky, 
koordinaci politiky a v oblasti informačních systémů pro 
rozvojovou spolupráci. Dvacet tři členů DAC představuje 
hlavní část světové dárcovské komunity. Vzhledem k 
tomu, že rozvojové země jsou v konečném důsledku samy 
odpovědny za svůj rozvoj, soustřeďuje se DAC na to, jak 
může mezinárodní spolupráce přispět k účasti rozvojových 
zemí v globálním hospodářství a k překonání chudoby. 
Předseda DAC vydává výroční Zprávu o rozvojové 
spolupráci, která obsahuje statistiky ODA. V otázkách 
politiky soudržnosti DCD úzce spolupracuje s dalšími 
složkami sekretariátu OECD.

Rozvojové centrum OECD zpracovává srovnávací analýzy 
pro různé oblasti rozvoje a podporuje neformální dialog 
s rozvojovými a ostatními zeměmi. Členy centra jsou 
také nečlenské země OECD jako je Brazílie, Chile, Indie, 
Rumunsko, Jihoafrická republika a Thajsko. Samostatný 
orgán – Klub zemí Sahelu a západní Afriky - podporuje 
úsilí 17 afrických zemí při definování a implementaci 
střednědobých a dlouhodobých rozvojových strategií 
tohoto regionu.
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Ekonomika
www.oecd.org/economics

Hospodářský výkon je na předním místě politické 
agendy vlád zemí OECD. Ekonomický odbor zkoumá 
hospodářský a finanční vývoj v zemích OECD a ve 
vybraných nečlenských zemích.

Odbor poskytuje celkový rámec pro identifikaci prioritních 
otázek, vyžadujících pozornost vlád. Vyhodnocuje 
dopady a souvislosti rozsáhlého spektra strukturálních 
otázek z hlediska širší hospodářské perspektivy. Čerpá 
při tom z práce řady odborných výborů OECD. Sem 
spadají práce na ekonomických dopadech a souvislostech 
stárnutí populace, politika pracovního trhu, veřejných 
výdajů, systémů vzdělávání a zdravotnictví, migrace, 
inovací, konkurenceschopnosti a vývoje finančních trhů, 
oblast překážek v mezinárodním obchodu službami a 
přímých zahraničních investic a v neposlední řadě dopady 
globalizace.

Dvakrát ročně vydávaný Hospodářský výhled OECD 
(OECD Economic Outlook) přináší analýzy současného 
makroekonomického vývoje a krátkodobé výhledy, 
identifikuje klíčové otázky politik a zahrnuje kapitoly 
zabývající se souvisejícími makroekonomickými tématy. 
Každoročně je vydáváno přibližně 20 hospodářských 
výhledů OECD o jednotlivých členských a nečlenských 
zemích, které jsou zaměřeny na klíčové makroekonomické 
a strukturální otázky.

Vzdělávání
www.oecd.org/education

Státy výrazně investují do vzdělávání, což je rozhodující 
pro hospodářský růst a sociální soudržnost. Direktorát pro 
vzdělávání pomáhá členským zemím dosáhnout vysoce 
kvalitní výuky pro široké vrstvy jako předpokladu rozvoje 
osobnosti, udržitelného hospodářského růstu a sociální 
soudržnosti.
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Direktorát pomáhá členským zemím formulovat a 
realizovat efektivní politiku vzdělávacích systémů. 
Soustřeďuje se na to, jak vyhodnocovat a zdokonalovat 
výstupy vzdělávacího procesu, jak podpořit kvalitní výuku 
a dosáhnout cestou vzdělání sociální soudržnost. Zabývá 
se rovněž úpravou terciárního vzdělávání pro potřeby 
globální ekonomiky, jakož i budoucností vzdělávání.

Direktorát pravidelně vydává přehledy vzdělávacích 
systémů v jednotlivých členských a nečlenských zemích. 
Pokrok dosažený ve vzdělávání a ve školicích systémech 
je každoročně prezentován v publikaci Stručný pohled 
na vzdělání (Education at a Glance), která obsahuje řadu 
statistických údajů a ukazatelů. Program pro mezinárodní 
hodnocení studentů (PISA) se každé tři roky zabývá 
přímým hodnocením úrovně dosažené patnáctiletými 
studenty. Výzkumy dlouhodobých trendů a inovací ve 
vzdělávacím procesu se zabývá Centrum pro výzkum a 
inovace ve vzdělávání.

Zaměstnanost a sociální soudržnost
www.oecd.org/social
www.oecd.org/migration
www.oecd.org/employment

Vysoká nezaměstnanost, sociální vyloučení a chudoba 
způsobují napětí ve společnosti a mohou vést k rozkladu 
hospodářství. Direktorát pro zaměstnanost, pracovní síly a 
sociální věci dohlíží na činnost ve vzájemně propojených 
oblastech politiky, v nichž je možno podporovat 
zaměstnanost a preventivně působit proti sociálnímu 
vyloučení. Jeho činnost se zaměřuje na čtyři hlavní témata: 
zaměstnanost a školení, zdraví, mezinárodní migraci a 
sociální otázky.

Direktorát monitoruje zaměstnanost a příjmové modely a 
každoročně vydává Přehled o zaměstnanosti (Employment 
Outlook), který analyzuje klíčové trendy a politiky na 
pracovním trhu. Přehled migračních toků a dopadů a 
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rovněž odpovědi na otázky jak a proč se lidé stěhují z 
jedné země do druhé, nabízejí Trendy v mezinárodní 
migraci (Trends in International Migration).

Trendy v oblasti zdraví a sociální trendy pravidelně 
monitoruje Stručný pohled na zdraví (Health at a Glance), 
Stručný pohled na společnost (Society at a Glance) a 
Stručný pohled na důchody (Pensions at a Glance). 
Direktorát se věnuje rovněž účinnosti zdravotní péče, 
programům sociální péče a postavení žen v pracovním 
procesu.

Energie
www.iea.org  
www.nea.fr 
www.oecd.org/energy

Otázkami energie se zabývají dvě specializované agentury.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) byla vytvořena po 
ropné krizi v roce 1974 ke koordinaci energetické politiky. 
Administrativně je zastřešena sekretariátem OECD, avšak 
řízena je nezávisle. Vzhledem ke svému vzniku v době 
potřeby zajištění nouzového systému zásobování v případě 
energetického kolapsu disponuje 26-členná IEA širokým 
mandátem, který zahrnuje opatření pro zlepšení dodávek 
energie a zvýšení efektivity využití energie, zajištění 
souladu mezi energetickou a environmentální politikou,  
navazování dialogu mezi producenty a spotřebiteli energií 
v rámci členských zemí IEA i mimo ně. Agentura vydává 
měsíční zprávy o trhu s ropou (Oil Market Reports) a roční 
světový energetický výhled (World Energy Outlook).

Agentura pro jadernou energetiku (NEA) je 
specializovanou agenturou v rámci OECD. Cestou 
mezinárodní spolupráce napomáhá svým 28 členských 
zemím udržovat a rozvíjet vědeckou, technologickou a 
právní základnu pro bezpečné, environmentálně šetrné a 
hospodárné využití jaderné energie pro mírové účely. Její 
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studie a další činnost je zaměřena na jadernou bezpečnost 
a regulaci, zabezpečení radioaktivního odpadu, ochranu 
před radiací a veřejné zdraví, jadernou vědu, ekonomiku, 
zdroje a technologie a rovněž právní záležitosti. 

Podnikání a místní rozvoj
www.oecd.org/cfe
www.oecd.org/territorial

Podpora podnikání, a to především malých a středních 
podniků (SME) je v centru pozornosti politiků jak v 
průmyslových zemích, tak v zemích s nově se rozvíjející 
ekonomikou i v rozvojových zemích. Centrum OECD 
pro podnikání, SME a místní rozvoj podporuje rozvoj 
podnikatelské společnosti, která je schopna inovací, 
vytváří pracovní místa, využívá příležitosti vytvořené 
globalizací a přispívá k udržitelnému růstu, integrovanému 
rozvoji a sociální soudržnosti.

Životní prostředí
www.oecd.org/environment

Zdravé životní prostředí je nezbytným předpokladem 
pro silné a zdravé hospodářství a pro udržitelný rozvoj. 
Direktorát pro životní prostředí pomáhá členským zemím 
při formulaci a realizaci účinné a efektivní politiky pro 
řešení problémů životního prostředí a využívání přírodních 
zdrojů udržitelným způsobem. S cílem podpory udržitelné 
spotřeby a výroby zkoumá direktorát z odvětvových i 
společenských hledisek vzájemné vazby mezi životním 
prostředím a ekonomikou. Spolupracuje s ostatními 
direktoráty v takových klíčových otázkách jako je obchod 
a investice, zemědělství, doprava, klimatické změny a 
ekologické daně a rozhodujícím způsobem se podílí na 
činnosti OECD na úseku udržitelného rozvoje.

Direktorát pravidelně vydává podrobné srovnávací 
přehledy o stavu životního prostředí v členských zemích. 
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Shromažďuje údaje a ukazatele v oblasti životního 
prostředí a zpracovává perspektivy vývoje podmínek 
životního prostředí. Program zdravého a bezpečného 
prostředí zahrnuje testování chemikálií a postupy při 
vyhodnocování rizik, koordinaci údajů a normativních 
laboratorních postupů a harmonizaci metodik pro 
hodnocení bezpečnosti moderních biotechnologických 
výrobků.

Finance a podnikání
www.oecd.org/finance
www.oecd.org/corporate

Finanční trhy hrají klíčovou úlohu v hospodářském růstu a 
stabilitě. Direktorát pro finanční a podnikatelské záležitosti 
se zabývá problematikou, která má bezprostřední dopad 
na hospodářský růst a rozvoj, zajištění finanční stability a 
podporu efektivního začlenění nečlenských zemí OECD 
do globální ekonomiky. Úzce spolupracuje s vládními 
institucemi na analýzách nových trendů a formuluje 
doporučení ke sbližování politik a nejvhodnější postupy na 
národní úrovni i v mezinárodní spolupráci.

Tato činnost je obohacována pravidelnými kontakty 
a konzultacemi s představiteli soukromého sektoru, 
zaměstnaneckých a jiných občanských organizací. Práce 
se rovněž aktivně účastní nečlenské země OECD, z nichž 
některé již přijaly stejné závazky jako členové OECD 
při potírání korupce, zabezpečování nediskriminačního 
zacházení se zahraničními investory a doporučily 
svým nadnárodním společnostem, aby ve své činnosti 
dodržovaly vysokou úroveň norem chování.

Nezávislý mezivládní orgán, Pracovní skupina pro 
finanční záležitosti (FATF, www.fatf-gafi.org) vypracovává 
a prosazuje zásady boje proti praní špinavých peněz a 
financování terorismu. Sekretariát této skupiny sídlí v 
sekretariátu OECD.
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Výživa, zemědělství a rybářství
www.oecd.org/agriculture

Vlády se již dlouhodobě zasazují o podporu zemědělské 
produkce na domácích i zahraničních trzích. Příliš vysoká 
podpora však přenáší náklady na spotřebitele a daňové 
poplatníky, snižuje efektivnost ekonomiky, deformuje 
výrobu a obchod, brání růstu v rozvojových zemích a 
může také poškozovat životní prostředí.

Direktorát pro výživu, zemědělství a rybářství zpracovává 
analýzy a poskytuje vládám poradenství a pomoc při 
formulaci a implementaci politiky zaměřené na dosažení 
cílů efektivním a účinným způsobem, který co nejméně 
deformuje obchodní prostředí. Činnost direktorátu 
pokrývá tři rozsáhlé oblasti - reformu zemědělské 
politiky, liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty a 
udržitelnou úroveň zemědělství a rybářství.

Výroční zpráva o monitorování a vyhodnocení zemědělské 
politiky (OECD Agricultural Policies: Monitoring and 
Evaluation) poskytuje jedinečné, mezinárodně srovnatelné 
informace o vývoji zemědělských politik a jejich 
dopadech. Zemědělský výhled OECD (OECD Agricultural 
Outlook) upozorňuje na tržní trendy a pravděpodobný 
dopad alternativních budoucích scénářích zemědělské 
politiky na globální trhy. Probíhají práce na dopadu 
environmentálních opatření na zemědělství. Roční výhled 
OECD o rybářství (Review of Fisheries) zkoumá vývoj v 
této oblasti.

Veřejná správa
www.oecd.org/governance

Dobrá a efektivní veřejná správa posiluje demokracii, 
podporuje hospodářskou prosperitu a sociální soudržnost. 
Direktorát pro veřejnou správu a místní rozvoj poskytuje 
zemím pomoc při přizpůsobení jejich státní správy a 
místní politiky měnícím se potřebám společnosti. Tato 
činnost zahrnuje zvyšování výkonnosti státní správy 
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při současné ochraně a podpoře základních hodnot 
dlouhodobé správy společnosti.

Direktorát analyzuje způsob jakým vlády spravují veřejný 
sektor, zlepšují poskytování služeb veřejnosti a zda 
zaváděné postupy vedou k posílení soudržnosti. Podporuje 
inovace v politice místního rozvoje a pomáhá zemím v 
řízení přechodu od poskytování subvencí k posilování 
místní konkurenceschopnosti.

Jednou z primárních funkcí direktorátu je vytvářet fórum, 
kde si země mohou vyměňovat poznatky z oblasti veřejné 
správy. Vysocí vládní úředníci se setkávají v odborných 
pracovních skupinách pro otázky rozpočtu a řízení, 
formulaci politiky, regulatorní reformy, řízení lidských 
zdrojů, řešení střetu zájmů, elektronické správy, místní 
politiky v městských a venkovských oblastech a ukazatelů 
místního rozvoje.

Věda, technologie a průmysl
www.oecd.org/science
www.oecd.org/enterprise
www.oecd.org/ict

Vědecké vynálezy a nové technologie mění tvář průmyslu. 
Direktorát pro vědu, techniku a průmysl pomáhá členským 
zemím OECD při rozvoji znalostní ekonomiky s cílem 
dosažení co nejvyššího inovačního potenciálu a adaptace 
národní politiky na využití příležitostí vytvářených 
globalizací. Direktorát nabízí statistiky a analýzy pro 
podporu vládní politiky v oblasti vědy, technologií a 
průmyslu.

Direktorát zkoumá rámcové podmínky 
konkurenceschopnosti průmyslu, růstu produktivity a vliv 
globálních hodnotových řetězců.

Direktorát navrhuje metody stimulace vědy a inovací, 
zvýšení přínosu duševního vlastnictví k hospodářskému 



24

růstu, zvýšení efektivnosti výzkumu a vývoje a interakce 
mezi průmyslem a vědou. Pokud jde o biotechnologie, 
práce se soustřeďují na analýzu politiky a rozvoje této 
oblasti. Direktorát se rovněž zabývá zvýšením ochrany 
spotřebitelů a uživatelů v online prostředí. V oblasti stavby 
lodí a výroby oceli se zapojuje do mnohostranných jednání 
o závazných dohodách o omezení veřejné podpory.

Statistika
www.oecd.org/statistics

Statistiky tvoří základ veškeré analytické činnosti 
OECD, takže jejich přesnost a aktuálnost je pro pověst 
organizace životně důležitá. Direktorát pro statistiku 
provádí sběr ekonomických statistických údajů v rámci 
OECD jako celku. Tato data jsou standardizována tak, 
aby byla mezinárodně srovnatelná, a jsou publikována 
jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Jednou z 
nejdůležitějších publikací je měsíčník obsahující hlavní 
ekonomické ukazatele (Main Economic Indicators). 
Další specializované publikace se zabývají oblastmi 
zahraničního obchodu, národních účtů, zaměstnanosti 
a nezaměstnanosti. Údaje vztahující se ke specifickým 
odvětvím publikují příslušné složky OECD. OECD hraje 
za součinnosti statistiků z členských zemí a z jiných 
mezinárodních organizací významnou úlohu ve vývoji 
nových souborů dat, odpovídajících nově vznikajícím 
problémům a potřebám uživatelů.

Daně
www.oecd.org/taxation

OECD pomáhá politickým činitelům při vytváření 
daňových systémů pro 21. století. Centrum pro daňovou 
politiku a správu zkoumá veškeré aspekty spojené s 
daněmi, včetně daňové politiky a správy. Podporuje 
dialog s nečlenskými zeměmi OECD a přispívá tak k 
mezinárodní spolupráci v oblasti daní.
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Program spolupráce s více než 80 nečlenskými zeměmi 
OECD zahrnuje práci na sjednávání, uplatňování a 
výkladu daňových dohod, účtování vnitropodnikových cen 
a efektivní výměnu informací.

Hlavní statistické publikace každoročně poskytují srovnání 
daňových sazeb a struktur v členských zemích. Centrum 
spolupracuje s ostatními direktoráty v otázkách, kde daně 
hrají významnou roli, jako je například dopad daňových 
systémů na trh práce.

Obchod
www.oecd.org/trade

Liberalizace obchodu a investic stimuluje hospodářský 
růst a je klíčovým faktorem integrace a pronikání řady 
zemí do světového hospodářství. Činnost direktorátu pro 
obchod je zaměřena na podporu silného mnohostranného 
obchodního systému s pevně stanovenými pravidly, 
který bude i nadále hybnou silou progresivní liberalizace 
obchodu a upevňování vazeb a bude zároveň přispívat k 
rostoucí životní úrovni a udržitelnému rozvoji v členských 
i nečlenských zemích OECD. Jde o podporu procesu 
liberalizace vycházejícího z mnohostranných obchodních 
jednání ve Světové obchodní organizaci (WTO) a z 
efektivního fungování mnohostranného obchodního 
systému.

Analytická činnost direktorátu usiluje o posílení 
argumentace pro další liberalizaci obchodu a o pochopení 
vazby mezi liberalizací obchodu a celou řadou otázek 
představujících veřejný zájem. Tato činnost přispívá 
k rozvinutí zasvěcené diskuse a k dosažení konsensu. 
Direktorát je zapojen do studia a příprav probíhajících 
i budoucích obchodních jednání, která se týkají nových 
kategorií obchodních pravidel. Zároveň mohou tyto 
analýzy nového vývoje obchodu zabránit vzniku 
problémů, souvisejících se stále sílícími konkurenčními 
tlaky. ■
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GLOBÁLNÍ VZTAHY

www.oecd.org/emerging

Časem se OECD zaměřila i na široký rozvoj styků s 
nečlenskými zeměmi. Organizace nyní udržuje vztahy 
spolupráce s více než 70 zeměmi. Tyto kontakty 
napomáhají další ekonomické integraci, zpřístupňují 
zkušenosti OECD dalším zemím a umožňují OECD těžit 
ze zkušeností a perspektiv nečlenských zemí.

Centrum pro spolupráci s nečlenskými zeměmi rozvíjí 
a zkoumá strategické směry globálních vztahů OECD 
s nečlenskými zeměmi. Koordinuje řadu programů 
propojených s klíčovými tématy činnosti OECD v 
takových oblastech jako je zlepšování investičních 
podmínek, veřejná a podniková správa a řízení, obchod, 
zemědělství, konkurence a daně. Centrum koordinuje 
dále účast nečlenských zemí v orgánech OECD a proces 
přijímání nových členů. Je místem kontaktu s dalšími 
mezinárodními organizacemi a rozvíjí a koordinuje 
vzájemné vztahy.

Speciálním programem je podpora transformace ekonomik 
střední a východní Evropy a zlepšení správy a řízení 
pod názvem Support for Improvement in Governance 
and Management (SIGMA). Jde o společný projekt s 
Evropskou unií. ■
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OECD A VEŘEJNOST

www.oecd.org/media
www.oecd.org/publicaffairs
www.oecd.org/civilsociety

Efektivní komunikace je základem pro plnění úlohy 
OECD při rozšiřování mezivládní spolupráce, jakož i 
při vysvětlování její činnosti širokému spektru zájemců 
a investorů, od politických činitelů k představitelům 
podnikatelské sféry, akademické obci, představitelům 
občanské společnosti, médiím a veřejnosti. Webová 
stránka OECD (www.oecd.org) hraje významnou úlohu v 
přenosu informací z OECD směrem k široké veřejnosti a 
pro většinu lidí v celém světě je místem prvního kontaktu 
s touto organizací. Webová stránka je rovněž využívána k 
veřejnému připomínkování určitých projektů OECD.

Publikace OECD (www.oecd.org/publications) jsou 
základním prostředkem pro šíření intelektuálních výstupů 
organizace, a to jak v tištěné podobě, tak online. OECD 
ročně publikuje přibližně 250 nových titulů v angličtině 
a francouzštině, přičemž některé vybrané tituly jsou 
překládány také do jiných jazyků. Informace o publikacích 
lze získat prostřednictvím OECD v Paříži a také na adrese 
online knihkupectví (www.oecdbookshop.org).

Střediska OECD (www.oecd.org/centres) v Berlíně, 
Mexiku, Tokiu a ve Washingtonu pořádají přednášky, 
semináře a jiné akce, na nichž informují o činnosti 
organizace a často pomáhají překonávat jazykové bariéry.

Rovněž časopis OECD určený pro veřejnost 
(Observer) (www.oecdobserver.org), přispívá k aktuální 
informovanosti čtenářů o klíčových otázkách činnosti 
OECD.

Od svého vzniku udržuje OECD spolupráci s občanskou 
společností (www.oecd.org/civilsociety), a to především 
prostřednictvím Poradního výboru OECD pro podnikání 
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a průmysl (BIAC, www.biac.org) a prostřednictvím 
Poradního výboru OECD pro odbory (TUAC, www.
tuac.org). V průběhu posledního desetiletí zahájila 
OECD velmi intenzivní dialog a konzultace s různými 
organizacemi občanské společnosti a s členy parlamentů.

OECD udržuje dále úzké vztahy se členy parlamentů v 
členských zemích, významné je rovněž spojení s Radou 
Evropy a Evropským parlamentem a s Hospodářským 
výborem parlamentního shromáždění NATO. V posledním 
období se parlamentní vazby významně posílily realizací 
programu parlamentních seminářů na nejvyšší úrovni.

Součástí vztahů OECD s jinými mezinárodními 
organizacemi a orgány jsou také oficiální vztahy s 
Mezinárodní organizací práce, Organizací pro výživu 
a zemědělství, Mezinárodním měnovým fondem, se 
Světovou bankou, Mezinárodní agenturou pro atomovou 
energii a rovněž s řadou dalších orgánů Organizace 
spojených národů. OECD má rovněž úzké vztahy s 
Evropskou konferencí ministrů dopravy, což je nezávislý 
orgán přidružený k OECD, který se zabývá otázkami 
zdokonalování všech druhů dopravy.

Výroční Fórum OECD (www.oecdforum.org), pořádané 
souběžně s výročním zasedáním ministrů, umožňuje 
nejvyšším představitelům podnikatelské sféry, 
zaměstnanců a zástupcům nevládních organizací projednat 
klíčové záležitosti ministerské agendy s představiteli vlád 
a nejvyššími činiteli mezinárodních organizací. Jednání 
Fóra je přístupno veřejnosti. ■
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ČLENSKÉ ZEMĚ OECD

 Austrálie www.oecd.org/australia

 Rakousko www.oecd.org/austria

 Belgie www.oecd.org/belgium

 Kanada www.oecd.org/canada

 Česká republika www.oecd.org/czech

 Dánsko www.oecd.org/denmark

 Finsko www.oecd.org/finland

 Francie www.oecd.org/france

 Německo www.oecd.org/germany

 Řecko www.oecd.org/greece

 Maďarsko www.oecd.org/hungary

 Island www.oecd.org/iceland

 Irsko www.oecd.org/ireland

 Itálie www.oecd.org/italy

 Japonsko www.oecd.org/japan

 Korea www.oecd.org/korea

 Lucembursko www.oecd.org/luxembourg

 Mexiko www.oecd.org/mexico

 Nizozemí www.oecd.org/netherlands

 Nový Zéland www.oecd.org/nz

 Norsko www.oecd.org/norway

 Polsko www.oecd.org/poland

 Portugalsko www.oecd.org/portugal

 Slovensko www.oecd.org/slovakia

 Španělsko www.oecd.org/spain

 Švédsko www.oecd.org/sweden

 Švýcarsko www.oecd.org/switzerland

 Turecko www.oecd.org/turkey

 Velká Británie www.oecd.org/uk

 USA www.oecd.org/us



www.oecd.org/OECDdirect

Naše bezplatná upozorňovací 
e-mailová služba je vhodná pro 
každého - registrujte se nyní

www.oecdbookshop.org

Služba pro jednotlivé zájemce 
o informace

www.SourceOECD.org

Ideální pro vysoké školy, firmy, 
ministerstva a další instituce 
zajímající se o informace




