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Historie OECDHistorie OECD
Organizace pro ekonomickou spoluprOrganizace pro ekonomickou spoluprááci a ci a 
rozvoj rozvoj ((OrganisationOrganisation forfor EconomicEconomic CoCo--
OperationOperation andand DevelopmentDevelopment)) je je 
mezinmezináárodnrodníí vlvláádndníí organizacorganizacíí se sse síídlem v dlem v 
PaPa��íížži. i. 
Je nJe náástupkynstupkyníí Organizace pro Organizace pro 
hospodhospodáá��skou spoluprskou spoluprááci v Evropci v Evrop��, kter, kteráá
mm��la za la za úúkol povkol pováálele��nou hospodnou hospodáá��skou skou 
obnovu. obnovu. OECD vznikla v roce 1961OECD vznikla v roce 1961, kdy , kdy 
veveššel v platnost jejel v platnost jejíí zaklzakláádajdajííccíí dokument dokument 
"Konvence o OECD". "Konvence o OECD". 



CCííle OECDle OECD
Konvence uvKonvence uvááddíí jako jako hlavnhlavníí ccííle le koordinaci koordinaci 
politik za politik za úú��elem dlouhodobelem dlouhodobéého ekonomickho ekonomickéého ho 
rozvoje rozvoje ��lenských i lenských i nene��lenskýchlenských zemzemíí. . 
SdruSdružžuje ekonomicky nejvýznamnuje ekonomicky nejvýznamn��jjšíší zemzem��
svsv��ta (produkujta (produkujíí vvííce nece nežž dvdv�� tt��etiny zboetiny zbožžíí a a 
sluslužžeb sveb sv��ta), takta), takžže hraje výraznou e hraje výraznou úúlohu plohu p��i i 
rozvoji mezinrozvoji mezináárodnrodníích ekonomických vztahch ekonomických vztah�� a a 
mezinmezináárodnrodníího obchodu. ho obchodu. 
V poslednV posledníí dobdob�� taktakéé ststáále vle vííce reaguje na ce reaguje na 
aktuaktuáálnlníí výzvy vyplývajvýzvy vyplývajííccíí z globalizace z globalizace 
svsv��tovtovéé ekonomiky.ekonomiky.



Význam OECDVýznam OECD
OECD je unikOECD je unikáátntníím fm fóórem ("permanentnrem ("permanentníí
mezivlmezivláádndníí konferenckonferencíí"), kde nejvysp"), kde nejvysp��lejlejšíší zemzem��
svsv��ta slata sla��ujujíí svsvéé postupy v celpostupy v celéé ��adad�� oblastoblastíí
(ekonomika, finance, obchod, vzd(ekonomika, finance, obchod, vzd��lláávváánníí, v, v��da a da a 
technika, vetechnika, ve��ejnejnáá sprsprááva, zemva, zem��dd��lstvlstvíí, , žživotnivotníí
prostprost��ededíí a dala dalšíší). ). 
Na rozdNa rozdííl od ostatnl od ostatníích sektorovch sektorov�� zamzam����ených ených 
mezinmezináárodnrodníích organizacch organizacíí tak mtak m�ž�že OECD vyue OECD využžíít t 
prpr����ezový charakterezový charakter svsvéé prprááce a za tce a za tíímto mto 
úú��elem iniciovala elem iniciovala ��adu horizontadu horizontáálnlníích projektch projekt��..



��lensklenskéé ststááty OECDty OECD
Dnes mDnes máá OECD OECD 30 30 ��lenských zemlenských zemíí. Mezi . Mezi 
dvacet zakldvacet zakláádajdajííccíích zemch zemíí patpat��ily: Belgie, ily: Belgie, 
DDáánsko, Francie, Irsko, Island, Itnsko, Francie, Irsko, Island, Itáálie, Kanada, lie, Kanada, 
Lucembursko, NizozemLucembursko, Nizozemíí, Norsko, , Norsko, 
Portugalsko, Rakousko, Portugalsko, Rakousko, ��ecko, ecko, ŠŠpanpan��lsko, lsko, 
USA, VelkUSA, Velkáá BritBritáánie, SRN, nie, SRN, ŠŠvvéédsko, dsko, 
ŠŠvýcarsko a Turecko. výcarsko a Turecko. 
PostupnPostupn�� vstoupily: Japonsko (1964), Finsko vstoupily: Japonsko (1964), Finsko 
(1969), Austr(1969), Austráálie (1971), Nový Zlie (1971), Nový Zééland (1973), land (1973), 
Mexiko (1994), Mexiko (1994), ��eskeskáá republika (1995),republika (1995),
MaMa��arsko (1996), Polsko (1996), J.Korea arsko (1996), Polsko (1996), J.Korea 
(1996) a Slovensko (2000).(1996) a Slovensko (2000).



��lenstvlenstvíí v OECDv OECD
OECD je svým rozsahem globOECD je svým rozsahem globáálnlníí
(pokrýv(pokrýváá hlavnhlavníí ekonomickekonomickáá centra centra 
svsv��ta), nikoliv vta), nikoliv vššak univerzak univerzáálnlníí
organizacorganizacíí. . 
��lenstvlenstvíí v nv níí je výbje výb��rovrovéé ("klub ("klub 
bohatých") a aby se nbohatých") a aby se n��kterkteráá zemzem��
mohla stmohla stáát t ��lenem OECD, muslenem OECD, musíí splnit splnit 
nnáároro��nnéé politickpolitickéé, ekonomick, ekonomickéé a a 
legislativnlegislativníí podmpodmíínky.nky.



��lenstvlenstvíí v OECDv OECD
V souV sou��asnosti se o dalasnosti se o dalšíším rozm rozšíší��eneníí OECD OECD 
teprve jednteprve jednáá..
StStáále rozle rozššii��uje  uje  spoluprspoluprááce OECD s ce OECD s 
nene��lenskýmilenskými zemzem��mimi, kter, kteráá je je 
významnou souvýznamnou sou��ááststíí jejjejíí ��innosti (zejminnosti (zejmééna na 
vv rráámci nmci náárodnrodníích a regionch a regionáálnlníích ch 
programprogram��, glob, globáálnlníích fch fóór r ��i jako i jako 
pozorovatelský status ve výborech) a kterpozorovatelský status ve výborech) a kteráá
nynnyníí zahrnuje vzahrnuje vííce jak 70 ce jak 70 nene��lenskýchlenských
zemzemíí. . 



Výstupy a zpVýstupy a zp��soby prsoby prááce OECDce OECD

OECD je unikOECD je unikáátntníí ffóórum krum k diskusi a diskusi a 
formulaci ekonomických a sociformulaci ekonomických a sociáálnlníích ch 
politik politik ��lenských zemlenských zemíí, porovn, porovnáávváá jejich jejich 
zkuzkuššenosti a hledenosti a hledáá odpovodpov��di na vznikajdi na vznikajííccíí
problprobléémy, napommy, napomááhháá koordinaci jejich koordinaci jejich 
politiky uvnitpolitiky uvnit�� ststáátt�� i na mezini na mezináárodnrodníím poli. m poli. 
ZabývZabýváá se vse v zzáásadsad�� vvššemi demi d��leležžitými itými 
ototáázkami, kterým se vzkami, kterým se v��nujnujíí vlvláády dy 
jednotlivých jednotlivých ��lenských zemlenských zemíí ss výjimkou výjimkou 
kultury a armkultury a armáády. dy. 



Realizace doporuRealizace doporu��eneníí OECDOECD
��ada doporuada doporu��eneníí vydvydáávaných OECD nenvaných OECD neníí zzáávaznvaznáá a a 
zzááleležžíí na na ��lenských zemlenských zemíích, jak je budou  implementovat. ch, jak je budou  implementovat. 
SystSystéém prm prááce OECD vce OECD vššak podporuje jejich uplatak podporuje jejich uplat��ovováánníí
nepnep��íímo. mo. 
ZprZpráávy, analýzy a statistiky i diskuse vedenvy, analýzy a statistiky i diskuse vedenéé v OECD v OECD 
jsou vysoce cenjsou vysoce cen��ny pro svou odbornost a nepolitiny pro svou odbornost a nepoliti��nost nost 
(OECD jako "(OECD jako "thinkthink tank"). tank"). 
Proto je takProto je takéé nakonec vnakonec v��ttššina doporuina doporu��eneníí OECD, OECD, 
zalozaložžených na metodených na metod�� doporudoporu��eneníí nejlepnejlepšíší praxe praxe 
(p(p��ííkladklad�� bestbest practicespractices zz ��lenských zemlenských zemíí), p), p��ijijíímmáána a na a 
plnpln��na vlna vláádami dami ��lenských zemlenských zemíí, i kdy, i kdyžž OECD nemOECD nemáá
formformáálnlníí nnáástroje na jejich vynucenstroje na jejich vynuceníí (v t(v tééto souvislosti se to souvislosti se 
proto hovoproto hovo��íí o tzvo tzv. soft . soft lawlaw). ). 



HlavnHlavníí orgorgáány OECDny OECD
NejvyNejvyššíšším orgm orgáánem organizace je nem organizace je Rada Rada 
OECDOECD, kter, kteráá sestsestáávváá z velvyslancz velvyslanc�� vvššech ech 
30 30 ��lenských zemlenských zemíí a za záástupce Evropskstupce Evropskéé
komise a jejkomise a jejíí zasedzasedáánníí ��ííddíí genergeneráálnlníí
tajemntajemníík OECD. k OECD. 

Rada na Rada na úúrovni velvyslancrovni velvyslanc�� se schse scháázzíí cca cca 
2x m2x m��ssíí��nn��, aby , aby ��eeššila operativnila operativníí a a 
strategickstrategickéé ototáázky zky ��íízenzeníí organizace.organizace.



HlavnHlavníí orgorgáány OECDny OECD
KromKrom�� toho se jednou rotoho se jednou ro��nn�� konkonáá
zasedzasedáánníí Rady OECD na Rady OECD na 
ministerskministerskéé úúrovnirovni, kde minist, kde minist��i i 
z z ��lenských zemlenských zemíí diskutujdiskutujíí
koncepkoncep��nníí ototáázky a udzky a udáávajvajíí
dlouhodobý smdlouhodobý sm��r pro OECD.r pro OECD.



Organizace prOrganizace prááce OECDce OECD
StSt�ž�žejnejníí ��áást prst prááce OECD se vce OECD se vššak odehrak odehráávváá
v v odborných výborechodborných výborech. V OECD existuj. V OECD existujíí
zhruba dvzhruba dv�� desdesíítky hlavntky hlavníích výborch výbor��, kter, kteréé
spolu s rspolu s r��znými skupinami a podskupinami znými skupinami a podskupinami 
vytvvytváá��íí ssíí		 asi dvou stovek pracovnasi dvou stovek pracovníích orgch orgáánn��
OECD. OECD. 
Výbory a pracovnVýbory a pracovníí skupiny se schskupiny se scháázejzejíí
zpravidla dvakrzpravidla dvakráát rot ro��nn�� a zasedaja zasedajíí v nich v nich 
odbornodbornííci z ci z ��lenských zemlenských zemíí, kte, kte��íí si vymsi vym����ujujíí
zkuzkuššenosti, koordinujenosti, koordinujíí svsvéé postupy, ppostupy, p��íípadnpadn��
vytvvytváá��ejejíí spolespole��nnáá doporudoporu��eneníí. . 



SekretariSekretariáát OECDt OECD
Na podporu prNa podporu prááce výborce výbor�� pp��sobsobíí sekretarisekretariáát OECDt OECD
se sse síídlem v Padlem v Pa��íížži. V i. V ��ele sekretariele sekretariáátu stojtu stojíí genergeneráálnlníí
tajemntajemníík. k. 
SekretariSekretariáát mt máá asi 2000 zamasi 2000 zam��stnancstnanc��, kte, kte��íí se se 
rekrutujrekrutujíí z z ��lenských zemlenských zemíí, nicm, nicméénn�� v OECD zastupujv OECD zastupujíí
nestrannnestrannéé zzáájmy mezinjmy mezináárodnrodníí organizace. organizace. 
Komunikaci mezi sekretariKomunikaci mezi sekretariáátem (tem (úústst��ededíím OECD) a m OECD) a 
výbory (delegvýbory (delegááty z ty z úústst��ededíí) prob) probííhháá prostprost��ednictvednictvíím m 
StStáálých mislých misíí jednotlivých jednotlivých ��lenských zemlenských zemíí, kter, kteréé
ssíídldlíí vv PaPa��íížži, maji, majíí diplomatický status a diplomatický status a úú��astnastníí se se 
prprááce jednotlivých orgce jednotlivých orgáánn��. . 



��R jako R jako ��len OECDlen OECD
��eskeskáá republika vstoupila do OECD 21. prosince republika vstoupila do OECD 21. prosince 
1995 jako jej1995 jako jejíí 26. 26. ��len. Plen. P��edtedtíím byla m byla ��R souR sou��ááststíí
programu "Partneprogramu "Partne��i v transformaci". i v transformaci". 
OkamOkamžžikem vstupu deklarovala ikem vstupu deklarovala ��R pR p��evzetevzetíí
naprostnaprostéé vv��ttššiny instrumentiny instrument�� a za záávazkvazk�� OECD a OECD a 
zbylzbyléé výjimky byly postupnvýjimky byly postupn�� odbourodbouráávváány. ny. 
VlVláádndníí materimateriáály o stavu ly o stavu plnpln��nníí zzáávazkvazk�� ��R R 
vyplývajvyplývajííccíích z ch z ��lenstvlenstvíí v OECDv OECD v letech 2000v letech 2000--
2004 tak mohly konstatovat, 2004 tak mohly konstatovat, žže e ��R se jiR se jižž zaza��adila adila 
mezi hlavnmezi hlavníí proud proud ��lenlen�� OECD. OECD. 
PlnPln��nníí zzáávazkvazk�� OECD zOECD záároverove�� významnvýznamn��
pp��ispisp��lo k plo k p��íípravprav�� ��R na vstup do EU. R na vstup do EU. 



��R jako R jako ��len OECDlen OECD
Gestorem spoluprGestorem spoluprááce s OECD je MZV, ce s OECD je MZV, 
nicmnicméénn�� do výbordo výbor�� a pracovna pracovníích skupin je ch skupin je 
zapojena  vzapojena  v��ttššina dalina dalšíších ministerstev a ch ministerstev a 
nejvynejvyššíšších orgch orgáánn�� ststáátntníí sprspráávy, ktervy, kteréé jsou jsou 
gestory za jednotlivgestory za jednotlivéé výbory výbory ��i i 
problematiky.problematiky.
SpoluprSpoluprááci jednotlivých resortci jednotlivých resort�� koordinuje koordinuje 

PracovnPracovníí skupina pro spoluprskupina pro spoluprááci ci 
ss OECDOECD fungujfungujííccíí na na úúrovni nrovni náámm��stkstk�� a a 
��editeleditel�� odborodbor��. . 



��R jako R jako ��len OECDlen OECD
PP��estoestožže je jáádro prdro prááce OECD spoce OECD spo��íívváá v v 
odborných výborech, jsou výstupy OECD odborných výborech, jsou výstupy OECD 
celkem dobcelkem dob��e zne znáámy i u my i u šširokirokéé veve��ejnosti v ejnosti v 
��R. R. 
MediMediáálnln�� znznáámméé jsou zejmjsou zejmééna pravidelnna pravidelnéé
EkonomickEkonomickéé pp��ehledy ehledy ��R. R. 
GenerGeneráálnlníí tajemntajemníík a dalk a dalšíší vysocvysocíí
pp��edstaviteledstaviteléé OECD pravidelnOECD pravideln�� navnavšštt��vujvujíí
��R.R.
v roce 2003 se zase uskutev roce 2003 se zase uskute��nila nnila náávvšštt��va va 

prezidenta prezidenta ��R V. Klause v OECD.R V. Klause v OECD.



Publikace OECD vPublikace OECD v��novannovanéé
zdravotnictvzdravotnictvíí

OECD zahOECD zaháájilo Health Project vjilo Health Project v roce 2001, aby roce 2001, aby 
se vyjse vyjáádd��ilo kilo k nn��kterým klkterým klíí��ovým výzvovým výzváám, kterým m, kterým 
musmusíí ��elit tvelit tv��rci politiky ve snaze o zleprci politiky ve snaze o zlepššeneníí
fungovfungováánníí nnáárodnrodníích zdravotnických systch zdravotnických systéémm��. . 
TT��ííletletáá iniciativa poskytla iniciativa poskytla ��lenským zemlenským zemíím m 
mnoho pmnoho p��ííleležžitostitostíí, aby se z, aby se zúú��astnily a zastnily a zíískaly skaly 
znalosti zznalosti z ddííll��íích studich studiíí, zam, zam����ených na ených na 
zdzd��razraz��ovováánníí problprobléémm�� zdravotnzdravotníí politiky. politiky. 
ZemZem�� taktakéé tt�ž�žily zily z výmvým��ny informacny informacíí, poprv, poprvéé
vv listopadu 2001 na startovaclistopadu 2001 na startovacíí konferenci konferenci 
vv OttavOttav�� vv KanadKanad�� a z va z vííce nece nežž dvaceti dvaceti 
nnáásledujsledujííccíích setkch setkáánníích ch úú��ednednííkk�� a experta expert��
vv mmíístech jako Pastech jako Pa��íížž, Haag, i New York. , Haag, i New York. 



Publikace OECD vPublikace OECD v��novannovanéé
zdravotnictvzdravotnictvíí

OECD Health Project OECD Health Project SeriesSeries
Health Data Health Data andand StatisticalStatistical
ProductsProducts
ReviewsReviews ofof Health Health SystemsSystems
OtherOther HealthHealth--RelatedRelated OECD OECD 
PublicationsPublications



OECD Health Project OECD Health Project SeriesSeries

Towards Towards HighHigh--PerformingPerforming Health Health SystemsSystems
Towards Towards HighHigh--PerformingPerforming Health Health SystemsSystems
: : PolicyPolicy StudiesStudies
PrivatePrivate Health Health InsuranceInsurance in OECD in OECD 
CountriesCountries
LongLong--term Care term Care forfor OlderOlder PeoplePeople
Health Technologies Health Technologies andand DecisionDecision MakingMaking



Towards Towards HighHigh--PerformingPerforming Health Health 
SystemsSystems

ZZáávv��rere��nnáá zprzprááva zva z Health ProjectHealth Project
Za pouZa použžititíí rráámce, který odpovmce, který odpovííddáá hlavnhlavníím m 
ccííll��m sdm sdííleným zemleným zem��mi OECD, syntetizuje mi OECD, syntetizuje 
zprzprááva zjiva zjišštt��nníí ze studize studiíí. . 
TT��mito cmito cííli jsou dosali jsou dosažžitelnitelnáá a vysoce a vysoce 
kvalitnkvalitníí zdravotnzdravotníí ppéé��e a zdravotnicke a zdravotnickéé
systsystéémy, ktermy, kteréé jsou vnjsou vníímavmavéé, dostupn, dostupnéé a a 
pp��edstavujedstavujíí dobrou hodnotu za pendobrou hodnotu za penííze do ze do 
nich vlonich vložženenéé



Towards Towards HighHigh--PerformingPerforming Health Health 
SystemsSystems : : PolicyPolicy StudiesStudies

Obsahuje 7 kapitolObsahuje 7 kapitol
Reformy zdravotnictvReformy zdravotnictvíí
TechnickTechnickáá kvalita zdravotnkvalita zdravotníí ppéé��ee
Nerovnost dostupnosti pNerovnost dostupnosti péé��ee
LidskLidskéé zdroje ve zdravotnictvzdroje ve zdravotnictvíí
��ekacekacíí doby na elektivndoby na elektivníí operaceoperace
SoukromSoukroméé zdravotnzdravotníí pojipojišštt��nníí
StStáárnoucrnoucíí populace populace –– projekce výdajprojekce výdaj��



PrivatePrivate HealthHealth InsuranceInsurance in OECD in OECD 
CountriesCountries

PrvnPrvníí komparace komparace 
systsystéémm�� soukromsoukromééhoho
zdravotnzdravotníího pojiho pojišštt��nníí
ve stve stáátech OECD.tech OECD.



LongLong--term Care term Care forfor OlderOlder PeoplePeople

Trendy vývoje v oblasti Trendy vývoje v oblasti 
DlouhodobDlouhodobéé ppéé��e v 19 e v 19 
zemzemíích OECD.ch OECD.



HealthHealth Technologies Technologies andand DecisionDecision MakingMaking

Jak jsou hodnoceny technologie?Jak jsou hodnoceny technologie?
Jak jsou výsledky hodnocenJak jsou výsledky hodnoceníí vyuvyužžíívváány?ny?



HealthHealth Data Data andand StatisticalStatistical ProductsProducts

HealthHealth atat a a GlanceGlance: OECD : OECD 
IndicatorsIndicators 20020077
OECD OECD HealthHealth Data 2007Data 2007
: : StatisticsStatistics andand IndicatorsIndicators forfor 30 30 
CountriesCountries
A A SystemSystem ofof HealthHealth AccountsAccounts



HealthHealth atat a a GlanceGlance 20052005……20072007

ZdravotnZdravotníí stavstav
Zdroje a spotZdroje a spot��ebaeba
Výdaje a financovVýdaje a financováánníí
NemedicNemedicíínsknskéé determintydeterminty
zdravzdravíí
DemografickDemografickéé a a 
ekonomickekonomickéé referencereference
od roku 2007 kvalita od roku 2007 kvalita 
zdravotnickzdravotnickéé ppéé��ee



OECD OECD HealthHealth Data 2007Data 2007

DatabDatabááze pze p��edstavujeedstavuje
nejobsnejobsááhlejhlejšíší souborsoubor
komparativnkomparativníích ch statstat..
dat o zdravotnickýchdat o zdravotnických
systsystéémech stmech stáátt��
OECDOECD



SystemSystem ofof HealthHealth AccountsAccounts

Koncept pro statistickKoncept pro statistickéé
hodnocenhodnoceníí zdravotnictvzdravotnictvíí
v porovnv porovnáánníí s dals dalšíšími mi 
oblastmi ekonomickoblastmi ekonomickéé
��innosti a mezininnosti a mezináárodnrodníímm
srovnsrovnáánníí (publikace je(publikace je
manumanuáál). l). 



ReviewsReviews ofof HealthHealth SystemsSystems
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