VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 16. října 2013 č. 779
Statut
Národního kontaktního místa pro implementaci
Směrnice Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
pro nadnárodní podniky
Článek I
Úvodní ustanovení
Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice Organizace pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj pro nadnárodní podniky (dále jen „NKM“, dále jen „Směrnice“ a dále jen
„OECD“) je stálou pracovní skupinou zřízenou při Ministerstvu průmyslu a obchodu
za účelem zajištění účinné implementace Směrnice.
Článek II
Působnost NKM
(1) Za účelem dosažení cílů Směrnice se NKM zejména
a)

b)
c)

d)
e)

podílí na propagaci Směrnice vůči veřejnosti, a to zejména mezi podniky, jak
nadnárodními, tak i domácími, kterým jsou doporučení ve Směrnici adresována,
vyřizuje dotazy týkající se Směrnice a napomáhá podnikům při implementaci
Směrnice,
řeší specifické případy, které se týkají implementace Směrnice, přičemž specifickým
případem se rozumí upozornění podané NKM ohledně nadnárodního podniku,
ve kterém je namítáno porušení Směrnice,
spolupracuje s národními kontaktními místy zřízenými v ostatních státech při řešení
specifických případů, výměně dobré praxe a v jakýchkoliv dalších věcech týkajících
se Směrnice,
spolupracuje s Investičním výborem OECD a dalšími příslušnými útvary OECD
v jakékoliv věci týkající se Směrnice a každoročně mu podává zprávu o své činnosti.

(2)

Při své činnosti se NKM řídí zásadami publicity, dostupnosti, transparentnosti
a zodpovědnosti.

(3)

NKM při své činnosti postupuje podle Deklarace o mezinárodních investicích
a nadnárodních podnicích, podle Směrnice a k ní přijatých komentářů, podle Rozhodnutí
Rady OECD o Směrnici, prováděcích pokynů, které jsou součástí tohoto Rozhodnutí Rady
OECD, a k nim přijatých komentářů a Jednacího řádu NKM. V případě jakýchkoliv
nejasností nebo výkladových problémů je rozhodující anglické znění Směrnice. NKM
v případě výkladových obtíží konzultuje Investiční výbor OECD.
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Článek III
Složení NKM
(1)

NKM je kolektivní orgán složený ze zástupců státu (Ministerstva průmyslu a obchodu,
Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí,
Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva životního prostředí), ze zástupců České národní
banky, zaměstnavatelů, zaměstnanců a nevládního sektoru.

(2)

Zástupci státu jsou jmenováni dopisem příslušného ministra adresovaným ministrovi
průmyslu a obchodu. Zástupce České národní banky je jmenován dopisem guvernéra
adresovaným ministru průmyslu a obchodu.

(3)

Zástupcem zaměstnavatelů v NKM je český představitel v Poradním výboru pro průmysl
a obchod při OECD (BIAC), zástupcem zaměstnanců je český představitel v Odborovém
poradním výboru při OECD (TUAC) a zástupcem nevládního sektoru je český
představitel v koalici sdružující nevládní organizace OECD - WATCH. Zástupci podle
tohoto bodu jsou jmenováni dopisem vedoucímu Sekretariátu NKM.

(4)

Každá ze zastoupených stran může jmenovat jednoho zástupce (stálého člena) a jeho
alternáta. Jednání NKM se mohou účastnit oba současně.

(5)

Složení NKM se může na návrh Sekretariátu NKM schválený NKM dočasně rozšířit
v závislosti na předmětu projednávaného specifického případu.

(6) Seznam stálých členů a alternátů ve smyslu odst. 4 vede Sekretariát NKM.
(7) Členství v NKM není honorováno.
Článek IV
Sekretariát NKM
(1)

Funkci Sekretariátu NKM zajišťuje odbor Ministerstva průmyslu a obchodu, který je
pověřen jeho vedením na základě rozhodnutí ministra.

(2)

Vedoucím Sekretariátu NKM je vedoucí zaměstnanec odboru Ministerstva průmyslu
a obchodu, který je pověřen funkcí Sekretariátu NKM.

Článek V
Externí expertní spolupráce
(1)

Sekretariát NKM může na jednání podle vlastní úvahy či na návrh stálého člena přizvat
odborníky na projednávanou problematiku z řad zástupců dalších orgánů státní správy,
odvětvových zaměstnavatelských či odborových svazů, relevantních nevládních
organizací či jiných subjektů.
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Článek VI
Závěrečná ustanovení
(1) Změny tohoto statutu schvaluje vláda.
(2)

Způsob jednání NKM upravuje Jednací řád NKM. Jednací řád NKM, navržený
Sekretariátem NKM, schvaluje NKM nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů a
jeho usnesením může být také měněn.

(3)

Tento statut nabývá účinnosti dne 16. října 2013.
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