
Návštěva v OECD

Návštěvy v OECD mohou být organizovány na požádání pro 
vedoucí představitele průmyslu a obchodu, zástupce odbo-
rových organizací, poslance parlamentů, vědce, novináře, 
vysokoškolské studenty a další skupiny.  
Podrobnosti naleznete na adrese 
www.oecd.org/publicaffairs/visits.

Další užitečné odkazy

Obecné informace
www.oecd.org/about (OECD)
www.oecd.org/statistics (Statistický portál)
www.oecd.org/membercountries (Členské země)
www.oecd.org/peerreview (Přehledy - peer review)
www.oecd.org/index (Index a slovník OECD)
www.oecd.org/rssfeeds (Zdroje RSS)
www.oecd.org/multimedia (Multimediální zdroje)
www.oecd.org/maintopic (Tématické oblasti)

Často vyhledávané statistické údaje
www.oecd.org/statistics/frequentstats

Časopis OECD Observer Magazine
www.oecdobserver.org

Kontakty

Pokud jste zaměstnancem úřadu státní správy, obraťte  
se buď přímo na příslušný direktorát OECD nebo na Stálou 
misi České republiky při OECD:

Stálá mise České republiky při OECD

40, rue de Boulainvilliers  
75016 Paris, France

Internet: www.mzv.cz/oecd.paris 

Email: oecd.paris@embassy.mzv.cz
  
Telefon: +33 1 40 50 13 31 
(od 1.6.2008: +33 1 46 47 29 49)

Pokud jste novinářem (zaměstnancem médií), obraťte  
se se svými dotazy na e-mailovou adresu  
news.contact@oecd.org nebo telefonicky na tiskové oddělení 
OECD na čísle +33 1 45 24 97 00.

Ve všech dalších případech použijte prosím odkaz  
“Contact Us”, který otevírá zvláštní rubriku na webové stránce 
www.oecd.org. 
Naleznete zde kontaktní údaje na příslušné experty z různých 
organizačních složek OECD. Pokud máte otázky obecného cha-
rakteru, napište prosím na e-mailovou adresu  
webmaster@oecd.org.

Příležitosti k zaměstnání v OECD

Čeští občané se mohou ucházet o volná pracovní místa, která 
jsou zveřejňována na webové adrese  
www.oecd.org/hrm. Tato pracovní místa jsou určena pouze 
pro občany členských zemí OECD.  

OECD hledá uchazeče s vysokoškolským vzděláním, s výbornou 
znalostí angličtiny a (nebo) francouzštiny a s alespoň tříletou 
praxí v příslušném oboru, schopné pracovat v multikulturním 
prostředí a splňující další náročné kvalifikační požadavky spo-
jené s inzerovanou nabídkou pracovního místa. 

www.oecd.org/czech
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Česká republika je členem OECD (Organizace  
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) od 21. prosince 1995.

Jako člen OECD je Česká republika součástí výjimečného fóra, 
které poskytuje svým 30 členům nástroje k analýze a sledování 
jejich ekonomických, sociálních, environmentálních a mno-
hých dalších politik. Zástupci České republiky se účastní práce 
převážné většiny orgánů OECD. OECD je však především 
fórem, kde si země mohou vyměňovat názory a sdílet své 
národní zkušenosti, definovat „best practices“ (nejlepší praxe)  
a nacházet řešení svých problémů. Přehled všech výborů  
a pracovních skupin je přístupný na adrese  
www.oecd.org/oecdgroups. 

OECD stojí v čele snah o porozumění globálním výzvám  
a o hledání způsobů, jak na ně odpovědět. Spolupracuje se stále 
větším počtem nečlenských zemí, mezinárodních organizací  
a  s představiteli soukromého sektoru i odborů.

Práce OECD o České republice

Všechny zprávy a statistiky OECD, které se týkají České  
republiky, jsou dostupné na webové adrese   
www.oecd.org/czech. 

Na této stránce naleznete:

Souhrny všech zpráv o České republice.  

Souhrny publikací a přehledů („peer review“), které věnují 
České republice zvláštní pozornost.   

Překlady shrnutí všech klíčových publikací OECD  
do češtiny. 

Statistický profil České republiky. 

Návod, jak získat publikace OECD v České republice. 

Možnost zajistit automatické zasílání novinek o práci 
OECD týkající se České republiky (technologií RSS). 

Kontakty, na které je možné se obrátit s dotazy o OECD  
a České republice.
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Jak získat publikace a statistiky OECD

OECD je jedním z největších světových vydavatelů v různých 
oblastech ekonomiky a veřejné politiky. Většina analytických 
publikací je pro veřejnost volně dostupná ke stažení  
na www.oecd.org/bookshop.  Významné části všech databází 
OECD jsou uvedeny na statistickém portálu  
www.oecd.org/statistics. Všechny zprávy a úplné databáze 
lze získat následujícím způsobem:

Zaměstnanci státní správy: přístup je zajištěn 
prostřednictvím chráněného internetového 
informačního systému OLIS, který slouží orgánům 
státní správy a dalším autorizovaným organizacím. Sys-
tém zajišťuje přímý přístup k dokumentům odborných 
výborů OECD, k telefonnímu seznamu, informacím 
o zasedáních a ke všem publikacím a statistickým 
produktům OECD. O přístup do systému OLIS lze 
požádat na adrese www.oecd.org/olisnet.    

Novináři a pracovníci médií: přístup ke všem 
publikacím a statistickým databázím je zajištěn 
prostřednictvím chráněné webové stránky   
www.oecd.org/media. 

Vědci a studenti:  přístup k on-line elektronické 
knihovně, elektronickým periodikům a interaktivním 
statistickým databázím na adrese 
www.sourceoecd.org je zajištěn organizacím, které  
si předplatily užívání informačního systému  
SourceOECD. V České republice tuto službu nyní 
využívají tři univerzity: podrobnosti jsou uvedeny  
na adrese  www.oecd.org/czech. 

Jednotlivci: přístup na úplný katalog publikací,  
k elektronickým verzím publikací, CD-ROM  
a periodikům je zajištěn pomocí on-line knihkupectví. 
Většina titulů je volně ke stažení  
na  www.oecd.org/bookshop.     

Informace týkající se souhlasu s překladem a spoluvydáváním 
publikací jsou uvedeny na adrese www.oecd.org/rights.

•

•

•

•

OECD pravidelně zpracovává dvě publikace věnované eko-
nomickému vývoji a politice v České republice: 

Hospodářský přehled České republiky, který  
je zveřejňován každých 18 měsíců, definuje hlavní 
ekonomické výzvy, před nimiž země stojí, a analyzuje 
strategické možnosti, jak je zvládnout. Nejnovější 
vydání přehledu naleznete na webové adrese  
www.oecd.org/eco/surveys/czech.

Ekonomický výhled OECD je vydáván dvakrát 
ročně; analyzuje hlavní trendy a faktory, které určují 
krátkodobý ekonomický výhled každé členské země, 
předkládá krátké hodnocení ekonomických podmínek  
a nejnovější projekce očekávaného dalšího vývoje.  

OECD zpracovává také různé další přehledy ČR – např.  
v poslední době „rozvojový“, „energetický“ nebo „environ-
mentální“, v mnoha dalších publikacích OECD jsou zařazeny 
kapitoly věnované České republice. Můžete je rovněž nalézt  
na stránce www.oecd.org/czech.

Statistiky OECD o České republice

Statistický profil České republiky je k dispozici na adrese  
www.oecd.org/czech/statistics. Zájemci tam naleznou více 
než 100 indikátorů pokrývajících široké spektrum oborů (např. 
ekonomiku, vzdělávání, energetiku, zdravotnictví, obchod, 
investice, daně). Na stejné adrese naleznete také odkazy  
na aktualizované dlouhodobé přehledy. Jediným kliknutím 
můžete srovnat data České republiky s údaji dalších členských 
zemí OECD i vybraných nečlenských zemí.

OECD také vydává pravidelné statistické souhrny, které 
srovnávají Českou republiku s jinými členskými zeměmi OECD 
v oblastech jako jsou např. zdravotnictví, sociální záležitosti, 
rozvojová spolupráce, věda, technologie a průmysl. Tyto elek-
tronické publikace jsou volně přístupné na internetu na adrese 

www.oecd.org/publications/ataglance. 
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