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Práce celkem 

z toho: 
3869 ks 

Stručné odpovědi na dotazy, zápisy, 

podklady 
862 

Materiály zpracované na základě 

dotazů a požadavků 
850 

Dotazy ECPRD 637 

Informace k dokumentům EU 

(podkladové materiály, přehledy) 
578 

Přednášková činnost 268 

Stanoviska k návrhům zákonů 179 

Zprávy a materiály Stálého zástupce 

při EP 
154 

Eurozóna+ 91 

Vybraná témata a Monitoring 86 

Studie a srovnávací studie 77 

Podklady pro zahraničně-politická 

jednání 
53 

Migrace 21 

Předběžné konzultace 13 

Příloha 1 Statistika výstupů PI za 7. volební období (od 1.1.2014 do 30.9.2017). Vlastní zpracování. 

Zdroj: PARLAMENTNÍ INSTITUT. Parlamentní institut, Kancelář poslanecké sněmovny: Ročenka. Praha 

2017. 
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Příloha 2: Otázky z osobních rozhovorů s poslanci 

S kterými dokumenty PI pracujete? Komu je obvykle poskytujete dál? 

Je čas mezi podáním dotazu a jeho vypracováním dostatečný? 

Jaký typ analýz postrádáte v nabídce institutu? 

Jsou analýzy dostatečně aktuální a užitečné? 

Jak často využíváte konzultací s pracovníky PI? 

Mají poslanci dostatečné expertní zázemí pro to, aby zákony přijímaly kvalitně? 

Zaznamenal(a) jste během svého působení v PS nějaké razantní změny ve fungování PI? 

Je podle Vás PI poddimenzovaný? Bylo by vhodné jej posílit? 

Ve kterých oblastech PI odpovídá spíše nedostatečně? Jaké jsou největší slabiny expertíz PI? 

Je PI a jeho výstupy dostatečně respektovaný napříč celým politickým spektrem? Z jakého 

důvodu tomu tak je či není? 

Jsou pravidelné přehledy PI dostatečné z hlediska množství informací? 

Jaký je rozdíl v analýzách zadávaných PI a analýzách hrazených z tzv. expertného?  

Jak často se obracíte s dotazy na ministerstva? 

Jaký je rozdíl mezi informacemi od ministerstev a institutu? 

Umíte si představit, že byste se dnes podobně jako poslanci v 90. letech mohli opřít o PI 

disponujícím několika málo jednotkami zaměstnanců, nemít takřka žádné asistenty a 

postrádat zdroje na expertovné? 

Z jakých zemí nejčastěji žádáte informace? Ze kterých jsou nejhodnotnější? 

Je institut dostatečně chráněn od tlaků vlády? 

Měli by mít asistenti a stranické sekretariáty přístup do databází PI včetně odpovědi na 

dotazy a různé analýzy? 

Měly by být analýzy institutu více veřejné? 

Spolupracujete se stálou zástupkyní v Bruselu? Doptáváte se jí na informace napřímo?  

Využíval(a) jste služeb Stálé zástupkyně při Radě Evropy? Jak s ní probíhala spolupráce? 

Podle statistik TOP09 se STAN zadávají 21,6 % prací PI. ODS např. jen 5,3 %. Čím si to 

vysvětlujete? 

Myslíte, že má Sněmovna podmínky pro to, aby mohla efektivně kontrolovat vládu? 
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Příloha 3: Otázky z osobních rozhovorů s pracovníky PI 

Který z politiků se nejvíce zasadil o PI? Byl to Miloš Zeman? Kdo to byl dále? Kdo byl 

největším odpůrcem ideje? 

Na počátku roku 1992 se spekulovalo, že by se šéfem nově vzniklého institutu stal Miloš 

Zeman? Co je na tom pravdy? Jaká byla jeho role? 

Jaké byly největší překážky pro vznik PI? 

Jak probíhalo dělení PI během rozdělení Československa? Probíhala hned spolupráce dál? 

Jak proběhlo dělení materiálů, dokumentů a knih? 

Kde se inspirovala ČR při konstituování PI? Byla inspirací pro PI Výzkumná služba 

Kongresu? V čem všem jste se inspirovali? 

Co PI nabízely projekty Gift of Democracy a Frost Task? Byl(a) jste účastna školení v USA? 

V čem pomoc spočívala, jak moc napomohla akceschopnosti PI? 

Původně měl PI zjišťovat názory veřejnosti o práci FS. Kdo s touto ideou přišel a kdy byla 

zamítnuta? 

Unie svobody přišla s iniciativou Parlamentní institut doby nesvobody. Zamýšlelo se, by 

případná instituce organizačně připadala pod PI? Nebo se pouze shodoval pracovní název s 

PI? 

Neuvažuje se o návratu časopisu Parlamentní zpravodaj? Co zapříčinilo konec jeho 

existence? 

Nebylo by užitečné starší studie PI publikovat ve vlastním veřejném časopise?  

Politici v minulosti rádi mluvili o posílení odborného zázemí PI zejména v období, kdy se 

měly zvyšovat výdaje na jejich platy. Dochází reálně ke zvýšení prostředků PI, nebo je 

rozpočet spíše konstantní? 

Postačují stávající kapacity PI pro přijímání kvalitních zákonů? Je PI poddimenzovaný? 

Od jakého roku vydáváte ročenky? Kdo má jejich kompletaci na starosti? 

Jak je zajištěna nezávislost při vypracovávání stanovisek u velkých kauz jako např. střet 

zájmů?  Jaká je ochrana PI před vnějším tlakem? 
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Martin Bursík kdysi uvedl na TV Prima, že PI je instituce, která velmi efektivně pracuje pro 

PS, jenom je bohužel málo využívaná stranami. Změnilo se situace od výroku z roku 2009? 

Ještě než bylo realizováno infocentrum, operovalo se s názvem centrum služeb pro 

veřejnost. Jde o synonyma? Posunul se někam obsah centra? 

Jaká zákonná ustanovení týkající se poskytování informací veřejnosti PI dodržuje?  

Využívá PI i vedení Prahy?  

Jak se lišily aktivity PI před vstupem do EU a po vstupu? 

Jak probíhal překlad legislativních textů před vstupem do EU? 

Jaký největší boj má za sebou PI? Jaké výzvy před ním stojí nyní? Co institut stále postrádá? 

Neměl PI v budově bývalého FS více prostoru pro své zaměstnance? 

Jaká je fluktuace pracovníků PI? 

Dochází k výměně pracovníků institutů napříč Evropou či z evropských institucí? 

Postačují stávající kapacity PI pro přijímání kvalitní zákonů? Je PI poddimenzovaný? 

Je organizační aparát oddělení dostatečný z hlediska personální stránky? 

Z jakého důvodu byl zrušena pozice stálého zástupce PS ČR při Parlamentním shromáždění 

Rady Evropy? 

Opírá se PI o experty-externisty? Jak je vybírá? 

Jak probíhá rozhodování v rámci PI? Konají se pravidelné porady ředitele a zástupců sekcí? 

Kdo dohlíží na správný chod činnosti PI? Existuje nějaký mechanismus controllingu? 

Jak funguje spolupráce s odborníky z ministerstev? 

Jaké jsou konkrétně instrumenty ochrany proti lobbingu v PI? 

Jak často se objevují útoky na nezávislost PI? V jaké souvislosti tomu tak bylo? 

Vede PI podobně jako Parlamentný intitút výzkum v oblasti parlamentarismu? 

Využívá PI více opozice nebo vládnoucí strany? Která strana je premiantem ve využívání 

služeb PI? Které strany mají tradičně nižší zájem? 
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Zpracovává PI i audity? 

Hlídá PI zákony? Bylo tomu tak před vstupem do EU? 

Zpracovává PI všechny volby prvního řádu v Evropě v daném roce? 

Jaká byla Vaše cesta k pozici stálé zástupkyně? 

Komu se přímo zodpovídáte? Kdo Vás nejčastěji úkoluje? 

Jaká školení pravidelně podstupujete? 

Jaké výstupy má Vaše činnost mimo pravidelné přehledy? 

Jaké zázemí Vám poskytuje Evropský parlament? 

Jak se liší agenda stálého zástupce PS a Senátu? Jaký je smysl tohoto dvojího zastoupení? 

Jak probíhá Vaše spolupráce se Stálým zastoupením ČR při EU? 

Jak probíhá spolupráce se státním tajemník pro evropské záležitosti a Úřadem vlády? 

S kým dále spolupracujete v Bruselu a kde sháníte informace? 

Jak probíhá spolupráce s expertním zázemí Evropské komise a Evropského parlamentu? 

Jaké mají expertní zázemí čeští europoslanci? 

Spolupracují spolu stálí zástupci různých zemí? Vypomáháte si i se slovenskými kolegy? 

S jakými externími spolupracovníky nejčastěji spolupracujete? Probíhá spolupráce i 

s akademiky a evropskými think tanky? 

Jak často máte možnost být osobně přítomna na jednání VEZ? 

Jaký je rozdíl v servisu pro výbory a podvýbory PS? 

Který zákonodárce Vás v posledních letech nejaktivněji úkolovat?  

Jaký je počet pracovníků vašeho oddělení? 

Původně jste pracoval jako externista, jak tato spolupráce probíhala? 

Využíváte ve svých analýzách materiálů OECD, OBSE, Rady Evropy či Světové banky? 
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Od nového funkčního období již nezasíláte zpravodajům tisků automaticky návrhy usnesení. 

Jak je tato změna přijímána? Z jakého důvodu k ní bylo přistoupeno? 

Jak probíhá spolupráce PI a legislativního odboru? 

Jaká je role oddělení konzultantů předsedy Sněmovny? Probíhá mezi nimi a PI spolupráce? 

Jste názoru, že je PI svou strukturou v mezinárodním srovnání unikátní? 

Vypracováváte odpovědi na dotazy ze sítě ECPRD? Jak často zadáváte prostřednictvím 

korespondenta požadavky na informace ECPRD. Jsou zaslané materiály vždy užitečné? 

Postačují kapacity oddělení k plnění úkolů, které má plnit dle organizační řádu KPS? 

Zůstaly PI v držení nějaké prostory v budově bývalého FS? 

Kdy a jak vzniklo informační středisko, které spravuje PI? 

Jaká je návštěvnost infocentra PS? 

Jak často dochází k aktualizacím materiálů určených pro veřejnost? 

Jaká je úroveň interaktivity výstupů oddělení? Plánujete nějaký nový interaktivní projekt? 

Může se na oddělení obrátit veřejnost i v případě složitějších dotazů? 

Jak probíhá spolupráce se školami? Spolupracujete například se školskými parlamenty? 

Jaká všechna školení oddělení poskytuje zákonodárcům? 

Jak se liší provoz oddělení v měsících a týdnech, kdy nezasedá PS? 

Jak probíhá spolupráce s Parlamentní knihovnou? 

Odpovídá PI na dotazy podle stejného klíče i senátorům a orgánům Senátu? 

 


