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statistika činnosti Pi 2007

Zpracoval Parlamentní institut – leden 2008.

Práce Parlamentního institutu za rok 2007
(od 1. 1. 2007 do �1. 12. 2007)

 Počet prací
    ks  %

Práce celkem 680 100 %
z toho:  
– uvedené v seznamu vybraných prací (dále jen seznamové) 45 7 %
–  neuvedené v seznamu vybraných prací 

(dále jen neuvedené v seznamu) 191 28 %
– vybraná témata a monitoring 29 4 %
– opovědi na dotazy (dopis, fax, e-mail) 120 18 %
– stanoviska k návrhům zákonů  2� � %
– předběžné konzultace  17 2 %
–  informace k dokumentům Eu  

(podkladové materiály, přehledy) 122 18 %
–  the European centre for Parliamentary Research  

and documentation (EcPRd)  95 14 %
– přednášková činnost �8 6 %
  
Práce vypracované: 680 100 %
– na požádání (celkem) 630 93 %
– pro Poslaneckou sněmovnu �9� 62 %
– pro senát 72 11 %
– pro poslance EP 6 1 %
– zahraniční parlamenty 1�7 22 %
– ostatní 22 4 %
– z vlastní iniciativy PI 50 7 %
  
Práce objednané PS či Senátem: 465 100 %
– sněmovním nebo senátním výborem či komisí 210 45 %
– poslancem či senátorem (PříMo) 255 55 %
  
Práce dle politické příslušnosti  
zadávajícího poslance či senátora 255 100 %
– Čssd 71 28 %
– ods 54 21 %
– kdu-ČsL 28 11 %
– ksČM �� 1� %
– sNk-Ed 2 1 %
– BEZ P.P. 14 5 %
– Zelení 5� 21 %
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Vývoj celkového počtu úkolů zpracovávaných PI
v letech 1997–2007

Procentuální podíl druhů zpracovávaných dotazů v roce 2007

Vývoj rozvržení činnosti PI dle zadavatele v letech 1997–2007

Ps
Zahraniční parlamenty
výbor

senát
ostatní
Přímo

Evropský parlament
vlastní Pi

Podíl politických stran na zadávání dotazů PI v roce 2007
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Počet návštěvníků Informačního střediska Poslanecké sněmovny
za rok 2007

leden prohlídky Ps 1�82
 návštěvníci infocentra 821
 školení, semináře 26
 celkem  2229
únor prohlídky Ps 1011
 návštěvníci infocentra 598
 školení, semináře 45
 celkem  1654
březen prohlídky Ps 1974
 návštěvníci infocentra 796
 školení, semináře 52
 celkem  2822
duben prohlídky Ps 1918
 návštěvníci infocentra 815
 školení, semináře 49
 celkem  2782
květen prohlídky Ps 2942
 návštěvníci infocentra 80�
 školení, semináře 64
 mimořádné události 217
 celkem  4026
červen prohlídky Ps 1724
 návštěvníci infocentra 712
 školení, semináře 54
 celkem  2490
červenec prohlídky Ps 48�
 návštěvníci infocentra 417
 celkem  900
srpen prohlídky Ps 157
 návštěvníci infocentra 502
 celkem  659
září prohlídky Ps 1482
 návštěvníci infocentra 845
 školení, semináře 65
 celkem  2392
říjen prohlídky Ps 1927
 návštěvníci infocentra 67�
 školení, semináře 40
 den otevřených dveří 115
 celkem  2755
listopad prohlídky Ps 2746
 návštěvníci infocentra 612
 školení, semináře 101
 celkem  3459
prosinec prohlídky Ps 115�
 návštěvníci infocentra 50�
 celkem  1656
CELKEM                                                                                                               27824
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Komentář ke statistickým údajům za rok 2007
oproti roku 2006 vzrostl počet dotazů zadaných jednotlivými členy parla-
mentu ve srovnání s počtem dotazů zadaných orgány Poslanecké sněmov-
ny a senátu. Mezi dotazy zadávané orgány Poslanecké sněmovny a sená-
tu se započítávají i periodické publikace jako jsou přehledy dokumentů 
 Evropské unie nebo společné zahraniční a bezpečnostní politiky Eu. Ná-
růst dotazů je tak způsoben především využíváním odborných služeb Par-
lamentního institutu ze strany jednotlivých členů Parlamentu.  
s ohledem na nárůst dotazů musel Parlamentní institut omezit práce reali-
zované na základě vlastní iniciativy. Z vlastní iniciativy Parlamentní institut 
v minulosti zpracovával především tzv. vstřícné materiály vztahující se k oče-
kávaným tématům projednávaným v rámci legislativního procesu. tyto ma-
teriály byly prezentovány ve formě studií nebo komparativních studií. 
Nárůst dotazů se promítl také do formy, kterou byly dotazy odpovídány. 
statistika ukazuje, že došlo k omezení tzv. seznamových prací, kam patří 
studie, srovnávací studie a informační materiály. tyto typy prací musí 
splňovat přísná odborná i formální kritéria a jejich zpracování je časově 
náročné. tyto práce jsou na webových stránkách otevřeny pro veřejnost 
a jsou často využívány nejenom laickou, ale především odbornou veřejnos-
tí. Zvýšil se podíl „mimoseznamových“ prací, které jsou kratší a méně for-
mální, požadavky na jejich zpracování nejsou tak vysoké. Příklon k formě 
mimoseznamových prací byl jedinou možností, jak odpovědět větší počet 
dotazů v situaci, kdy není možno zvýšit počet zaměstnanců Pi.
Ze statistik nelze vyčíst, že dotazy zadávané Parlamentnímu institutu po-
stupně mění svůj charakter. stále častěji se zabývají specifickou a velice 
úzce vymezenou problematikou, která nebývá v odpovídající formě v Čes-
ké republice zpracována. Základním problémem při zodpovězení dotazu se 
tak stává získání potřebných zdrojů informací a jejich verifikace. Z tohoto 
důvodu Parlamentní institut zintenzívnil spolupráci v rámci European cen-
tre for Parliamentary Research and documentation, což je síť odborných 
pracovišť národních parlamentů a Evropského parlamentu. ve statistice se 
tak projevuje i nárůst odpovědí na dotazy v rámci této mezinárodní sítě.

SteigerovaS
Přeškrtnutí


