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Kompetence definovány Organizačním řádem KS PČR

Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního

a vzdělávacího střediska pro Sněmovnu, její orgány,

poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát,

jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.



● právní, ekonomická a politologická problematika (případně i další obory)

● poskytování objektivních a nestranných informací

● princip anonymity zadavatele

● princip exkluzivity pro zadavatele

● požadavek na vypracování odpovědi

● interní databáze všech vypracovaných dokumentů

Činnost Parlamentního institutu



● Oddělení všeobecných studií

• odpovídá na dotazy a požadavky poslanců a senátorů

• poskytuje všeobecný servis pro sněmovní orgány

• poskytuje informace z oblasti zahraniční politiky

● Oddělení pro záležitosti Evropské unie

• slouží převážně jako odborné zázemí výboru pro evropské záležitosti

• zpracovává databázi dokumentů přicházejících z orgánů EU

● Oddělení komunikace a vzdělávání

• má na starosti provoz Informačního střediska Poslanecké sněmovny

• připravuje ucelenou řadu informačních materiálů o fungování PS

Oddělení Parlamentního institutu



● odpověď na dotaz

● informační podklady

● komparativní a jiné studie

● vybraná témata

Oddělení všeobecných studií



● informace, analýzy a komplexní studie o politických dokumentech,

právních předpisech a politikách Evropské unie

● přehledy dokumentů Evropské unie

● příprava podkladových materiálů

● stanoviska slučitelnost návrhů zákonů s právem Evropské unie

Oddělení pro záležitosti Evropské unie



● příprava a pravidelná aktualizace informačních materiálů o činnosti

Poslanecké sněmovny pro širokou veřejnost

● odpovědi na dotazy zahraničních kolegů v rámci ECPRD 

Oddělení komunikace a vzdělávání



● přehled dokumentů SZBP

● podklady pro zahraničněpolitická jednání členů a orgánů PS

● stanoviska k tiskům  nevládních návrhů zákonů

Ostatní dokumenty Parlamentního institutu





● studie

● vybraná témata

● vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

● výběr dokumentů Evropské unie

● přehled ekonomických událostí v Evropské unii

● aktuality v oblasti migrace

● zprávy stálé zástupkyně Poslanecké sněmovny při Evropském parlamentu

Dokumenty dostupné na webu PI



● spolupráce mezi Kanceláří Posl. sněmovny a NTK od roku 2011, resp. 2012 

● do databáze NUŠL postupně vkládány studie Parlamentního institutu

• ke dni 9. října vloženo celkem 120 studií PI

• studie z let 1992 - 2013

• do budoucna v plánu vložit všechny dostupné studie

● dle statistických údajů za rok 2013 vloženo 84 dokumentů od PI

Parlamentní institut a NUŠL



Děkuji Vám za pozornost !


