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STATUT 

KOMISE LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ 

RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 
 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1) Statut Komise legislativní a právní Rady městské části Praha 5 (dále jen „statut“) byl 

schválen usnesením Rady městské části Praha 5 č. XXX ze dne 2018 a stanoví základní 

rámcové vymezení působnosti Komise legislativní a právní Rady městské části Praha 5 

(dále jen „Komise legislativní a právní“). 

 

2) Postavení, jednání, způsob usnášení komise a další otázky související s činností komise 

stanoví Jednací řád komisí Rady městské části Praha 5. 

 

 

Článek 2 

Postavení a působnost 

 

1) Komise legislativní a právní je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části 

Praha 5. Komise legislativní a právní 

 

a) zaujímá stanoviska k návrhům změn všech vnitřních organizačních předpisů Úřadu 

městské části Praha 5 schvalovaných Radou nebo Zastupitelstvem městské části 

Praha 5,  

b) předkládá Radě městské části Praha 5 iniciativní návrhy a doporučení, stanoviska 

a náměty v oblasti legislativy a práva, 

c) zaujímá stanoviska k návrhům strategických právních jednání, zejm. pak právních 

jednání se zásadním finančním dopadem do rozpočtu městské části Praha 5 

a právních jednání zavazujících městskou část Praha 5 v časovém horizontu 

přesahujícím jedno volební období, 

d) zaujímá stanoviska k soudním sporům zásadní povahy, zejména se zásadním 

finančním dopadem do rozpočtu městské části Praha 5, jakož i k strategickým 

rozhodnutím v rámci těchto sporů, a to jak k procesním úkonům, tak i 

k hmotněprávním úkonům (dále jen soudní spory zásadní povahy), a to na základě 

stanovisek Odboru legislativního a stanovisek externích dodavatelů právních služeb, 

e) zaujímá stanoviska k potencionálním (hrozícím) aktivním i pasivním soudním 

sporům zásadní povahy, a to na základě stanovisek Odboru legislativního Úřadu 

městské části Praha 5 a stanovisek externích dodavatelů právních služeb, 

f) na žádost Rady městské části zaujímá stanoviska k právním analýzám a stanoviskům 

externích dodavatelů právních služeb, 

g) na žádost Rady městské části Praha 5 zaujímá stanoviska v dalších případech,  

h) projednává další věci předložené předsedou Komise legislativní a právní nebo jiným 

členem Komise legislativní a právní.    

 

2) Komise legislativní a právní vykonává svoji působnost v oblasti samostatné působnosti 

prostřednictvím zasedání Komise legislativní a právní a předsedy Komise legislativní 

a právní. 

 

3) Komise legislativní a právní při výkonu své působnosti posuzuje legislativní a právní 

návrhy (vnitřních organizačních předpisů, návrhů strategických smluv a jiných právních 

jednání, atd.), zejména zda: 
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a) jsou v souladu s ústavním pořádkem a s ostatními součástmi právního řádu 

České republiky,  

b) jsou ve všech svých částech a jako celek nezbytné, 

c) jejich obsah je přehledně členěn, srozumitelně a jednoznačně formulován,  

d) jsou v souladu s ostatními závaznými pravidly procesu schvalování, včetně 

vnitřních organizačních předpisů Úřadu městské části Praha 5, 

e) v případě soudních sporů či potencionálních soudních sporů zásadní povahy je 

vhodné soudní spor zahájit či nikoliv, popř. zda je či není vhodné procesní či 

hmotněprávní úkon učinit, a to na základě stanoviska právního odboru Úřadu 

městské části Praha 5 nebo externího dodavatele právních služeb. 

 

4) Jednání komise se účastní členové komise, tajemník a vedoucí Odboru legislativního 

Úřadu městské části Praha 5. Komise může rozhodnout, že se jednání komise budou 

účastnit jen členové komise. S ohledem na povahu projednávaných skutečností důvěrné 

povahy je jednání komise neveřejné. Případná účast dalších osob na jednání komise je 

možná jen pokud tuto účast dalších osob na jednání komise předem schválí.  

 

 

 

Tento statut byl schválen komisí dne 6. 12. 2018 pod číslem usnesení KOLP/1/3/2018. 

Tento statut byl schválen RMČ Praha 5 dne 16. 1. 2019 pod číslem usnesení  RMČ/2/53/2019. 

 


