JUDr. Josef Baxa
předseda Nejvyššího správního soudu
V Brně dne 12. června 2014
č. j. S 9/2014-2
1. ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU (NA ROK 2014)
Rozvrh práce Nejvyššího správního soudu na rok 2014 měním po projednání v Soudcovské radě
Nejvyššího správního soudu dne 4. 6. 2014 s ohledem na potřebu nového rozdělení prací u
soudu (§ 41 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích) takto:
1.
Rozvrh práce Nejvyššího správního soudu je měněn mj. proto, že doc. JUDr. Vojtěch
Šimíček byl jmenován soudcem Ústavního soudu, dne 12. 6. 2014 složil slib a rozhodnutím
ministryně spravedlnosti podle § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích
byl dočasně zproštěn výkonu funkce soudce Nejvyššího správního soudu. Zároveň mu zaniká
funkce soudce kárného soudu [§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 7/2002 Sb.].
2.
Dosud neskončené věci v kasační agendě ve 2. senátu, v nichž byl soudcem zpravodajem
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, jsou přiděleny soudkyni 2. senátu JUDr. Miluši Doškové.
Seznam přidělených věcí je uveden v příloze.
3.
Soudce JUDr. Karel Šimka se od 12. 6. 2014 zařazuje do 2. senátu místo doc. JUDr.
Vojtěcha Šimíčka jako druhý předseda senátu.
4.
Soudce JUDr. Miloslav Výborný se od 12. 6. 2014 zařazuje jako nový člen volebního
senátu místo doc. JUDr. Vojtěcha Šimíčka.
5.
Soudce JUDr. Jan Passer se od 12. 6. 2014 určuje předsedou volebního senátu místo
doc. JUDr. Vojtěcha Šimíčka.
6.
Soudce prof. JUDr. Petr Průcha, náhradník doc. JUDr. Šimíčka v kárném senátu, se
od 12. 6. 2014 určuje předsedou kárného senátu č. 16 Kss ve věcech soudců (§ 6 odst. 4 zákona č.
7/2002 Sb.) a jsou mu přiděleny dosud neskončené věci doc. JUDr. Šimíčka v v tomto senátu.
Seznam přidělených věcí je uveden v příloze.
7.
Náhradníkem prof. JUDr. Průchy v kárném senátu č. 16 Kss byl vylosován JUDr.
Radan Malík.
8.
Soudkyně Nejvyššího soudu JUDr. Danuše Novotná rezignovala dne 29. 5. 2014 na
funkci zástupkyně předsedy kárného senátu č. 16 Kss ve věcech soudců. Její funkce zaniká dne
30. 6. 2014 [§ 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 7/2002 Sb.].

9.
JUDr. Milada Šámalová, dosavadní náhradnice JUDr. Danuše Novotné, se určuje
zástupkyní předsedy senátu č. 16 Kss ve věcech soudců (§ 6 odst. 4 zákona č. 7/2002 Sb.).
10.

Náhradníkem zástupkyně předsedy senátu byl vylosován JUDr. Pavel Krbek.

11.
Soudce prof. JUDr. Petr Průcha rezignoval ke dni 30. 6. 2014 na funkci člena
zvláštního senátu ve věcech kompetenčních sporů zřízeného podle § 2 zákona č. 131/2002 Sb.
12.
Dosavadní náhradník prof. JUDr. Průchy, Mgr. Radovan Havelec, je jmenován do
funkce člena zvláštního senátu ve věcech kompetenčních sporů zřízeného podle § 2 zákona č.
131/2002 Sb. a jsou mu přiděleny dosud neskončené věci prof. JUDr. Průchy. Seznam
přidělených věcí je uveden v příloze.
13.
Náhradníkem Mgr. Havelce ve zvláštním senátu ve věcech kompetenčních sporů
zřízeného podle § 2 zákona č. 131/2002 Sb. je jmenován soudce Mgr. Ondřej Mrákota.
14.
Soudce Mgr. David Hipšr je určen jako člen sedmičlenného senátu ve věcech
kompetenčních žalob na místo prof. JUDr. Průchy.
15.
Soudce Mgr. Aleš Roztočil se zařazuje jako nový člen sedmičlenného rozšířeného senátu
na místo prof. JUDr. Průchy a jsou mu přiděleny dosud neskončené věci prof. JUDr. Průchy
v tomto senátu. Seznam přidělených věcí je uveden v příloze.
16.
Soudkyně Mgr. Jana Brothánková, která bude s účinností od 1. 7. 2014 přeložena
k Nejvyššímu správnímu soudu, se zařazuje do 6. senátu jako druhá předsedkyně senátu.
17.
Soudce JUDr. Tomáš Foltas, který bude s účinností od 1. 7. 2014 přeložen
k Nejvyššímu správnímu soudu, zůstává zařazen jako soudce v 7. senátu.
18.
Soudkyně JUDr. Naděžda Řeháková, dočasně přidělená k Nejvyššímu správnímu
soudu od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014, se zařazuje:
-

od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 do desátého senátu,
od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 do devátého senátu.

Na výkonu soudnictví se bude podílet tak, že jí podle pravidla pro rozdělování věcí č. 6 rozvrhu
práce v každém senátu, do něhož byla zařazena, první předseda senátu postupně přidělí 15 již
napadlých kasačních stížností. Seznam přidělených věcí bude vždy nejpozději před zařazením do
příslušného senátu stanoven přílohami ke změně rozvrhu práce.
19.
Soudkyně JUDr. Jana Jurečková, dočasně přidělená k Nejvyššímu správnímu soudu od
1. 7. 2014 do 31. 12. 2014, se zařazuje:
-

od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 do prvního senátu,
od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 do druhého senátu.

Na výkonu soudnictví se bude podílet tak, že jí podle pravidla pro rozdělování věcí č. 6 rozvrhu
práce v každém senátu, do něhož byla zařazena, první předseda senátu postupně přidělí 10 již
napadlých kasačních stížností. Seznam přidělených věcí bude vždy nejpozději před zařazením do
příslušného senátu stanoven přílohami ke změně rozvrhu práce.

20.
Soudkyně Mgr. Petra Weissová, dočasně přidělená k Nejvyššímu správnímu soudu od
1. 7. 2014 do 31. 12. 2014, se zařazuje:
-

od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 do třetího senátu,
od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 do čtvrtého senátu.

Na výkonu soudnictví se bude podílet tak, že jí podle pravidla pro rozdělování věcí č. 6 rozvrhu
práce v každém senátu, do něhož byla zařazena, první předseda senátu postupně přidělí 10 již
napadlých kasačních stížností. Seznam přidělených věcí bude vždy nejpozději před zařazením do
příslušného senátu stanoven přílohami ke změně rozvrhu práce.
21.

Pravidlo č. 10 rozvrhu práce pro rozdělování věcí se ruší.

22.
Tato změna rozvrhu práce je účinná od 1. července 2014, není-li v textu této změny
stanovena účinnost dřívější.

JUDr. Josef Baxa
předseda Nejvyššího správního soudu

Příloha č. 1
Přehled spisů přidělených ve 2. senátu JUDr. Janě Jurečkové
2 Ads 27/2014
2 As 84/2014
2 As 105/2014
2 As 107/2014
2 As 125/2014
2 As 136/2014
2As 141/2014
2 As 152/2014
2 Azs 103/2014
2 Azs 118/2014

