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5. ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU (NA ROK 2018)
Rozvrh práce Nejvyššího správního soudu pro rok 2018 měním po projednání v Soudcovské
radě Nejvyššího správního soudu dne 12. 9. 2018 a 26. 9. 2018 s ohledem na potřebu nového
rozdělení prací u soudu a zajištění plynulosti řízení (§ 41 odst. 2 a § 44 odst. 2 zákona č. 6/2002
Sb., o soudech a soudcích, ve spojení s § 3 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., správního řádu
soudního) z důvodu přeložení soudkyně Daniely Zemanové k Městskému soudu v Praze
a trvající pracovní neschopnosti soudkyně Jany Brothánkové, takto:
1.

V období od 1. 10. do 31. 12. 2018 bude dočasně přidělený soudce Ladislav Derka zařazen
do šestého soudního oddělení, kde bude uveden na čtvrtém místě. Dočasně přidělenému
soudci Ladislavu Derkovi se přiděluje 15 věcí kasační agendy uvedených v příloze této
změny rozvrhu práce, v nichž byla doposud soudkyni zpravodajkou Jana Brothánková.

2.

Soudkyně Daniela Zemanová byla s účinností od 1. 10. 2018 přeložená k Městskému soudu
v Praze.
2.1 Ve věcech přidělených do desátého soudního oddělení Daniele Zemanové jako
soudkyni zpravodajce, v nichž nebylo dosud rozhodnuto, se určují noví soudci
zpravodajové, tak aby k 1. 10. 2018 došlo k rovnoměrnému přerozdělení kasační agendy
mezi soudce desátého soudního oddělení. Seznam přidělených věcí s uvedením soudce
zpravodaje je uveden v příloze této změny rozvrhu práce.
2.2 Soudci Ondřej Mrákota, Zdeněk Kühn a Michaela Bejčková budou při přidělování
kasační agendy podle bodu 3.1 rozvrhu práce pro rok 2018 vynecháni, s výjimkou věcí
souvisejících dle bodu 4 rozvrhu práce, a to v počtu odpovídajícímu počtu spisů
přidělených podle přílohy této změny rozvrhu práce.
2.3 Úleva stanovená v bodu 3.1.3 rozvrhu práce pro rok 2018 a další úlevy v souvislosti
s členstvím jmenovaných soudců ve zvláštních senátech Nejvyššího správního soudu
(rozšířený senát, senát ve věcech kompetenčních žalob a senát ve věcech volebních, ve
věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí),
se v období pozastavení nápadu kasační agendy podle bodu 2.2 této změny rozvrhu práce
zohlední po znovuobnovení nápadu kasační agendy.

3.

S ohledem na čl. 7.3. rozvrhu práce na rok 2018 se přidělují soudcům Petru Průchovi
a Tomáši Langáškovi (každému z nich) 10 věcí kasační agendy uvedených v příloze této
změny rozvrhu práce.

3.1 Soudci Petr Průcha a Tomáš Langášek budou při přidělování kasační agendy podle bodu
3 rozvrhu práce vynecháni, s výjimkou věcí souvisejících dle bodu 4 rozvrhu práce pro
rok 2018, a to v počtu odpovídajícímu počtu spisů přidělených podle přílohy této změny
rozvrhu práce.
4.

V dalších dosud neprojednaných a nerozhodnutých věcech, v nichž je soudkyně Jana
Brothánková soudkyní zpravodajkou, bude v lichých věcech provádět procesní a další
nezbytné úkony ve věci dle § 44 odst. 2 zákona o soudech a soudcích soudce Petr Průcha,
v sudých věcech bude úkony ve věci provádět Tomáš Langášek.

5.

Tato změna rozvrhu práce nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2018.
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