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JUDr. Michal Mazanec
předseda Nejvyššího správního soudu
V Brně 27. 6. 2019
4. ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU (NA ROK 2019)
Rozvrh práce Nejvyššího správního soudu na rok 2019 měním po projednání v Soudcovské radě
Nejvyššího správního soudu dne 27. 6. 2019 s ohledem na trvání dočasného přidělení soudkyně
Městského soudu v Praze Mgr. Gabriely Bašné, s ohledem na dočasné přidělení soudkyně
Krajského soudu v Brně Mgr. Veroniky Baroňové, s ohledem na přeložení JUDr. Viktora Kučery
k Nejvyššímu správnímu soudu a s ohledem na volbu předsedy zvláštního senátu zřízeného dle
zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, a z toho vyplývající
potřebu nového rozdělení prací u soudu (§ 41 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a
soudcích, ve spojení s § 3 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního) takto:
1.

V období od 1. 7. do 31. 8. 2019 bude dočasně přidělená soudkyně Gabriela Bašná
zařazena do druhého soudního oddělení, kde bude uvedena na čtvrtém místě. Složení senátu
se řídí pravidlem 6. 2. Rozvrhu práce Nejvyššího správního soudu na rok 2019.
1.1. Dočasně přidělené soudkyni Gabriele Bašné se přiděluje 10 věcí uvedených v příloze této
změny rozvrhu práce, v nichž byli doposud soudci zpravodaji Miluše Došková, Karel
Šimka a Eva Šonková.

2.

Od 1. 7. do 31. 12. 2019 je k výkonu soudnictví k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně
přidělena soudkyně Veronika Baroňová.
2.1. V období od 1. 7. do 30. 9. 2019 bude dočasně přidělená soudkyně Veronika Baroňová
zařazena do šestého soudního oddělení, kde bude uvedena na třetím místě.
2.2. Dočasně přidělené soudkyni Veronice Baroňové se přiděluje 15 věcí uvedených v příloze
této změny rozvrhu práce, v nichž byli doposud soudci zpravodaji Petr Průcha a Tomáš
Langášek.
2.3. Jde-li o věci rozhodované v šestém soudním oddělení v období od 1. 7. do 30. 9. 2019,
v nichž je soudcem zpravodajem Petr Průcha nebo Tomáš Langášek, je třetím členem
senátu Veronika Baroňová.

3.

Od 1. 7. 2019 je k výkonu soudnictví k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce
Viktor Kučera, který se zařazuje do pátého soudního oddělení, kde bude uveden na třetím
místě.
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3.1. Soudci Viktoru Kučerovi se přidělují věci sp. zn. 6 Afs 352/2018 a sp. zn.
6 Afs 376/2018, které mu byly přiděleny již jako soudci dočasně přidělenému a nebyly
dosud skončeny. Tyto věci projedná a rozhodne šestý senát ve složení Petr Průcha,
Tomáš Langášek a Viktor Kučera; jednání senátu předsedá Tomáš Langášek.
3.2. Soudci Viktoru Kučerovi se v pátém soudním oddělení přidělují věci v kasační agendě
podle rozvrhu práce, a to mimo pořadí, v počtu stanoveném jako průměrný počet
neskončených kasačních věcí na jednoho soudce ke dni 1. 7. 2019 sníženém o dvě. Poté
se mu věci přidělují podle obecných pravidel rozvrhu práce.
4.

Soudce Nejvyššího soudu Pavel Simon se od 1. 7. 2019 stává předsedou zvláštního senátu
zřízeného podle § 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních
sporů, neboť jej dne 13. 6. 2019 členové senátu zvolili předsedou tohoto senátu na druhou
polovinu funkčního období senátu jmenovaného pro roky 2018-2020 (§ 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 131/2002 Sb.). Tuto funkci bude Pavel Simon vykonávat do 31. 12. 2020.

5.

Tato změna rozvrhu práce nabývá účinnosti dne 1. 7. 2019.

JUDr. Michal Mazanec
předseda Nejvyššího správního soudu

