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7. 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 13. 11. 2019 s ohledem na trvání dočasného přidělení soudkyně
Krajského soudu v Ostravě Mgr. Barbory Berkové, na trvání dočasného přidělení soudce
Městského soudu v Praze Mgr. Aleše Sabola a na potřebu nového rozdělení prací u soudu (§ 41
odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve spojení s § 3 zákona č. 7/2002 Sb.,
o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů) takto:
1.

Na základě losování, které proběhlo dne 29. 10. 2019, jedná kárný senát č. 14 Kse (kárný
senát ve věcech soudních exekutorů) v následujícím složení:
Soudci:
Tomáš Foltas – předseda senátu
Josef Baxa – náhradník předsedy senátu
Jitka Dýšková – zástupkyně předsedy senátu
Zdeněk Des – náhradník zástupkyně předsedy senátu
Přísedící:
Stanislav Molák - přísedící z řad soudních exekutorů
Ingrid Švecová - první náhradník přísedícího z řad soudních exekutorů
Tomáš Voborník - druhý náhradník přísedícího z řad soudních exekutorů
Jan Valenta - přísedící z řad soudních exekutorů
Zuzana Komínková - první náhradnice přísedícího z řad soudních exekutorů
Tomáš Pospíchal - druhý náhradník přísedícího z řad soudních exekutorů
Štěpán Holub - přísedící z řad advokátů
Lenka Vidovičová - první náhradnice přísedícího z řad advokátů
Jan Skřipský - druhý náhradník přísedícího z řad advokátů
Petra Janoušková - přísedící navržená veřejným ochráncem práv
Jiří Exner - první náhradník přísedící navržené veřejným ochráncem práv
Barbora Kubíková - druhá náhradnice přísedící navržené veřejným ochráncem práv
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2.

Kárný senát č. 15 (kárný senát ve věcech soudních exekutorů) se zrušuje.
2.1. Věci, které byly nebo budou do 8. 12. 2019 přiděleny do kárného senátu č. 15 a v nichž
do tohoto data nebude učiněn žádný úkon v řízení, budou projednány a rozhodnuty
v senátu č. 14 ve složení dle této změny rozvrhu práce.

3.

Na základě losování, které proběhlo dne 13. 11. 2019, se náhradnicí člena senátu z řad
soudců v kárném senátu č. 11 Kss (kárný senát ve věcech soudců) stala Simona
Řežuchová.

4.

V období od 1. 12. 2019 do 29. 2. 2020 bude dočasně přidělená soudkyně Barbora Berková
zařazena do šestého soudního oddělení, kde bude uvedena na čtvrtém místě. Složení senátu
se řídí pravidlem 6. 2. Rozvrhu práce Nejvyššího správního soudu na rok 2019.
4.1. Dočasně přidělené soudkyni Barboře Berkové se přiděluje 15 věcí uvedených v příloze
této změny rozvrhu práce, v nichž byl doposud soudcem zpravodajem Petr Průcha.

5.

V období od 1. 12. 2019 do 29. 2. 2020 bude dočasně přidělený soudce Aleš Sabol zařazen
do osmého soudního oddělení, kde bude uveden na pátém místě. Složení senátu se řídí
pravidlem 6. 2. Rozvrhu práce Nejvyššího správního soudu na rok 2019.
5.1. Dočasně přidělenému soudci Aleši Sabolovi se přiděluje 15 věcí uvedených v příloze této
změny rozvrhu práce, v nichž byl doposud soudcem zpravodajem Miloslav Výborný.

6.

Body 1. a 2. této změny rozvrhu práce nabývají účinnosti dnem 9. 12. 2019.
Body 3., 4. a 5. této změny rozvrhu práce nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2019.
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