JUDr. Michal Mazanec

předseda Nejvyššího správního soudu
Brno, 26. února 2021
1. ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU (NA ROK 2021)
Rozvrh práce Nejvyššího správního soudu na rok 2021 měním po projednání v Soudcovské radě
Nejvyššího správního soudu dne 24. 2. 2021 s ohledem na trvání dočasného přidělení soudkyně
Městského soudu v Praze Mgr. et Mgr. Lenky Bahýĺové, Ph.D., a na přijetí zákona
o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých
souvisejících zákonů, a na potřebu nového rozdělení prací u soudu (§ 41 odst. 2 zákona č. 6/2002
Sb., o soudech a soudcích) takto:
1.

Část I. bod 6. 1. zní:
„6. 1. Rejstřík As (Afs, Ads, Azs, Aos) - ředitelka soudních kanceláří rozděluje denně
kasační agendu (s výjimkou kasační agendy uvedené v bodu 6.2.) postupně po
jednom spisu každému soudci podle pořadí soudců a senátů uvedeného v rozvrhu
práce (dále jen „soudce zpravodaj“). Jde-li o některou z věcí vyjmenovaných v
přehledu rejstříkových značek, přiřadí spisu příslušnou rozšířenou rejstříkovou
značku (Afs, Ads, Azs, Aos). Přitom v tomto pořadí přidělování zohledňuje přidělené
věci dle bodu 6.2., 6.3., 6.5. a 6.6. tak, aby celkový počet věcí přidělených jednotlivým
soudcům byl stejný. Při přidělování věcí ředitelka soudních kanceláří vynechá:
6.1.1. předsedu soudu sedmkrát poté, co je mu přidělena věc,
6.1.2. místopředsedkyni soudu třikrát poté, co je jí přidělena věc,
6.1.3. předsedu kárného senátu z řad soudců NSS, nebo zástupce předsedy tohoto
senátu, je-li jím soudce NSS a rozhodl-li o přidělení věci zástupci předsedy
jako zpravodajovi předseda senátu dle bodu 6.5., pětkrát poté, co je mu
přidělen návrh ve věci kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců či
soudních exekutorů.
Ředitelka soudních kanceláří přidělí soudcům, kterým uplynulo funkční období
předsedy kárného senátu a jejichž věci byly přiděleny novému předsedovi kárného
senátu dle bodu 6.5., věci mimo pořadí v počtu, který odpovídá tomu, kolikrát byl při
přidělování věcí vynechán nový předseda kárného senátu dle bodu 6.1.3.“

2.

Část I. bod 6. 3. zní:
„6. 3. Rejstřík Ao - ředitelka soudních kanceláří rozděluje denně agendu návrhů na zrušení
opatření obecné povahy nebo jeho části, k jejichž projednání je Nejvyšší správní soud

příslušný jako soud prvního stupně dle § 13 zákona o mimořádných opatřeních při
epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů,
postupně po jednom spisu každému senátu dle pořadí senátů uvedeného v rozvrhu
práce; a to vždy pouze tomu členu senátu, který je v rámci této agendy aktuálně
v pořadí na přidělení věci; první takovou věc přidělí soudci, který je na řadě
v rozdělování kasační agendy (bod 6.1.).
Ředitelka soudních kanceláří přidělí věc návrhu na zrušení opatření obecné povahy
dle § 35h stavebního zákona nebo jeho části tomu soudci, který je na řadě
v rozdělování kasační agendy (bod 6.1.).
Podle charakteru věcí o případném vynechání či dočasném zastavení nápadu
v kasační agendě může rozhodnout předseda soudu na základě individuálního
posouzení. Přitom přihlédne k celkovému zatížení daného soudce a složitosti jemu
přidělených věcí.“
3.

Část I. bod 7. 3. zní:
„7. 3. Návrhy ve věci zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části, k jejichž
projednání je Nejvyšší správní soud příslušný jako soud prvního stupně (§ 13
zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a
o změně některých souvisejících zákonů, § 35h stavebního zákona), se po dobu,
kdy probíhá řízení o jiném takovém návrhu týkajícím se téhož opatření obecné
povahy, přidělí soudci, který je soudcem zpravodajem ve věci, o níž probíhá
řízení, jako nová věc.“

4.

V části Aktuálně používané rejstříkové značky se slova „Ao – řízení o návrhu na zrušení
opatření obecné povahy dle §35h stavebního zákona nebo jeho části“ nahrazují slovy „Ao –
řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části, k jehož projednání je
Nejvyšší správní soud příslušný jako soud prvního stupně“.

5.

V části Aktuálně používané rejstříkové značky se vkládá nový bod, který zní:
„Aos – řízení o kasačních stížnostech ve věcech opatření obecné povahy, jejichž přezkum
je upraven § 13 zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19
a o změně některých souvisejících zákonů.“

6.

V části Dříve používané rejstříkové značky se slova „Aos – řízení o kasačních stížnostech ve
věcech opatření obecné povahy“ vypouští bez dalšího.

7.

V části IV. rozvrhu práce se vkládá nový bod 5., který zní:
„5. V období od 1. 3. 2021 do 31. 8. 2021 je k výkonu soudnictví k Nejvyššímu správnímu
soudu nadále dočasně přidělena soudkyně Lenka Bahýĺová.
5.1. V období od 1. 3. do 31. 5. 2020 bude dočasně přidělená soudkyně Lenka
Bahýĺová zařazena do šestého soudního oddělení, kde bude uvedena na
čtvrtém místě.
5.2. Dočasně přidělené soudkyni Lence Bahýĺové se k 1. 3. 2021 přiděluje 15 věcí
uvedených v příloze rozvrhu práce č. 1.“

8.

Body 1., 2., 3., 4., 5. a 6. této změny rozvrhu práce nabývají účinnosti dnem vyhlášení.
Bod 7. této změny rozvrhu práce nabývá účinnosti dne 1. 3. 2021.

JUDr. Michal Mazanec
předseda Nejvyššího správního soudu

Příloha rozvrhu práce č. 1:
Přidělení spisů dočasně přidělené soudkyni Lence Bahýĺové
Přehled spisů přidělených v 6. senátu dočasně přidělené soudkyni Lence Bahýĺové (od 1. 3. do
31. 5. 2021):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

6 Afs 143/2019
6 Afs 158/2019
6 Afs 193/2019
6 Afs 249/2019
6 Afs 204/2020
6 Afs 229/2020
6 Afs 399/2020
6 As 175/2019
6 As 226/2019
6 As 229/2019
6 As 272/2020
6 As 276/2020
6 Azs 139/2019
6 Azs 236/2019
6 Azs 268/2020

