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ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU
Rozvrh práce Nejvyššího správního soudu na rok 2005 měním s ohledem na
potřebu nového rozdělení prací u soudu (§ 41 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a
soudcích ve znění pozdějších předpisů) takto:
1. Soudcům dočasně přiděleným k výkonu soudnictví k Nejvyššímu správnímu soudu
Mgr. Daniele Zemanové (od 1. 3. do 31. 8. 2005) a JUDr. Jaroslavu Hubáčkovi (od
1. 4. do 30. 9. 2005) nebudou přidělovány nové věci.
2. Tito soudci se budou podílet na výkonu soudnictví tak, že jim po nástupu budou
přiděleny spisy napadlé v roce 2003, v nichž byla podána kasační stížnost, a to 6 spisů
z každého (1. – 8.) senátu, celkem tedy 48 věcí.
3. Výběr spisů provedou předsedové senátů uvedení v rozvrhu práce jako první v pořadí.
Podíl spisů od jednotlivých členů senátu je ponechán na dohodě senátu s tím, že je
třeba přihlédnout k počtu neskončených věcí u těchto soudců. Při výběru je dále třeba
dbát na to, aby přidělením věci nedošlo k vyloučení soudce pro jeho podíl na
projednávání a rozhodování věci v předchozích soudních řízení (§ 8 odst. 1 s. ř. s.).
Seznam přidělených věcí bude příloha této změny rozvrhu práce.
4. Dočasně přidělení soudci budou projednávat a rozhodovat věci v senátech, z nichž
jim byly věci přiděleny. Účastníky řízení v těchto věcech je třeba o složení senátu
poučit. Odborné a kancelářské práce budou nadále prováděny v původních senátech.
5. Pro plnění úkolů soudu svěřených kolegiím spočívajících v zajišťování jednoty a
zákonnosti rozhodování soudců ve správním soudnictví se zařazuje Mgr. Daniela
Zemanová do sociálně-správního kolegia a JUDr. Jaroslav Hubáček do finančně správního kolegia, formálně do senátů řízených předsedy těchto kolegií (§ 10 odst. 3
Jednacího řádu NSS)

6. Přidělování agendy a zařazení dalších soudců dočasně přidělených k výkonu
soudnictví k Nejvyššímu správnímu soudu ( JUDr. Jan Passer, JUDr. Karel Šimka,
JUDr. Jiří Vyvadil) zůstává beze změny.
7. Tato změna rozvrhu práce je účinná od 1. 3. 2005

