JUDr. Josef Baxa
předseda Nejvyššího správního soudu

V Brně dne 1. 4. 2006
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1. ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO
SOUDU

Rozvrh práce Nejvyššího správního soudu na rok 2006 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. JUDr. Milada Haplová, jíž bylo prodlouženo dočasné přidělení k Nejvyššímu
správnímu soudu i na období od 1. 5. do 31. 10. 2006, se od 1. 5. t. r. zařazuje do
šestého senátu sociálně-správního kolegia.
2. JUDr. Jan Rutsch, soudce dočasně přidělený k Nejvyššímu správnímu soudu (od
1. 4. do 30. 9. 2006), se zařazuje do prvního a osmého senátu finančně-správního
kolegia.
3. JUDr. Miladě Haplové a JUDr. Janu Rutschovi se v souladu s pravidlem 3. 5. 1.
stávajícího rozvrhu práce nebudou přidělovat nové věci, s výjimkou věcí vedených v
rejstříku Na. Tito soudci se na výkonu soudnictví podílejí tak, že
a) JUDr. Miladě Haplové přidělí JUDr. Bohuslav Hnízdil padesát kasačních
stížností, které mu byly přiděleny jako soudci zpravodaji;
b) JUDr. Janu Rutschovi přidělí

1. JUDr. Josef Baxa dvacet pět kasačních stížností, které byly jako soudci
zpravodaji přiděleny JUDr. Lence Kaniové;
2. JUDr. Petr Příhoda dvacet pět kasačních stížností, které mu byly jako
soudci zpravodaji přiděleny.
4. Seznam věcí přidělených podle bodu 3 písm. a) a b) tvoří přílohu této změny rozvrhu
práce.
5. JUDr. Jiří Vyvadil bude od nabytí právní moci usnesení o zastavení kárného řízení
(11. 4. 2006) až do zániku funkce soudce dne 30. 6. 2006 zařazen do druhého senátu
finančně-správního kolegia. Dr. Vyvadil nebude zasedat jako rozhodující člen tohoto
senátu a nebudou mu přidělovány nové věci; toliko v deseti věcech, přidělených mu
předsedy druhého senátu JUDr. Miluší Doškovou a doc. JUDr. Vojtěchem Šimíčkem,
Ph. D., připraví podklady pro jejich projednání a rozhodnutí.
6. Tato změna rozvrhu práce je účinná od 1. 4. 2006
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předseda soudu

