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JUDr. Karel Šimka
předseda Nejvyššího správního soudu
Brno, 17. 2. 2022
1. ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU (NA ROK 2022)
Rozvrh práce Nejvyššího správního soudu na rok 2022 měním po projednání v Soudcovské radě
Nejvyššího správního soudu dne 16. 2. 2022 z důvodu jmenování JUDr. Karla Šimky předsedou
soudu a z důvodu upřesnění určitých ustanovení dosavadního rozvrhu práce (2022), z čehož
vyplývá potřeba nového rozdělení prací u soudu (§ 41 odst. 2 věta druhá zákona č. 6/2002 Sb., o
soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů), takto:
1.

V části I. rozvrhu práce se za bod 6.7. vkládá nový bod 6.8., který zní:
„Rejstřík Nv - ředitelka soudních kanceláří rozděluje denně agendu věcí volebních – ostatní
věci postupně po jednom spisu jednotlivým členům příslušného senátu podle pořadí soudců
uvedeného v rozvrhu práce.“

2.

V části I. bodu 20.2. rozvrhu práce se doplňuje nová věta druhá, která zní:
„Soudce sedmičlenného senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského
referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí zastupují náhradníci podle pořadí
uvedeného v rozvrhu práce.“

3.

V části I. bodu 20.3. rozvrhu práce se zrušuje čárka před slovy „v sedmičlenném“ a slova
„v sedmičlenném senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve
věcech politických stran a politických hnutí“.

4.

V části III. rozvrhu práce v části Funkcionáři soudu se v kolonce „Předseda soudu“ doplňují
slova „Karel ŠIMKA“.

5.

V části III. rozvrhu práce v senátu č. 2 se slovo „soudkyně“ nahrazuje slovy „předsedkyně
senátu“.

6.

V části III. rozvrhu práce v senátu č. 2 v části „Soudci“ se vkládají slova „Sylva ŠIŠKEOVÁ
- soudkyně“.

7.

V části III. rozvrhu práce v senátu č. 2 v části „Asistenti“ se vkládají slova „Sára
HRUBEŠOVÁ - asistentka Sylvy Šiškeové“ a „Denisa SKLÁDALOVÁ - asistentka Sylvy
Šiškeové“.

8.

V části III. rozvrhu práce v senátu č. 10 se zrušují slova „Sylva ŠIŠKEOVÁ - soudkyně“.

9.

V části III. rozvrhu práce v senátu č. 10 se zrušují slova „Sára HRUBEŠOVÁ - asistentka
Sylvy Šiškeové“ a „Denisa SKLÁDALOVÁ - asistentka Sylvy Šiškeové“.

10. V části III. rozvrhu práce v senátu č. 16 se v první řádce slova „Karel ŠIMKA“ nahrazují
slovy „David HIPŠR“.

11. V části III. rozvrhu práce v senátu č. 16 se v druhé řádce slova „David HIPŠR“ nahrazují
slovy „Ivo POSPÍŠIL“.
12. Část IV. bod 1. rozvrhu práce se zrušuje.
13. V části IV. bodu 3.3. rozvrhu práce se za poslední větu doplňuje nová věta čtvrtá, která zní:
„Soudkyně Jitka Zavřelová bude současně s vynecháním v agendě kompetenčních žalob a
kompetenčních sporů vynechána při přidělování kasační agendy podle bodu 6.1. části I.
rozvrhu práce.“
14. V části IV. rozvrhu práce se za bod 3. vkládá nový bod 4., který zní:
„4. Soudkyně Sylva Šiškeová se od 17. 2. 2022 zařazuje do druhého soudního oddělení,
kde bude uvedena na čtvrtém místě.
4.1. Je-li ve věci projednávané a rozhodované senátem č. 2 v období od 17. 2. 2022
soudcem zpravodajem:
4.1.1. Miluše Došková, jedná druhý senát ve složení Miluše Došková, Eva Šonková
a Sylva Šiškeová a jednání předsedá Miluše Došková,
4.1.2. Karel Šimka, jedná druhý senát ve složení Karel Šimka, Miluše Došková a
Eva Šonková a jednání předsedá Karel Šimka,
4.1.3. Eva Šonková, jedná druhý senát ve složení Eva Šonková, Miluše Došková a
Sylva Šiškeová a jednání předsedá Eva Šonková,
4.1.4. Sylva Šiškeová a jde-li o lichou věc, jedná druhý senát ve složení Sylva
Šiškeová, Miluše Došková a Eva Šonková a jednání předsedá Miluše
Došková,
4.1.5. Sylva Šiškeová a jde-li o sudou věc, jedná druhý senát ve složení Sylva
Šiškeová, Miluše Došková a Karel Šimka a předsedá Karel Šimka.
15. V části IV. rozvrhu práce se za bod 4. vkládá nový bod 5., který zní:
„Věci, které byly v desátém soudním oddělení do 16. 2. 2022 přiděleny soudcům Ondřeji
Mrákotovi, Zdeňku Kühnovi a Michaele Bejčkové jako soudcům zpravodajům a v nichž do
16. 2. 2022 nebude rozhodnuto nebo nařízeno jednání, budou projednány a rozhodnuty
v desátém soudním oddělení ve složení Ondřej Mrákota, Zdeněk Kühn a Michaela
Bejčková.“
16. V části IV. rozvrhu práce se za bod 5. vkládá nový bod 6., který zní:
„Ve věcech přidělených do desátého soudního oddělení v období do 16. 2. 2022 Sylvě
Šiškeové jako soudkyni zpravodajce, v nichž nebylo dosud rozhodnuto nebo nařízeno
jednání, jedná senát ve složení Ondřej Mrákota, Zdeněk Kühn a Sylva Šiškeová. Jde-li o
lichou věc, jednání předsedá Ondřej Mrákota, jde-li o sudou věc, jednání senátu předsedá
Zdeněk Kühn.“
17. V části IV. rozvrhu práce se za bod 6. vkládá nový bod 7., který zní:
„Pokud rozhoduje tříčlenný senát pro rozhodování o návrhu na určení lhůty k provedení
procesního úkonu krajským soudem nebo Nejvyšším správním soudem o určení této lhůty u
věci týkající se Nejvyššího správního soudu a již má projednat a rozhodnout senát, jehož
členem je některý z členů senátu pro rozhodování o návrhu na určení lhůty k provedení
procesního úkonu, není tento soudce členem senátu rozhodujícího o určení lhůty a místo něj
je jím soudce zařazený rozvrhem práce do tříčlenného senátu zastupujícího senát, k němuž je
takto nahrazený soudce rozvrhem práce zařazen, dle bodu 17; nemůže-li se členem senátu

rozhodujícího o určení lhůty stát žádný ze soudců tohoto tříčlenného senátu, postupuje se
přiměřeně podle 17.7.“
18. V části IV. rozvrhu práce pod nadpis „Aktuálně používané rejstříkové značky“ se za slova
„Rs – rozšířený sedmičlenný a devítičlenný senát“ doplňují slova „Nv – řízení ve věcech
volebních – ostatní věci.“
19. Tato změna rozvrhu práce nabývá účinnosti dnem 17. 2. 2022, s výjimkou bodů 1. a 18.,
které nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2022.
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