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JUDr. Karel Šimka
předseda Nejvyššího správního soudu

Brno, 8. 7. 2022
2. 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 11. 5. 2022 a dne 7. 7. 2022 s ohledem na přidělení soudce
Michala Bobka k Nejvyššímu správnímu soudu, na rezignaci Mileny Čečotkové na funkci druhé
přísedící kárného senátu ve věcech státních zástupců a na volbu předsedy zvláštního senátu
zřízeného dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, a z toho
vyplývající potřebu 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 IV. rozvrhu práce se vkládá nový bod 8., který zní:
„8. Od 11. 7. 2022 je k výkonu soudnictví k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen
soudce Michal Bobek, který se na období od 11. 7. do 30. 9. 2022 zařazuje do
sedmého soudního oddělení, kde bude uveden na čtvrtém místě, a na období od 1.
10. 2022 do 31. 12. 2022 do třetího soudního oddělení, kde bude uveden na čtvrtém
místě.
8.1. Je-li ve věci projednávané a rozhodované senátem č. 7 v období od 1. 7. do 30. 9.
2022 soudcem zpravodajem:
8.1.1. David Hipšr, rozhoduje sedmý senát ve složení David Hipšr, Lenka
Krupičková a Michal Bobek a senátu předsedá David Hipšr,
8.1.2. Tomáš Foltas, rozhoduje sedmý senát ve složení Tomáš Foltas, Lenka
Krupičková a Michal Bobek a senátu předsedá Tomáš Foltas,
8.1.3. Lenka Krupičková, rozhoduje sedmý senát ve složení David Hipšr, Tomáš
Foltas a Lenka Krupičková. Jde-li o lichou věc, senátu předsedá David
Hipšr, jde-li o sudou věc, senátu předsedá Tomáš Foltas,
8.1.4. Michal Bobek, rozhoduje sedmý senát ve složení David Hipšr, Tomáš
Foltas a Michal Bobek. Jde-li o lichou věc, senátu předsedá David Hipšr,
jde-li o sudou věc, senátu předsedá Tomáš Foltas.
8.1.5. Ve věcech přidělených do sedmého soudního oddělení v období od 11. 7.
do 30. 9. 2022 Michalu Bobkovi jako soudci zpravodaji, v nichž nebude do
30. 9. 2022 rozhodnuto, rozhodne senát ve složení David Hipšr, Tomáš

Foltas a Michal Bobek. Jde-li o lichou věc, senátu předsedá David Hipšr,
jde-li o sudou věc, senátu předsedá Tomáš Foltas.
8.1.6. Ve věcech, v nichž byl členem senátu Michal Bobek a senát č. 7 v nich
v období od 11. 7. do 30. 9. 2022 konal jednání, ale do 30. 9. 2022
nerozhodl, i poté jedná a rozhodne senát ve složení, v jakém předtím konal
jednání.
8.2. Je-li ve věci projednávané a rozhodované senátem č. 3 v období od 1. 10. do
31. 12. 2022 soudcem zpravodajem:
8.2.1. Jaroslav Vlašín, rozhoduje třetí senát ve složení Jaroslav Vlašín, Tomáš
Rychlý a Michal Bobek a senátu předsedá Jaroslav Vlašín,
8.2.2. Radovan Havelec, rozhoduje třetí senát ve složení Radovan Havelec, Tomáš
Rychlý a Michal Bobek a senátu předsedá Radovan Havelec,
8.2.3. Tomáš Rychlý, rozhoduje třetí senát ve složení Tomáš Rychlý, Jaroslav
Vlašín a Radovan Havelec,
8.2.4. Michal Bobek, rozhoduje třetí senát ve složení Jaroslav Vlašín, Radovan
Havelec a Michal Bobek. Jde-li o lichou věc, senátu předsedá Jaroslav
Vlašín, jde-li o sudou věc, senátu předsedá Radovan Havelec.
8.2.5. Ve věcech přidělených do třetího soudního oddělení v období od 1. 10. do
31. 12. 2022 Michalu Bobkovi jako soudci zpravodaji, v nichž nebude do
31. 12. 2022 rozhodnuto, rozhodne senát ve složení Jaroslav Vlašín,
Radovan Havelec a Michal Bobek. Jde-li o lichou věc, senátu předsedá
Jaroslav Vlašín, jde-li o sudou věc, senátu předsedá Radovan Havelec.
8.2.6. Ve věcech, v nichž byl členem senátu Michal Bobek a senát č. 3 v nich
v období od 1. 10. do 31. 12. 2022 konal jednání, ale do 31. 12. 2022
nerozhodl, i poté rozhodne senát ve složení, v jakém předtím konal
jednání.“
2.

V části III. rozvrhu práce v senátu č. 7 se za slova „Lenka KRUPIČKOVÁ“ doplňují slova
„Michal BOBEK (11. 7. až 30. 9. 2022)“ a za poslední slovo „- soudkyně“ slovo „- soudce“.
V části III. rozvrhu práce v senátu č. 3 se za slova „Tomáš RYCHLÝ“ doplňují slova
„Michal BOBEK (1. 10. až 31. 12. 2022)“ a za poslední slova „- předseda senátu“ slovo „soudce“.

3.

V části IV. rozvrhu práce se vkládá nový bod 9., který zní:
„9. Od 11. 7. 2022 se soudci Michalu Bobkovi přidělují věci v kasační agendě mimo pořadí
podle bodu 8 části I. rozvrhu práce. Třetina průměrného počtu neskončených kasačních věcí
na jednoho soudce ke dni přidělení soudce Michala Bobka je 35.“

4.

V části IV. rozvrhu práce se vkládá nový bod 10., který zní:
„10. Počínaje dnem 11. 7. 2022 se soudci Jaroslav Vlašín, Radovan Havelec a Petra Weissová
každý třicet pětkrát vynechají při přidělování věcí podle bodu 6.1. části I. rozvrhu práce.“

5.

V části III. rozvrhu práce v senátu č. 12 se v osmé řádce slova „Milena ČEČOTKOVÁ“
nahrazují slovy „Michal BASÍK“ a slovo „druhá“ slovem „druhý“, v deváté řádce se slova
„Michal BASÍK“ nahrazují slovy „Zdeněk SNÁŠEL“ a slova „druhé přísedící“ slovy
„druhého přísedícího“ a v desáté řádce se slova „Zdeněk SNÁŠEL“ nahrazují slovy „Marek
PŘICHYSTAL“ a slova „druhé přísedící“ slovy „druhého přísedícího“.

6.

Soudce Nejvyššího soudu Pavel Simon se od 1. 7. 2022 stává předsedou zvláštního senátu
zřízeného podle § 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních
sporů, neboť jej dne 22. 6. 2022 členové senátu zvolili předsedou tohoto senátu na druhou
polovinu funkčního období senátu jmenovaného pro roky 2021-2023 (§ 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 131/2002 Sb.). Tuto funkci bude Pavel Simon vykonávat do 31. 12. 2023.

7.

Tato změna rozvrhu práce nabývá účinnosti dnem 11. 7. 2022.

JUDr. Karel Šimka
předseda Nejvyššího správního soudu

