ROZVRH PRÁCE
NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU
(na rok 2022)
Úplné znění k 11. 7. 2022
Doba pro styk s veřejností:
pondělí - čtvrtek
pátek

8.00 - 11.30
8.00 - 11.00

13.00 - 15.00
13.00 - 14.00

pondělí - čtvrtek
pátek

8.00 - 11.30
8.00 - 14.00

13.00 - 15.00

úterý

10.30 - 15.30

úterý

10.30 - 15.30

Úřední hodiny podatelny:

Návštěvní doba u předsedy soudu*):
*)

Návštěvní doba u místopředsedkyně soudu :

V Brně 29. 12. 2021
JUDr. Michal Mazanec v. r.
předseda Nejvyššího správního soudu

O návštěvu u předsedy a místopředsedkyně soudu je nutno předem požádat, aby mohl být sjednán konkrétní termín přijetí. Neohlášené návštěvy nemusí být s ohledem na
plánovaný program přijaty.
*)
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ČÁST I.
OBECNÁ PRAVIDLA
Výkon soudnictví
1. Základem vnitřní organizace soudu jsou v souladu s § 40 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, soudní oddělení vytvořená podle
tříčlenných senátů.
2. Nejvyšší správní soud se skládá z deseti senátů rozhodujících kasační agendu podle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb, soudního
řádu správního (dále „s. ř. s.“), o návrzích na zrušení opatření obecné povahy dle § 35h zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění zákona č. 403/2020 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a o návrzích na zrušení mimořádných opatření dle § 13
zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů,
sedmičlenného rozšířeného senátu, devítičlenného rozšířeného senátu, sedmičlenného senátu ve věcech kompetenčních žalob,
sedmičlenného senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí, a
senátu pro rozhodování o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu krajským soudem nebo Nejvyšším správním soudem.
3. Nejvyšší správní soud je kárným soudem podle § 3 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
(dále „kárný řád“). Kárný soud se skládá ze tří senátů ve věcech soudců, senátu ve věcech státních zástupců a senátu ve věcech soudních
exekutorů.
4. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, jedná a rozhoduje zvláštní senát v sídle Nejvyššího
správního soudu. Státní správu zvláštního senátu vykonává předseda Nejvyššího správního soudu.

Pravidla rozdělování věcí
5. Agenda se rozděluje v souladu s ústavním principem zákonného soudce a se zákonným požadavkem rovnoměrného zatížení soudců tak, aby
v co nejkratší době, nejpozději v následující pracovní den poté, kdy věc soudu došla, bylo nepochybné, do kterého soudního oddělení
nebo kterému jinému senátu náleží. Rozdělování věcí se řídí pořadím v došlé poště. Pořadová čísla došlé pošty zadává podatelna podle
toho, kdy byla soudu doručena prostřednictvím doručovacího orgánu nebo osobním podáním, nebo kdy byla stažena z datové schránky,
nebo kdy bylo staženo elektronické podání.
6. Ředitelka soudních kanceláří přiděluje věci dle následujících pravidel:
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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 6.7. 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.
6.2. Rejstříky Aprk, Aprn, Ars, Pst, Vol, Komp, Konf - ředitelka soudních kanceláří rozděluje denně agendu návrhů na určení lhůty
k provedení procesního úkonu, kasačních stížností ve věcech místního a krajského referenda, kasačních stížností ve věcech
dohledu nad hospodařením politických stran a hnutí a ve věcech dohledu nad financováním volebních kampaní politických stran
a hnutí, návrhů ve věcech politických stran a politických hnutí, návrhů ve volebních věcech, kompetenčních žalob
a kompetenčních sporů postupně po jednom spisu jednotlivým členům příslušných senátů podle pořadí soudců uvedeného
v rozvrhu práce.
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 č. 94/2021 Sb., 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.
6.4. Rejstříky Na (Nao, Nad) - ředitelka soudních kanceláří rozděluje denně ostatní nekasační agendu věcí soudního výkonu
postupně po jednom spisu každému soudci podle pořadí soudců a senátů uvedeného v rozvrhu práce. Jde-li o některou z věcí
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vyjmenovaných v přehledu rejstříkových značek, přiřadí spisu příslušnou rozšířenou rejstříkovou značku (Nao, Nad). Přitom
v tomto pořadí přidělování zohledňuje přidělené věci dle bodu 6.6. tak, aby celkový počet věcí přidělených jednotlivým soudcům
byl stejný.
6.5. Rejstříky Kss, Ksz, Kse - ve věcech kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a soudních exekutorů rozděluje ředitelka
soudních kanceláří postupně tyto věci po jednom spisu jednotlivým předsedům příslušných senátů, a to podle číselného pořadí
senátů (věci kárné odpovědnosti soudců přiděluje postupně předsedům senátů č. 11, 13 a 16, věci kárné odpovědnosti soudních
exekutorů předsedovi senátu č. 14, věci kárné odpovědnosti státních zástupců předsedovi senátu č. 12). Pokud je kárně
obviněným soudce rozhodující ve správním soudnictví, je předsedou senátu soudce Nejvyššího soudu. Předsedové senátu
mohou rozhodnout o přidělení jednotlivé věci soudcům a přísedícím těchto senátů jako zpravodajům. Předsedům kárných senátů
se věci přidělují ode dne následujícího po uplynutí funkčního období předchozího kárného senátu. Jestliže kárný senát neprovedl
v řízení zahájeném před uplynutím svého funkčního období žádný úkon, přidělí předseda soudu tyto věci po projednání
se soudcovskou radou změnou rozvrhu práce novému předsedovi kárného senátu.
6.6. Rejstřík Nk - ředitelka soudních kanceláří rozděluje denně agendu věcí kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a
soudních exekutorů – ostatní věci postupně po jednom spisu jednotlivým předsedům příslušných senátů, a to podle číselného
pořadí senátů.
6.7. Věci předložené rozšířenému senátu (Rs) - ve věcech předložených sedmičlennému a devítičlennému rozšířenému senátu
přiděluje věci členům těchto senátů jako soudcům zpravodajům předseda rozšířeného senátu. Je-li to možné, přidělí věc zpravidla
jako soudci zpravodaji jinému soudci než členu senátu, který věc rozšířenému senátu předložil nebo který byl členem senátu, jenž
svůj právní názor na předloženou otázku v rozhodnutí soudu již vyslovil.
6.8. 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.
7. Pravidla pro přidělování souvisejících věcí:
7.1. Kasační stížnost směřující proti novému rozhodnutí krajského soudu vydanému po předchozím rozsudku Nejvyššího správního
soudu ve věci týchž účastníků o témže předmětu, kterým je zejména rozhodnutí správního orgánu či nezákonný zásah správního
orgánu, se přidělí tomu soudci, který byl soudcem zpravodajem v předchozím řízení o kasační stížnosti; o věci rozhodne senát,
jehož je takový soudce členem, ve složení dle rozvrhu práce platného v době přidělení související věci.
To neplatí pro kasační stížnosti proti procesním rozhodnutím krajských soudů.
7.2. Není-li soudce, který byl soudcem zpravodajem v předchozím řízení o kasační stížnosti, soudcem Nejvyššího správního soudu
nebo se mu nové věci nepřidělují, nepovažuje se věc za související ve smyslu tohoto ustanovení.
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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 č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně
některých souvisejících zákonů, § 35h zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), se po dobu, kdy probíhá
řízení o jiném takovém návrhu týkajícím se téhož opatření obecné povahy nebo jeho části, přidělí soudci, který je soudcem
zpravodajem ve věci, o níž probíhá řízení, jako nová věc.
7.4. Návrhy ve věcech kárné odpovědnosti téhož kárně obviněného soudce, státního zástupce či soudního exekutora se po dobu, kdy
probíhá řízení o jiném kárném návrhu vůči témuž obviněnému, přidělují témuž předsedovi kárného senátu; to neplatí, pokud se
mu nové věci již nepřidělují.
8. Přidělování věcí soudcům nově přiděleným nebo přeloženým k výkonu soudnictví k Nejvyššímu správnímu soudu:
Nově přiděleným nebo přeloženým soudcům se po jejich nástupu přidělují věci v kasační agendě podle tohoto rozvrhu, a to mimo
pořadí, v počtu stanoveném jako třetina průměrného počtu neskončených kasačních věcí na jednoho soudce ke dni jejich přidělení
nebo přeložení. Poté se těmto soudcům další věci přidělují podle obecných pravidel, nestanoví-li rozvrh práce jinak. Dále se jim
počátkem čtvrtého a sedmého měsíce po jejich přidělení nebo přeložení přidělují věci v kasační agendě podle tohoto rozvrhu, a to
mimo pořadí, v počtu stanoveném jako třetina průměrného počtu neskončených kasačních věcí na jednoho soudce ke dni jejich
přidělení nebo přeložení. Poté se opět těmto soudcům další věci přidělují podle obecných pravidel, nestanoví-li rozvrh práce jinak.
Při výpočtu průměrného počtu neskončených věcí se do celkového počtu neskončených věcí nezapočítají neskončené věci
předsedy soudu a místopředsedkyně soudu. Třetina průměrného počtu se zaokrouhluje na celá čísla dolů. Přidělují-li se věci podle
tohoto pravidla více soudcům současně, přidělují se postupně po jednom spisu v pořadí dle abecedy.
9. Přidělování věcí soudcům dočasně přiděleným:
9.1. není-li v tomto rozvrhu práce uvedeno jinak, soudcům dočasně přiděleným se, vyjma věcí vedených v rejstříku Na, nové věci
nepřidělují. Tito soudci se na výkonu soudnictví podílejí tak, že jim předseda soudu na návrh prvního předsedy senátu, do něhož
byli zařazeni, přidělí změnou rozvrhu práce již došlé kasační stížnosti. Přitom dbá na to, aby tyto věci svým stářím, právní
a skutkovou náročností odpovídaly průměru ostatních věcí v oddělení a počtu neskončených věcí u ostatních členů senátu.
Seznam přidělených věcí se bezprostředně po přidělení zveřejní formou přílohy změny rozvrhu práce. Soudci dočasně
přidělenému se nepřidělí věci, v nichž by tento soudce byl z projednávání a rozhodování o kasační stížnosti vyloučen pro svůj
předchozí podíl na projednávání a rozhodování věci,
9.2. soudci dočasně přidělení projednají a rozhodnou věci v senátech, v nichž jim byly tyto věci přiděleny. Senát v takovém případě
tvoří soudce dočasně přidělený, předseda senátu, který dané věci předsedal, a původní soudce zpravodaj; je-li v dané věci původní
soudce zpravodaj současně předsedou senátu, stane se zbývajícím členem senátu jeho další předseda,
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9.3. ve věcech, které byly přiděleny soudci dočasně přidělenému jako soudci zpravodajovi, a v nichž nebylo rozhodnuto do konce
jeho dočasného přidělení, se po skončení dočasného přidělení stává soudcem zpravodajem původní soudce zpravodaj. Není-li
ho, předseda soudu přidělí věci po projednání se soudcovskou radou změnou rozvrhu práce jinému soudci téhož senátu,
9.4. odborné a kancelářské práce provádí soudní kancelář senátu, v němž byla soudci dočasně přidělenému věc přidělena.
10. Nepřítomnost soudce:
10.1. je-li soudce po dobu delší než jeden měsíc nepřítomen z jiného důvodu než z důvodu řádné dovolené nebo lze-li takovou
nepřítomnost důvodně předem očekávat, předseda soudu může po projednání se soudcovskou radou změnou rozvrhu práce
rozhodnout, že se takovémuto soudci přestanou věci přidělovat, případně po jakou dobu toto opatření potrvá,
10.2. trvá-li nepřítomnost soudce déle než tři měsíce nebo lze-li takovou nepřítomnost důvodně předem očekávat, předseda soudu po
projednání se soudcovskou radou může rozdělit jeho neskončené věci nebo jejich část mezi ostatní soudce soudu nebo je přidělit
jinému soudci. Řídí se přitom zásadou rovnoměrného zatížení soudců,
10.3. u věcí, u nichž je soud povinen rozhodovat přednostně či ve lhůtách počítaných na dny, může předseda soudu přistoupit
k opatření dle bodu 10.1 a 10.2 i dříve.
10.4. Požádá-li předseda kárného senátu o pozastavení přidělování věcí v případě, že mu jako soudci zpravodaji byla přidělena kárná
věc, jejíž projednání a rozhodnutí vzhledem k rozsáhlosti a složitosti jej zatíží tak, že by byla ohrožena plynulost řízení
v ostatních jemu přidělených věcech, může předseda soudu po projednání se soudcovskou radou rozhodnout obdobně jako
v bodě 10.1.
11. Je-li to nezbytné pro zajištění plynulosti soudního řízení a zákonného požadavku rozhodování věcí bez zbytečných průtahů, může být po
projednání s dotčenými soudci
a) pozastaveno přidělování věcí soudci, u nějž počet neskončených věcí či délka neskončených řízení významně převyšuje průměrný
počet neskončených věcí, resp. průměrnou délku řízení všech soudců, a to nejdéle na dobu 3 měsíců, nebo
b) změněno rozdělení již přidělených věcí v rámci soudního oddělení, v němž potřeba změny rozdělení věcí vyvstala. Soudci s počtem
neskončených věcí či průměrnou délkou neskončených řízení významně převyšující průměrný počet věcí, resp. průměrnou délku řízení
všech soudců může být takto odňato nejvýše 10 % neskončených věcí, a to v pořadí dle jejich přidělení, s vynecháním věcí, u nichž došlo
k přerušení řízení nebo u nichž se již konalo jednání. Přidělení těchto věcí ostatním soudcům zařazeným do téhož soudního oddělení musí
být provedeno se zřetelem k požadavku rovnoměrného zatížení soudců.
12. Nebylo-li opatřením podle předchozího bodu dosaženo požadavků plynulosti soudního řízení a rozhodování věcí bez zbytečných průtahů,
nebo je-li zřejmé, že takové opatření pro dosažení těchto požadavků není dostatečné, může být po projednání s dotčenými soudci změnou
rozvrhu práce změněno rozdělení již přidělených věcí i mimo soudní oddělení, v němž potřeba změny rozdělení věcí vyvstala. Soudci s
počtem neskončených věcí či průměrnou délkou řízení alespoň o 40 % převyšující průměrný počet neskončených věcí či průměrnou délku
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neskončených řízení u všech soudců může být takto odňato nejvýše 10 % neskončených věcí, a to v pořadí dle jejich přidělení,
s vynecháním věcí, u nichž došlo k přerušení řízení nebo u nichž se již konalo jednání. Přidělení těchto věcí ostatním soudcům musí být
provedeno se zřetelem k požadavku rovnoměrného zatížení soudců.
13. Je-li soudcem zpravodajem člen senátu, který není jeho předsedou, předsedá senátu v dané věci předseda senátu uvedený v rozvrhu práce
na prvním místě (dále jen „první předseda“) v lichých věcech a předseda senátu uvedený v rozvrhu práce na druhém místě v sudých
věcech (dále jen „druhý předseda“), neurčí-li první předseda senátu jinak.
14. Ve věcech volebních, věcech místního a krajského referenda a věcech politických stran a politických hnutí a ve věcech kompetenčních sporů
podle § 97 a násl. s. ř. s. předsedá senátu první soudce v pořadí uvedený v rozvrhu práce u tohoto senátu; není-li to možné, předsedá další
soudce v pořadí.
15. Jestliže je tímto rozvrhem práce nebo jeho změnou změněno složení senátu, neskončené věci došlé před účinností tohoto rozvrhu práce
nebo jeho změny projedná a rozhodne senát v dosavadním složení. Není-li to možné, projedná a rozhodne věc senát, jehož je soudce
zpravodaj členem.
16. Je-li předseda senátu ve věcech kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a soudních exekutorů vyloučen z projednávání a rozhodnutí
věci podle § 8 odst. 3 nebo odst. 5 s. ř. s., přidělí mu ředitelka soudních kanceláří bez prodlení, poté co se o vyloučení dozví, věci mimo
pořadí v počtu, v jakém již byl v souvislosti s danou věcí vynechán.

Pravidla pro zastupování
17. Zastupování členů senátů:
17.1. Člen senátu č. 1 je zastupován členem senátu č. 2 a opačně.
17.2. Člen senátu č. 3 je zastupován členem senátu č. 4 a opačně.
17.3. Člen senátu č. 5 je zastupován členem senátu č. 6 a opačně.
17.4. Člen senátu č. 7 je zastupován členem senátu č. 8 a opačně.
17.5. Člen senátu č. 9 je zastupován členem senátu č. 10 a opačně.
17.6. Nestanoví-li v konkrétním případě zastupování předseda zastupujícího senátu jinak, řídí se pořadí zastupujících členů senátu
pořadím uvedeným u senátů v rozvrhu práce (zastupovaného soudce zastupuje soudce zastupujícího senátu uvedený na stejném
místě jako zastupovaný soudce).
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17.7. Nemůže-li zastupovat žádný člen z dvojice vzájemně se zastupujících senátů, je senát s nižším lichým pořadovým číslem
zastupován senátem s vyšším lichým pořadovým číslem (pořadí 1, 3, 5, 7, 9) a senát s nižším sudým pořadovým číslem je
zastupován senátem s vyšším sudým pořadovým číslem (pořadí 2, 4, 6, 8, 10). Jestliže v pořadí již není další senát, je poslední
senát v pořadí zastoupen prvním senátem téhož pořadí (např. devátý senát je zastoupen prvním senátem).
18. Předsedové senátu se vzájemně zastupují v pořadí uvedeném v rozvrhu práce. Neúčastní-li se projednání a rozhodnutí věci žádný z nich,
zastupuje je předseda zastupujícího senátu. V senátu, jehož členem je předseda soudu, předsedu senátu uvedeného jako posledního
v pořadí zastupuje předseda senátu uvedený na předcházejícím místě.
19. Zastupování v kárných senátech:
19.1. V kárných senátech zastupuje předsedu senátu jeho náhradník, člena senátu z řad soudců a přísedící jejich náhradníci uvedení
v rozvrhu práce u těchto senátů. Pokud jsou u přísedícího uvedeni náhradníci dva, zastupuje přísedícího jeho první náhradník,
není-li to možné, druhý náhradník. O povolání náhradníka za účelem zastoupení předsedy senátu, jeho zástupce, člena senátu
z řad soudců nebo přísedícího podle tohoto pravidla rozhodne předseda senátu; tím není dotčen postup předsedy soudu dle § 10
ve spojení s § 6 odst. 4 kárného řádu. Předseda senátu o svém rozhodnutí učiní záznam do spisu, v němž uvede důvod povolání
náhradníka, jméno zastupovaného člena senátu a jméno povolaného náhradníka.
19.2. Pokud v případě kárných senátů ve věcech soudců nemohou předsedu senátu, člena senátu z řad soudců nebo přísedícího
zastupovat jejich náhradníci, postupuje se následovně:
a.

předseda senátu, člen senátu z řad soudců nebo přísedící kárného senátu č. 11, případně jejich náhradníci, zastupují
předsedu senátu, člena senátu z řad soudců nebo přísedícího kárného senátu č. 13,

b.

předseda senátu, člen senátu z řad soudců nebo přísedící kárného senátu č. 13, případně jejich náhradníci, zastupují
předsedu senátu, člena senátu z řad soudců nebo přísedícího kárného senátu č. 16,

c.

předseda senátu, člen senátu z řad soudců nebo přísedící kárného senátu č. 16, případně jejich náhradníci, zastupují
předsedu senátu, člena senátu z řad soudců nebo přísedícího kárného senátu č. 11.

19.3. Pokud v případě kárného senátu ve věcech soudních exekutorů nemohou předsedu senátu, člena senátu z řad soudců nebo
přísedícího zastoupit jejich náhradníci, určí předseda soudu na jejich místo předsedu senátu, člena senátu z řad soudců nebo
přísedícího z jiného kárného senátu; přitom respektuje zákonné požadavky na složení kárného senátu (§ 4b kárného řádu).
19.4. Pokud v případě kárného senátu ve věcech státních zástupců nemohou předsedu senátu, člena senátu z řad soudců nebo
přísedícího zastupovat jejich náhradníci, určí předseda soudu na jejich místo předsedu senátu, člena senátu z řad soudců nebo
přísedícího z jiného kárného senátu. Předseda soudu přitom respektuje zákonné požadavky na složení kárného senátu ve věcech
státních zástupců (§ 4a kárného řádu).
20. Zastupování v ostatních případech:
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20.1. V senátech o čtyřech členech zastupuje člena senátu čtvrtý člen tohoto senátu, v jeho nepřítomnosti pátý člen tohoto senátu.
Pokud nemůže zastupovat čtvrtý ani pátý člen senátu, postupuje se dle pravidla č. 17.
20.2. Soudce sedmičlenného rozšířeného senátu [§ 16 odst. 3 písm. a) s. ř. s.] zastupují členové devítičlenného rozšířeného senátu [§ 16
odst. 3 písm. b) s. ř. s.] podle pořadí uvedeného v rozvrhu práce. 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. Není-li to možné, postupuje se přiměřeně podle pravidla 20.4.
20.3. V sedmičlenném senátu ve věcech kompetenčních žalob, v devítičlenném rozšířeném senátu [§ 16 odst. 3 písm. b) s. ř. s.]
a v tříčlenném senátu pro rozhodování o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu krajským soudem nebo
Nejvyšším správním soudem zastoupí chybějícího soudce následující soudce ze stejného tříčlenného senátu č. 1 až 10.; není-li to
možné, je chybějící soudce zastoupen soudcem zařazeným rozvrhem práce do tříčlenného senátu zastupujícího senát, k němuž je
chybějící soudce rozvrhem práce zařazen; nemůže-li chybějícího soudce zastoupit žádný ze soudců tohoto zastupujícího
tříčlenného senátu, postupuje se přiměřeně podle 17.7. Chybí-li v některém z vyjmenovaných senátů jeho předseda, zastoupí jej
v této funkci člen senátu uvedený rozvrhem práce na dalším místě, je-li předsedou senátu.
20.4. Nemůže-li věc projednat a rozhodnout nebo jednotlivý úkon ve věci provést soudce nebo senát stanovený rozvrhem práce ani
jeho náhradník podle předchozích pravidel, předseda soudu stanoví, který jiný soudce nebo senát věc projedná a rozhodne.
20.5. Ve zvláštním senátu ve věcech kompetenčních sporů zřízeném podle § 2 zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů
zastupují předsedu senátu a členy senátu jejich náhradníci uvedení v rozvrhu práce u tohoto senátu.
21. Chybějícího asistenta soudce zastoupí jiný asistent téhož soudce. Není-li to možné, zastoupí jej asistent z téhož senátu následující jej v pořadí
uvedeném v rozvrhu práce; asistenta uvedeného u daného senátu na posledním místě zastoupí asistent uvedený u senátu na místě prvním.
22. Ředitelku soudních kanceláří zastupuje jí se souhlasem předsedy soudu určený pracovník. Vedoucí podatelny a dozorčí úředník zastupuje
spisovou pracovnici a správkyni aplikace IS NSS a opačně.
23. Soudní kancelář kárných senátů je zastupována soudní kanceláří senátu č. 2.
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ČÁST II.
FUNKCIONÁŘI SOUDU
1. Předseda soudu vykonává státní správu soudu, zajišťuje organizaci výkonu soudnictví, plní judikaturní pravomoci a povinnosti vyplývající
z kárného řádu a zvláštních zákonů.
1.1. V rámci státní správy soudu (§ 29 odst. 1 a 2 s. ř. s.) zejména:
- zajišťuje chod soudu po stránce personální a organizační
- dbá o odbornost soudců a vytváří podmínky pro její zvyšování
- pečuje o zvyšování odborné úrovně asistentů soudců a ostatních zaměstnanců
- dohlíží na řádný chod soudních kanceláří
- jmenuje a odvolává ředitele správy (§ 27a s. ř. s.)
- zajišťuje bezpečnost soudu a úkoly krizového řízení
- dbá o důstojnost jednání, o dodržování zásad soudcovské etiky a o plynulost řízení u soudu; k tomu účelu zejména:
- provádí prověrky soudních spisů
- dohlíží na úroveň soudního jednání
- vyřizuje stížnosti
- pověřuje jednotlivými úkony státní správy s jejich souhlasem předsedy senátů a ostatní soudce soudu (§ 27 odst. 3 s. ř. s.)
1.2. V rámci organizace výkonu soudnictví zejména:
- vydává rozvrh práce a mění jej, vyžaduje-li to potřeba nového rozdělení prací u soudu (§ 41 odst. 2 zákona o soudech a
soudcích)
- činí operativní opatření v rámci rozvrhu práce v průběhu roku (§ 44 zákona o soudech a soudcích)
- jmenuje předsedy senátů (§ 102 odst. 3 zákona o soudech a soudcích)
- jmenuje předsedy kolegií (§ 102 odst. 3 a § 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích)
- navrhuje plénu počet kolegií soudu, jejich zřizování, slučování a stanovení obsahu jejich činnosti (§ 15 odst. 2 s. ř. s.)
- jmenuje a odvolává asistenty soudců (§ 14 odst. 2 s. ř. s.)
- zprošťuje soudce soudu a asistenty soudců povinnosti zachovávat mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděli
v souvislosti s výkonem své funkce; ve stejném rozsahu zprošťuje povinnosti zachovávat mlčenlivost soudce vykonávající
soudnictví ve zvláštním senátu rozhodujícím podle zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů (§ 81 odst. 2
zákona o soudech a soudcích, § 14 odst. 4 s. ř. s.)
- vydává jednací řád (§ 21 odst. 1 s. ř. s.)
- vydává organizační řád, kancelářský řád a jiné vnitřní předpisy
- určuje podle rozvrhu práce jiného soudce nebo jiný senát na místo soudce vyloučeného z projednávání a rozhodnutí věci
z důvodu podjatosti (§ 8 odst. 3 s. ř. s., věta druhá)
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- předkládá k projednání a rozhodnutí věc z důvodu podjatosti soudce jinému senátu, má-li za to, že důvod podjatosti není
dán, nebo týká-li se věc jeho samotného (§ 8 odst. 3 s. ř. s., věta třetí)
- žádá o svolání soudcovské rady, účastní se jejích zasedání, předkládá jí návrhy a vyjadřuje se k projednávaným otázkám
(§ 24 odst. 1 a 4 a § 25 odst. 2 s. ř. s.)
1.3. V rámci judikaturních pravomocí zejména:
- navrhuje plénu zaujetí stanoviska za účelem sjednocení rozhodování soudů (§ 19 odst. 2 s. ř. s.)
- svolává plénum, určuje program a řídí jeho zasedání (§ 20 odst. 3 s. ř. s.)
- řídí vydávání Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (§ 22 s. ř. s.; dále jen „Sbírka rozhodnutí“)
- uveřejňuje stanoviska a zásadní usnesení ve Sbírce rozhodnutí; zasílá zásadní usnesení příslušným orgánům (§ 18 odst. 3
s. ř. s.)
1.4. V rámci plnění poviností vyplývajících z kárného řádu zejména:
- plní funkci kárného žalobce a vykonává opatření potřebná k výkonu uloženého kárného opatření [§ 8 odst. 2 písm. d) a
§ 23 odst. 2 kárného řádu]
- vede seznamy soudců a přísedících kárných senátů a z těchto seznamů losem určuje soudce a přísedící kárných senátů (§ 4
až 4b kárného řádu)
- ověřuje splnění podmínek kandidátů do kárných senátů a trvání těchto podmínek u členů kárných senátů (§ 4 až 5
kárného řádu)
- přijímá slib přísedících kárných senátů (§ 5 odst. 5 kárného řádu)
- na návrh předsedy kárného senátu odvolá přísedícího, který závažným způsobem porušil povinnosti přísedícího (§ 6 odst.
3 kárného řádu)
- přijímá oznámení o vzdání se funkce člena kárného senátu [§ 6 odst. 1 písm. d) kárného řádu]
- zanikne-li funkce člena kárného senátu jinak než uplynutím funkčního období, určí na jeho místo nového člena senátu
z řad náhradníků podle stanoveného pořadí (§ 6 odst. 4 kárného řádu)
- vyzývá příslušné funkcionáře soudů, představitele profesních komor a zástupce právnických fakult veřejných vysokých
škol a veřejného ochránce práv k navržení kandidátů pro zápis do seznamů soudců a přísedících kárných senátů
1.5. V rámci plnění poviností vyplývajících ze zvláštních zákonů zejména:
- zajišťuje poskytování informací soudem podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
- vykonává státní správu zvláštního senátu podle § 2 odst. 4 zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů
- vykonává státní správu kárného soudu podle kárného řádu
2. Místopředsedkyně soudu zejména:
- z pověření předsedy soudu (§ 27 odst. 2 s. ř. s.) vykonává státní správu soudu ve všech záležitostech, vyjma těch, které
svěřuje zákon výlučně předsedovi soudu nebo které si k rozhodování předseda soudu vyhradil
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- v oblasti výkonu státní správy soudu řídí činnost ředitele správy (§ 29 odst. 3 s. ř. s.)
- prostřednictvím vedoucího řídí oddělení dokumentace a analytiky
- zajišťuje agendu styku soudu se zahraničím
- zastupuje předsedu soudu, není-li ho, nebo v době jeho nepřítomnosti

Změny v rozvrhu práce
3. Předseda soudu může v průběhu kalendářního roku po projednání se soudcovskou radou změnit rozvrh práce, vyžaduje-li to potřeba nového
rozdělení prací u soudu (§ 41 odst. 2 zákona o soudech a soudcích).
4. Změna v rozvrhu práce je účinná ode dne svého vydání, nestanoví-li předseda soudu její pozdější účinnost (§ 42 odst. 3 zákona o soudech
a soudcích).
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ČÁST III.
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Funkcionáři soudu
Předseda soudu

Karel ŠIMKA

Místopředsedkyně soudu

Barbara POŘÍZKOVÁ
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Výkon soudnictví
SENÁT Č. 1
Jméno a příjmení
Soudci
Asistenti

Pracovní zařazení

Josef BAXA
Lenka KANIOVÁ
Ivo POSPÍŠIL
Helena BONČKOVÁ
Michal LIŠKA
Jan LEICHMANN
Petra KUBIZŇÁKOVÁ
Tereza DOMANSKÁ
Jan ŠLAJS

- předseda senátu
- předsedkyně senátu
- předseda senátu
- asistentka Josefa Baxy
- asistent Josefa Baxy
- asistent Lenky Kaniové
- asistentka Lenky Kaniové
- asistentka Ivo Pospíšila
- asistent Ivo Pospíšila

SENÁT Č. 2
Soudci

Asistenti

Jméno a příjmení
Miluše DOŠKOVÁ
Karel ŠIMKA
Eva ŠONKOVÁ
Sylva ŠIŠKEOVÁ
Adam ZEMAN
Lucie NECHVÁTALOVÁ
Martina WEISSOVÁ
Ondřej NOVÁČEK
Vendula MEZEIOVÁ
Sára HRUBEŠOVÁ
Denisa SKLÁDALOVÁ

Pracovní zařazení
- předsedkyně senátu
- předseda senátu
- předsedkyně senátu
- soudkyně
- asistent Miluše Doškové
- asistentka Karla Šimky
- asistentka Karla Šimky
- asistent Evy Šonkové
- asistentka Evy Šonkové
- asistentka Sylvy Šiškeové
- asistentka Sylvy Šiškeové

SENÁT Č. 3
Jméno a příjmení

Pracovní zařazení
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Soudci

Asistenti

Jaroslav VLAŠÍN
Radovan HAVELEC
Tomáš RYCHLÝ
Michal BOBEK (1. 10. až 31. 12. 2022)
Jana HOLČÁKOVÁ
Lukáš HORŇÁK
Jana ČADÍKOVÁ
Hana JANOTOVÁ
Nikol HRBKOVÁ
Ondřej MORAVEC

- předseda senátu
- předseda senátu
- předseda senátu
- soudce
- asistentka Jaroslava Vlašína
- asistent Jaroslava Vlašína
- asistentka Radovana Havelce
- asistentka Radovana Havelce
- asistentka Tomáše Rychlého
- asistent Tomáše Rychlého

SENÁT Č. 4
Jméno a příjmení
Soudci
Asistenti

Pracovní zařazení

Jiří PALLA
Aleš ROZTOČIL
Petra WEISSOVÁ
Vendula STRAKOVÁ
David ZÁLESKÝ
Petr DUCHOŇ
Kateřina NOVOTNÁ
Barbora HOSTAŠOVÁ
Kristýna KOČÍ

- předseda senátu
- předseda senátu
- předsedkyně senátu
- asistentka Jiřího Pally
- asistent Jiřího Pally
- asistent Aleše Roztočila
- asistentka Aleše Roztočila
- asistentka Petry Weissové
- asistentka Petry Weissové

SENÁT Č. 5
Soudci
Asistenti

Jméno a příjmení
Lenka MATYÁŠOVÁ
Jakub CAMRDA
Viktor KUČERA
Sabina BARONOVÁ
Lucie CORITAROVÁ
Ondřej PAVLECH
Denisa TABEROVÁ
Michaela KUBRICKÁ

Pracovní zařazení
- předsedkyně senátu
- předseda senátu
- předseda senátu
- asistentka Lenky Matyášové
- asistentka Lenky Matyášové
- asistent Jakuba Camrdy
- asistentka Jakuba Camrdy
- asistentka Viktora Kučery
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Jakub MAREK

- asistent Viktora Kučery

SENÁT Č. 6
Soudci
Asistenti

Jméno a příjmení
Tomáš LANGÁŠEK
Filip DIENSTBIER
Veronika JUŘIČKOVÁ
Martina CHALUPOVÁ
Marcel IVÁNEK
Michaela KALINOVÁ
Olga POUPEROVÁ
Vojtěch PROCHÁZKA
Tereza ILKOVÁ
David SLOVÁČEK

Pracovní zařazení
- předseda senátu
- předseda senátu
- předsedkyně senátu
- asistentka Tomáše Langáška
- asistent Tomáše Langáška
- asistentka Filipa Dienstbiera
- asistentka Filipa Dienstbiera
- asistent Filipa Dienstbiera
- asistentka Veroniky Juřičkové
- asistent Veroniky Juřičkové

SENÁT Č. 7
Jméno a příjmení
Soudci

Asistenti

Pracovní zařazení

David HIPŠR
Tomáš FOLTAS
Lenka KRUPIČKOVÁ
Michal BOBEK (11. 7. až 30. 9. 2022)
Jiří SUCHÁNEK
Tereza DLUGOŠOVÁ
Zuzana MARETHOVÁ
Ondřej DVOŘÁK
Ondřej MALÝ

- předseda senátu
- předseda senátu
- soudkyně
- soudce
- asistent Davida Hipšra
- asistentka Tomáše Foltase
- asistentka Tomáše Foltase
- asistent Lenky Krupičkové
- asistent Lenky Krupičkové

SENÁT Č. 8
Jméno a příjmení
Soudci

Pracovní zařazení

Petr MIKEŠ
Milan PODHRÁZKÝ
Jitka ZAVŘELOVÁ

- předseda senátu
- předseda senátu
- předsedkyně senátu
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Asistenti

Ondřej HRABEC
Tomáš NUTIL
Michaela DVOŘÁKOVÁ
Michal STANĚK
Petr MÁDR
Martin ŠAROCH

- asistent Petra Mikeše
- asistent Petra Mikeše
- asistentka Milana Podhrázkého
- asistent Milana Podhrázkého
- asistent Jitky Zavřelové
- asistent Jitky Zavřelové

SENÁT Č. 9
Jméno a příjmení
Soudci
Asistenti

Pracovní zařazení

Radan MALÍK
Barbara POŘÍZKOVÁ
Pavel MOLEK
Kristýna HRAČOVOVÁ
Šimon CHVOJKA
Veronika CIHLÁŘOVÁ
Martin DOMINIK
Jan KOČER
Dominika BLAŽKOVÁ
Terezie BOKOVÁ

- předseda senátu
- předsedkyně senátu
- předseda senátu
- asistentka Radana Malíka
- asistent Radana Malíka
- asistentka Barbary Pořízkové
- asistent Barbary Pořízkové
- asistent Barbary Pořízkové
- asistentka Pavla Molka
- asistentka Pavla Molka

SENÁT Č. 10
Soudci
Asistenti

Jméno a příjmení
Ondřej MRÁKOTA
Zdeněk KÜHN
Michaela BEJČKOVÁ
Veronika SUCHNOVÁ
Hana ŠERÁ
Natálie DŘÍNOVSKÁ
Tomáš OCHODEK
Pavlína LUKAŠÍKOVÁ
Kateřina ŠKVÁROVÁ

Pracovní zařazení
- předseda senátu
- předseda senátu
- soudkyně
- asistentka Ondřeje Mrákoty
- asistentka Ondřeje Mrákoty
- asistentka Zdeňka Kühna
- asistent Zdeňka Kühna
- asistentka Michaely Bejčkové
- asistentka Michaely Bejčkové
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Sedmičlenný senát ve věcech kompetenčních žalob podle § 16 odst. 2 písm. a) s. ř. s.
- rozhoduje v řízení o kompetenčních žalobách podle § 97 a násl. s. ř. s.

Soudci

Asistenti
Soudní
kancelář

Jméno a příjmení
Filip DIENSTBIER
David HIPŠR
Zdeněk KÜHN
Tomáš LANGÁŠEK
Tomáš RYCHLÝ
Karel ŠIMKA
Jitka ZAVŘELOVÁ
- asistenti soudců Nejvyššího správního soudu jsou
uvedeni u tříčlenných senátů č. 1-10
- kancelářské práce zajišťuje soudní kancelář 8. senátu

Pracovní zařazení
- předseda senátu
- člen senátu
- člen senátu
- člen senátu
- člen senátu
- člen senátu
- členka senátu
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Sedmičlenný senát ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran
a politických hnutí podle § 16 odst. 2 písm. a) s. ř. s
- rozhoduje ve věcech volebních podle § 88 a násl. s. ř. s.
- rozhoduje v řízení ve věcech politických stran a politických hnutí podle § 94 a násl. s. ř. s., včetně obnovy řízení
- rozhoduje o kasačních stížnostech ve věcech politických stran a politických hnutí podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách
a v politických hnutích, a podle volebních zákonů (tj. ve věcech dohledu nad hospodařením politických stran a hnutí a ve věcech dohledu nad
financováním volebních kampaní)
- rozhoduje o kasačních stížnostech ve věcech místního a krajského referenda

Soudci

Zastupující
soudci
Asistenti
Soudní
kancelář

Jméno a příjmení
Tomáš LANGÁŠEK
Josef BAXA
Radan MALÍK
Petr MIKEŠ
Ivo POSPÍŠIL
Michaela BEJČKOVÁ
Pavel MOLEK
Milan PODHRÁZKÝ
Viktor KUČERA
- asistenti soudců Nejvyššího správního soudu jsou
uvedeni u tříčlenných senátů č. 1-10
- kancelářské práce zajišťuje soudní kancelář kárných senátů
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Pracovní zařazení
- předseda senátu
- člen senátu
- člen senátu
- člen senátu
- člen senátu
- členka senátu
- člen senátu
- náhradník člena/členky senátu
- náhradník člena/členky senátu

Sedmičlenný rozšířený senát podle § 16 odst. 3 písm. a) s. ř. s.
- rozhoduje zejména ve věcech mu postoupených tříčlenným senátem podle ustanovení § 17 a 18 s. ř. s.
Jméno a příjmení
Soudci

Zastupující
soudci
Asistenti
Soudní
kancelář

Pracovní zařazení

Josef BAXA
Filip DIENSTBIER
Zdeněk KÜHN
Petr MIKEŠ
Barbara POŘÍZKOVÁ
Aleš ROZTOČIL
Karel ŠIMKA
Radovan HAVELEC
Tomáš FOLTAS
- asistenti soudců Nejvyššího správního soudu jsou
uvedeni u tříčlenných senátů č. 1-10
- kancelářské práce zajišťuje soudní kancelář 1. senátu
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- předseda senátu
- člen senátu
- člen senátu
- člen senátu
- členka senátu
- člen senátu
- člen senátu
- náhradník člena/členky senátu
- náhradník člena/členky senátu

Devítičlenný rozšířený senát podle § 16 odst. 3 písm. b) s. ř. s.
- rozhoduje ve věcech mu postoupených sedmičlenným senátem podle ustanovení § 17 a 18 s. ř. s.

Soudci

Asistenti
Soudní
kancelář

Jméno a příjmení
Pracovní zařazení
- členové sedmičlenného rozšířeného senátu dle - shodné jako u sedmičlenného rozšířeného senátu
§ 16 odst. 3 písm. a) s. ř. s.
Radovan HAVELEC
- člen senátu
Tomáš FOLTAS
- člen senátu
- asistenti soudců Nejvyššího správního soudu jsou
uvedeni u tříčlenných senátů č. 1-10
- kancelářské práce zajišťuje soudní kancelář 1. senátu
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Senát pro rozhodování o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu krajským soudem nebo Nejvyšším
správním soudem
- rozhoduje o návrzích na určení lhůty k provedení procesního úkonu krajským soudem podle § 174a ZSS
- rozhoduje o návrzích na určení lhůty k provedení procesního úkonu Nejvyšším správním soudem podle § 174a ZSS
Jméno a příjmení
Soudci
Asistenti
Soudní
kancelář

Lenka KANIOVÁ
Radan MALÍK
Lenka MATYÁŠOVÁ
- asistenti soudců Nejvyššího správního soudu jsou
uvedeni u tříčlenných senátů č. 1-10
- kancelářské práce zajišťuje soudní kancelář kárných senátů

22

Pracovní zařazení
- předsedkyně senátu
- předseda senátu
- předsedkyně senátu

Zvláštní senát ve věcech kompetenčních sporů zřízený podle § 2 zákona č. 131/2002 Sb.
- rozhoduje kompetenční spory podle zákona č. 131/2002 Sb.
Jméno a příjmení
Soudci

Asistenti
Soudní
kancelář

Pracovní zařazení

Pavel SIMON

- předseda senátu

Vít BIČÁK
Roman FIALA

- člen senátu za Nejvyšší soud
- člen senátu za Nejvyšší soud

Radek DOLEŽEL
David HAVLÍK
Petr ŠKVAIN

- náhradník Romana Fialy
- náhradník Pavla Simona
- náhradník Víta Bičáka

Radovan HAVELEC
Tomáš RYCHLÝ
Jitka ZAVŘELOVÁ

- člen senátu za Nejvyšší správní soud
- člen senátu za Nejvyšší správní soud
- členka senátu za Nejvyšší správní soud

Filip DIENSTBIER
Ondřej MRÁKOTA
Karel ŠIMKA
- asistenti soudců Nejvyššího správního soudu jsou
uvedeni u tříčlenných senátů č. 1-10
- kancelářské práce zajišťuje soudní kancelář 8. senátu

- náhradník Jitky Zavřelové
- náhradník Radovana Havelce
- náhradník Tomáše Rychlého
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Senát č. 11 (kárný senát ve věcech soudců)
(funkční období od 15. 8. 2018 do 14. 8. 2023)
- rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti soudců dle zákona č. 7/2002 Sb.

Soudci

Přísedící

Asistenti

Jméno a příjmení
Tomáš LANGÁŠEK
Filip DIENSTBIER

Pracovní zařazení
- předseda senátu
- náhradník předsedy senátu

Jiří ZAVÁZAL
Pavel ŠILHAVECKÝ

- zástupce předsedy senátu
- náhradník zástupce předsedy senátu

Michael KVĚT
Simona ŘEŽUCHOVÁ
Jan JAKOVEC
Dita HAVLÍNOVÁ
Václav KOTAS

- člen senátu z řad soudců
- náhradnice člena senátu z řad soudců
- přísedící z řad státních zástupců
- první náhradnice přísedícího z řad státních zástupců
- druhý náhradník přísedícího z řad státních zástupců

Lukáš TROJAN
Milan KYJOVSKÝ
Monika NOVOTNÁ

- přísedící z řad advokátů
- první náhradník přísedícího z řad advokátů
- druhá náhradnice přísedícího z řad advokátů

Olga ROSENKRANZOVÁ
Přemysl RABAN
Lucia MADLEŇÁKOVÁ
- asistenti předsedy senátu

- přísedící vykonávající jiné právnické povolání
- první náhradniík přísedící vykonávající jiné právnické povolání
- druhá náhradnice přísedící vykonávající jiné právnické povolání
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Senát č. 12 (kárný senát ve věcech státních zástupců)
(funkční období od 15. 8. 2018 do 14. 8. 2023)
- rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti státních zástupců dle zákona č. 7/2002 Sb.
Jméno a příjmení
Soudci

Přísedící

Asistenti

Pracovní zařazení

Petr MIKEŠ
Jiří PALLA

- předseda senátu
- náhradník předsedy senátu

Jan ENGELMANN
Lubomír PTÁČEK
Marek BODLÁK
Miloslava VAŇKOVÁ
Jan KOŘÁN

- zástupce předsedy senátu
- náhradník zástupce předsedy senátu
- první přísedící z řad státních zástupců
- první náhradnice prvního přísedícího z řad státních zástupců
- druhý náhradník prvního přísedícího z řad státních zástupců

Michal BASÍK
Zdeněk SNÁŠEL
Marek PŘICHYSTAL

- druhý přísedící z řad státních zástupců
- první náhradník druhého přísedícího z řad státních zástupců
- druhý náhradník druhého přísedícího z řad státních zástupců

Jiří MACHOUREK
Daniela KOVÁŘOVÁ
Jiří NOVÁK

- přísedící z řad advokátů
- první náhradnice přísedícího z řad advokátů
- druhý náhradník přísedícího z řad advokátů

Miloš VEČEŘA
Marek FRYŠTÁK
Maxim TOMOSZEK
- asistenti předsedy senátu

- přísedící vykonávající jiné právnické povolání
- první náhradník přísedícího vykonávajícího jiné právnické povolání
- druhý náhradník přísedícího vykonávajícího jiné právnické povolání
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Senát č. 13 (kárný senát ve věcech soudců)
(funkční období od 15. 8. 2018 do 14. 8. 2023)
- rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti soudců dle zákona č. 7/2002 Sb.

Soudci

Přísedící

Asistenti

Jméno a příjmení
Miluše DOŠKOVÁ
Aleš ROZTOČIL

Pracovní zařazení
- předsedkyně senátu
- náhradník předsedkyně senátu

Václav DUDA
Antonín DRAŠTÍK

- zástupce předsedy senátu
- náhradník zástupce předsedy senátu

Petr KULAWIAK
Dana ENOCHOVÁ
Michal HANYCH
Iveta JANŮ
Stanislav POTUŽNÍK

- člen senátu z řad soudců
- náhradnice člena senátu z řad soudců
- přísedící z řad státních zástupců
- první náhradnice přísedícího z řad státních zástupců
- druhý náhradník přísedícího z řad státních zástupců

Petr ČÁP
František VAVROCH
Bohuslav SEDLATÝ

- přísedící z řad advokátů
- první náhradník přísedícího z řad advokátů
- druhý náhradník přísedícího z řad advokátů

Markéta SELUCKÁ
Jan KOCINA
Vendulka VALENTOVÁ
- asistenti předsedy senátu

- přísedící vykonávající jiné právnické povolání
- první náhradník přísedící vykonávající jiné právnické povolání
- druhá náhradnice přísedící vykonávající jiné právnické povolání
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Senát č. 14 (kárný senát ve věcech soudních exekutorů)
(funkční období od 9. 12. 2019 do 8. 12. 2024)
- rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti soudních exekutorů dle zákona č. 7/2002 Sb.
Jméno a příjmení
Soudci

Přísedící

Asistenti

Pracovní zařazení

Josef BAXA
Zdeněk KÜHN

- předseda senátu
- náhradník předsedy senátu

Jitka DÝŠKOVÁ
Zdeněk DES
Stanislav MOLÁK
Ingrid ŠVECOVÁ
Tomáš VOBORNÍK

- zástupce předsedy senátu
- náhradník zástupkyně předsedy senátu
- přísedící z řad soudních exekutorů
- první náhradnice přísedícího z řad soudních exekutorů
- druhý náhradník přísedícího z řad soudních exekutorů

Jan VALENTA
Zuzana KOMÍNKOVÁ
Tomáš POSPÍCHAL

- přísedící z řad soudních exekutorů
- první náhradnice přísedícího z řad soudních exekutorů
- druhý náhradník přísedícího z řad soudních exekutorů

Štěpán HOLUB
Lenka VIDOVIČOVÁ
Jan SKŘIPSKÝ

- přísedící z řad advokátů
- první náhradnice přísedící z řad advokátů
- druhý náhradník přísedící z řad advokátů

Petra JANOUŠKOVÁ
Jiří EXNER
Tereza NĚMCOVÁ ČÁSLAVSKÁ
- asistenti předsedy senátu

- přísedící navržená veřejným ochráncem práv
- první náhradník přísedící navržené veřejným ochráncem práv
- druhá náhradnice přísedící navržené veřejným ochráncem práv
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Senát č. 16 (kárný senát ve věcech soudců)
(funkční období od 15. 6. 2021 do 14. 6. 2026)
- rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti soudců dle zákona č. 7/2002 Sb.
Jméno a příjmení
Soudci

Přísedící

Asistenti

Pracovní zařazení

David HIPŠR
Ivo POSPÍŠIL

- předseda senátu
- náhradník předsedy senátu

Robert WALTR
Ivana ZLATOHLÁVKOVÁ

- zástupce předsedy senátu
- náhradnice zástupce předsedy senátu

Olga HOUŽVIČKOVÁ
Kateřina HORÁKOVÁ
Dagmar JERSÁKOVÁ
Pavel KLAIL
Ladislav HRUBAN

- členka senátu z řad soudců
- náhradnice členky senátu z řad soudců
- přísedící z řad státních zástupců
- první náhradník přísedící z řad státních zástupců
- druhý náhradník přísedící z řad státních zástupců

Ivo JAHELKA
Petr POLEDNE
Ivo PAVLŮ

- přísedící z řad advokátů
- první náhradník přísedícího z řad advokátů
- druhý náhradník přísedícího z řad advokátů

Jan SVATOŇ
Kateřina FRUMAROVÁ
Martin ŠKOP
- asistenti předsedy senátu

- přísedící vykonávající jiné právnické povolání
- první náhradnice přísedícího vykonávající jiné právnické povolání
- druhý náhradník přísedícího vykonávající jiné právnické povolání
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ČÁST IV.
ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA A SOUDCI DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ
1. (zrušeno od 17. 2. 2022) Je-li ve věci projednávané a rozhodované senátem č. 10 soudcem zpravodajem:
2.1. Ondřej Mrákota, jedná desátý senát ve složení Ondřej Mrákota, Michaela Bejčková a Sylva Šiškeová a jednání předsedá Ondřej
Mrákota,
2.2. Zdeněk Kühn, jedná desátý senát ve složení Zdeněk Kühn, Michaela Bejčková a Sylva Šiškeová a jednání předsedá Zdeněk Kühn,
2.3. Michaela Bejčková, jedná desátý senát ve složení Ondřej Mrákota, Zdeněk Kühn a Michaela Bejčková. Jde-li o lichou věc, jednání
předsedá Ondřej Mrákota, jde-li o sudou věc, jednání senátu předsedá Zdeněk Kühn,
2.4. Sylva Šiškeová, jedná desátý 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.
2. V období od 1. 1. do 28. 2. 2022 je dočasně přidělený soudce Petr Šebek zařazen do desátého soudního oddělení, kde je uveden na pátém
místě.
3. Dne 31. 12. 2021 v důsledku dosažení věku zanikne Michalu Mazancovi funkce soudce Nejvyššího správního soudu (§ 94 písm. a) zákona
o soudech a soudcích).
3.1. Ve věcech přidělených do osmého soudního oddělení Michalu Mazancovi jako soudci zpravodaji, v nichž nebylo dosud
rozhodnuto, se určují novými soudci zpravodaji Petr Mikeš a Jitka Zavřelová. Seznam přidělených věcí je uveden v příloze
rozvrhu práce.
3.2. Soudci Petr Mikeš a Jitka Zavřelová budou při přidělování kasační agendy podle bodu 6.1 části první rozvrhu práce vynecháni,
s výjimkou věcí souvisejících, a to v počtu odpovídajícím počtu spisů přidělených podle předchozího bodu.
3.3. Ve věcech přidělených Michalu Mazancovi jako soudci zpravodaji do zvláštního senátu a senátu ve věcech kompetenčních žalob
se určuje novou soudkyní zpravodajkou Jitka Zavřelová. Seznam přidělených věcí je uveden v příloze rozvrhu práce. Soudkyně
Jitka Zavřelová bude při přidělování agendy podle bodu 6.2. části první rozvrhu práce jednou vynechána v agendě
kompetenčních žalob a třikrát v agendě kompetenčních sporů. 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.
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:
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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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
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,
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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.
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.
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.
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Aktuálně používané rejstříkové značky
 As – řízení o kasačních stížnostech ve věcech dále neuvedených
 Ads – řízení o kasačních stížnostech ve věcech důchodového pojištění, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, nemocenské péče
v ozbrojených silách, uchazečů o zaměstnání a jejich hmotného zabezpečení podle předpisů o zaměstnanosti, sociální péče a státní sociální
podpory, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 Afs – řízení o kasačních stížnostech ve věcech cel, daní, poplatků a ostatních daňových řízení, ve věcech týkajících se rozpočtových pravidel
a dotací
 Aprk – řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu krajským soudem (§ 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích)
 Aprn – řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu Nejvyšším správním soudem (§ 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech
a soudcích); do tohoto rejstříku se zapisují všechny návrhy na určení procesního úkonu ihned po jejich doručení soudu bez ohledu na to, zda je
předpoklad dokončení všech navrhovaných úkonů v zákonem stanovené lhůtě (§ 174a odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích)
 Ars – řízení o kasačních stížnostech ve věcech místního a krajského referenda, ve věcech dohledu nad hospodařením politických stran a hnutí
a ve věcech dohledu nad financováním volebních kampaní politických stran a hnutí
 Azs – řízení o kasačních stížnostech ve věcech mezinárodní ochrany a zákona o pobytu cizinců
 Ao – řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části, k jehož projednání je Nejvyšší správní soud příslušný jako soud
prvního stupně
 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
 Komp – řízení o kompetenčních sporech podle § 97 a násl. s. ř. s.
 Konf – řízení ve věcech kompetenčních sporů podle § 2 z. č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
 Kse – řízení ve věcech kárné odpovědnosti soudních exekutorů
 Kseo – řízení o odvolání proti rozhodnutí kárné komise Exekutorské komory České republiky (čl. II. odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 183/2009 Sb.)
 Kss – řízení ve věcech soudců
 Ksz – řízení ve věcech státních zástupců
 Nk – řízení ve věcech kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a soudních exekutorů – ostatní věci
 Na – ostatní věci
 Ns – ostatní věci vyřizované ředitelkou soudních kanceláří
 Nad – postoupení věci podle § 7 odst. 5 s. ř. s.; přikázání věci podle § 9 s. ř. s.
 Nao – rozhodování o vyloučení soudce pro podjatost podle § 8 odst. 3 nebo odst. 5 s. ř. s.
 Obn – obnova řízení ve věcech politických stran a politických hnutí, v nichž soud rozhodoval v prvním stupni
 Pst – řízení ve věcech politických stran a politických hnutí podle § 94 a násl. s. ř. s.
 Vol – řízení ve věcech volebních podle § 88 a násl. s. ř. s.
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 Rs – rozšířený sedmičlenný a devítičlenný senát
 Nv – řízení ve věcech volebních – ostatní věci

Dříve používané rejstříkové značky
 A – převzatá agenda z vrchních soudů (vyřízeno NSS)
 Ans – řízení o kasačních stížnostech ve věcech ochrany proti nečinnosti správního orgánu
 Aps – řízení o kasačních stížnostech ve věcech ochrany před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu
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Příloha rozvrhu práce č. 1:
Rozdělení věcí, ve kterých byl dosud soudcem zpravodajem Michal Mazanec
Věci přidělené Petru Mikešovi:

1. 8 Afs 68/2018
2. 8 As 220/2019
3. 8 Afs 206/2020
Věci přidělené Jitce Zavřelové:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8 Azs 26/2018
8 As 360/2018
Konf 1/2021
Konf 6/2021
Konf 12/2021
Komp 2/2021
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