Předseda Nejvyššího správního soudu v souladu s § 29 zákona č. 150/2002 Sb., soudního
řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 3 odst. 2 písm. h) Jednacího řádu
Nejvyššího správního soudu vydává tuto směrnici:

Směrnice č. 6/2012,
kterou se mění směrnice č. 9/2011, Kancelářský a spisový řád Nejvyššího
správního soudu
Čl. I
takto:

Směrnice č. 9/2011, Kancelářský a spisový řád Nejvyššího správního soudu, se mění

1. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„Hlavní účetní nebo jím pověřený zaměstnanec zašle na základě bankovního výpisu každý
pracovní den příslušné soudní kanceláří prostřednictvím IS NSS informaci o zaplaceném
soudním poplatku. Příslušná soudní kancelář doplní do evidence plateb v IS NSS dokument
zakládající poplatkovou povinnost. Poté hlavní účetní nebo jím pověřený zaměstnanec vloží do
IS NSS Záznam o složení soudního poplatku na účet soudu, případně na vyžádání sdělí, zda byl
soudní poplatek zaplacen či nikoliv.“
2. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„V případě vrácení soudního poplatku doplní příslušná soudní kancelář do evidence plateb v IS
NSS dokument, na základě něhož bylo rozhodnuto o vrácení soudního poplatku. Poté hlavní
účetní nebo jím pověřený zaměstnanec vloží do IS NSS Záznam o vydání soudního poplatku
z účtu soudu.“
3. V § 28 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e),
které zní:
„e) rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.“
4. V § 29 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„Pokud člen senátu soudu ve složení podle § 16 odst. 2 písm. a) a odst. 3 s. ř. s. nesouhlasí s
rozhodnutím senátu nebo s odůvodněním, připojí k písemnému vyhotovení rozhodnutí odlišné
stanovisko s důvody jeho nesouhlasu a s uvedením jeho jména.“.
5. V § 38 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a odlišná stanoviska členů
senátu“.
6. V § 38 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a odlišná stanoviska členů
senátu“.
7. V § 54 odst. 2 se věta poslední zrušuje.
8. V § 58 odst. 9 se věta druhá nahrazuje větou „neprodleně toto podání zašle elektronické
podatelně k evidenci v doručené poště na oficiální elektronickou adresu podatelny
(podatelna@nssoud.cz).“
9. V § 58 odst. 9 se slovo „která“ nahrazuje slovem „Zároveň“.
10. V § 66 odst. 1 se za slova „týkající se výkonu soudnictví“ vkládají slova „a agendy

kanceláře předsedy soudu (rejstřík Bt, S, Sleg, Sm, Tm)“.
11. V § 66 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Došlé soudní písemnosti ostatních úseků
soudu lustruje pověřený zaměstnanec podatelny na základě pokynu správce příslušného
rejstříku.“
Dosavadní věta druhá se označuje jako věta třetí.
12. V § 66 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Jestliže lustrum zahrnuje více než 10 věcí,
jejich seznam připojí do informačního systému, a na došlou písemnost o tom učiní poznámku.“
13. V § 92 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Originál kasační stížnosti se založí do spisu i
v případě, je-li kasační stížnost podána prostřednictvím krajského soudu“.
14. V § 118 se věta poslední zrušuje.
15. V § 132 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Právo nahlížet do osobního spisu má
orgán inspekce práce, Úřad práce České republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů, soud, státní
zástupce, policejní orgán, Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské služby.“
16. V § 142 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Na vnitřní straně spisového obalu je
vložen Seznam spisových značek spojeného věcného spisu“.

17. Doplňuje se příloha č. 48, která zní:
Příloha č. 48: Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD
657 40 Brno, Moravské nám. 6, tel: 542 532 331, fax: 542 532 364, e-mail: ekretariat@nssoud.cz

Brno
čj.

Rozhodnutí
ve věci žádosti žadatele Jaroslava Úhelného, datum narození 18. 9. 1963, trvalý pobyt Nová 55,
564 23 Stará Lhota, o podání informace podle zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (dále jen „zákon“), ze dne 16. 2. 2011, kterou Nejvyšší správní soud obdržel dne
20. 2. 2011, se rozhoduje na základě § 15 odst. 1 a v souladu s § ….. tohoto zákona takto:
Žádost o poskytnutí informace se (č á s t e č n ě) o d m í t á:
I. v části, v níž je požadováno …
II. v části, v níž je požadováno …
…

Odůvodnění
(1)
(2)
(3)
….
P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí o (částečném) odmítnutí poskytnutí informace lze podle §
16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podat odvolání, o
kterém rozhodne předseda Nejvyššího správního soudu.
……………………………….
tiskový mluvčí
(adresní razítko)

18. Doplňuje se příloha č. 49, která zní:
Příloha č. 49: Předvolání zástupců účastníků k jednání (vč. přílohy – potvrzení pro účely případného přiznání
náhrady nákladů řízení)

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD
657 40 Brno, Moravské náměstí 6
telefon: 542 532 311, fax: 542 532 361
e-mail: podatelna@nssoud.cz

Brno
čj.
Věc:

Předvolání zástupce (zástupkyně) účastníka řízení k jednání v právní věci žalobce
(navrhovatele): Pavel Skoupý, bytem Na stráni 56, Kolín, proti žalovanému (odpůrci):
Městský úřad Kolín, se sídlem Radnická 17, Kolín, proti rozhodnutí žalovaného ze dne
13. 12. 2002, č. j. 13/2002/13/PLO, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Karel Strnad,
bytem Ve smečkách 6, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce/žalovaného/osoby
zúčastněné na řízení proti usnesení/rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 13. 1.
2003, č. j. 44 Ca 165/2002-20 (v řízení o návrhu na … … … … )

na den ...................................................... v ......................hodin
u Nejvyššího správního soudu, Moravské náměstí 6, Brno, jednací síň č. … …. …, přízemí.
Neúčast řádně předvolaných zástupců účastníků nebrání projednání a skončení věci; jednání
může být odročeno jen z důležitých důvodů sdělených účastníkem či zástupcem účastníka nebo
na shodný návrh účastníků řízení či jejich zástupců. Dostavíte-li se k jednání, přineste s sebou
toto předvolání a platný občanský průkaz, popř. cestovní pas nebo jiný úřední průkaz totožnosti.
Pracovník orgánu veřejné správy předloží výpis z organizačního řádu nebo podobného
dokumentu, popř. řádné pověření k průkazu svého oprávnění jednat před soudem.
Žalobci (navrhovateli) či jeho zástupci, který se hodlá účastnit jednání a bude při něm
potřebovat tlumočníka, se stanoví lhůta tří dnů od doručení tohoto předvolání k tomu, aby ke
shora uvedenému jednacímu číslu (příp. telefonicky na č. 542 532 311 nebo e-mailem na adresu
„podatelna@nssoud.cz“) sdělil, z jakého jazyka je třeba tlumočení zajistit.
Jste-li zaměstnán, oznamte svému zaměstnavateli, že jste předvolán. Máte právo, aby Vám
zaměstnavatel poskytl na dobu účasti při jednání soudu pracovní volno bez náhrady mzdy.
Jako zástupce účastníka řízení máte právo požadovat náhradu nákladů řízení. O tomto právu
rozhodne soud v rozhodnutí, kterým se řízení skončí. Případně požadované náklady je třeba
soudu doložit (např. potvrzení o ušlém výdělku, jízdenky, doklady pro propočet nákladů na
vlastní dopravu ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce apod.).
Soud rozhodne o tom, které z případně navržených důkazů provede k objasnění skutkového
stavu, který tu byl v době vydání přezkoumávaného rozhodnutí. Přineste proto k jednání listiny a
spisy, které se k věci vztahují a nejsou dosud v prvopisu u soudu; je-li to třeba, učiňte ještě před
jednáním návrhy, aby soud opatřil další listiny a předměty ohledání, které má druhý účastník
řízení nebo třetí osoba, anebo které jsou v úschově u jiného soudu nebo orgánu.

Za správnost vyhotovení:

… …. … …
asistent(ka) soudce

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD
657 40 Brno, Moravské náměstí 6
telefon: 542 532 311, fax: 542 532 361
e-mail: podatelna@nssoud.cz

Příloha k předvolání zástupce účastníka řízení k jednání Nejvyššího správního soudu –
potvrzení pro účely případného přiznání náhrady nákladů řízení
I. Jste-li v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru a budete-li žádat
v rámci náhrady nákladů řízení náhradu ušlého výdělku za dobu účasti u soudu, nechte si na
tomto formuláři potvrdit průměrný hodinový výdělek.
Potvrzení zaměstnavatele
Potvrzuji, že předvolaný(á) .................................................................má průměrný hrubý
hodinový výdělek ve výši ...........................Kč. Jeho (její) pracovní doba v den předvolání je
od................. do................... na pracovišti v ..............................................
Ušlý výdělek mu (jí) bude sražen ze mzdy (platu).
Brno ……………………..
razítko a podpis

II. Jste-li výdělečně činný(á) jinak než v pracovním poměru nebo v poměru obdobném
pracovnímu poměru a budete-li žádat v rámci náhrady nákladů řízení náhradu ušlého výdělku za
dobu účasti u soudu, předložte poslední pravomocný platební výměr orgánu vykonávajícího
správu daně ze dne, jenž předchází dni, za který budete náhradu ušlého výdělku požadovat.
III. Budete-li žádat v rámci náhrady nákladů řízení náhradu místního přepravného, předložte
jízdenku z hromadného veřejného dopravního prostředku.
IV. Jestliže bydlíte, pracujete nebo se dočasně zdržujete v jiném místě, než kam jste
předvolán(a), a budete-li žádat v rámci náhrady nákladů řízení náhradu přepravného, předložte
jízdenku z hromadného veřejného dopravního prostředku; v případě, že jste použil(a) k cestě
vlastní motorové vozidlo, můžete požadovat náhradu jízdného podle příslušných právních
předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce).
V. V případě, že jste osobou samostatně výdělečně činnou, přineste k jednání u soudu poslední
daňové přiznání.
(adresní razítko)

19. Doplňuje se příloha č. 50, která zní:
Příloha č. 50: Předvolání znalce k ústnímu jednání (vč. přílohy – potvrzení pro účely přiznání znalečného)

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD
657 40 Brno, Moravské náměstí 6
telefon: 542 532 311, fax: 542 532 361
e-mail: podatelna@nssoud.cz

Brno
čj.
Věc:

Předvolání znalce k jednání v právní věci žalobce (navrhovatele): Pavel Skoupý, bytem Na
stráni 56, Kolín, proti žalovanému (odpůrci): Městský úřad Kolín, se sídlem Radnická 17,
Kolín, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 12. 2002, č. j. 13/2002/13/PLO, za účasti
osoby zúčastněné na řízení: Karel Strnad, bytem Ve smečkách 6, Praha 1, v řízení o
kasační
stížnosti
žalobce/žalovaného/osoby
zúčastněné
na
řízení
proti
usnesení/rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 13. 1. 2003, č. j. 44 Ca 165/2002-20
(v řízení o návrhu na … … … … )
na den ...................................................... v ......................hodin

u Nejvyššího správního soudu, Moravské náměstí 6, Brno, jednací síň č. … …. …, přízemí.
Je Vaší povinností dostavit se k soudu v určenou dobu a vypovídat jako znalec. Výpověď
můžete odepřít jen z vážného důvodu; o důvodnosti odepření výpovědi rozhoduje soud.
Nedostavíte-li se k výslechu bez vážného důvodu, může Vám být uložena pořádková pokuta až
do výše 50 000 Kč (§ 44 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, také jen „s. ř.
s.“), může být nařízeno Vaše předvedení k soudu (§ 43 odst. 2 s. ř. s.) a může Vám být uloženo
zaplatit účastníkům a dalším osobám náhradu nákladů řízení, které jim vznikly v důsledku toho,
že jste se nedostavil(a) k výslechu (§ 60 odst. 6 s. ř. s.).
Dostavíte-li se k jednání, přineste s sebou toto předvolání a platný občanský průkaz, popř.
cestovní pas nebo jiný úřední průkaz totožnosti.
Jste-li zaměstnán(a), oznamte svému zaměstnavateli, že jste předvolán(a). Zaměstnavatel je
povinen poskytnout Vám na dobu účasti při výslechu u soudu pracovní volno, popřípadě Vám
změnit pracovní dobu tak, abyste se mohl(a) dostavit k soudu mimo pracovní dobu. Budete-li
požadovat odměnu za znaleckou činnost (znalečné), postupujte podle poučení uvedeného
v příloze č. 1.
…………
asistent(ka)soudce
Za správnost vyhotovení:

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD
657 40 Brno, Moravské náměstí 6
telefon: 542 532 311, fax: 542 532 361
e-mail: podatelna@nssoud.cz

Příloha k předvolání znalce k jednání Nejvyššího správního soudu – potvrzení pro účely
přiznání znalečného
I. Jako znalec máte právo na odměnu za znaleckou činnost (znalečné), náhradu hotových výdajů
a ušlého výdělku. Právo na znalečné je třeba uplatnit u soudu nejpozději do tří dnů od výslechu
nebo ode dne, kdy Vám bude oznámeno, že k výslechu nedojde, jinak zaniká.
II. Jste-li v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru a žádáte-li v
rámci znalečného náhradu ušlého výdělku za dobu účasti u soudu, nechte si na tomto předvolání
potvrdit průměrný hodinový výdělek.
Potvrzení zaměstnavatele
Potvrzuji, že předvolaný(á) ....................................................................................................
má průměrný hrubý hodinový výdělek ve výši ................. Kč. Jeho (Její) pracovní doba v den
předvolání je od................. do................... na pracovišti v .....................................................
Předvolaný(á) bude*) - nebude*) moci v den výslechu s ohledem na provozní nebo jiné
podmínky nezávislé na něm(ní) pokračovat ve výkonu práce a z tohoto důvodu mu(jí) bude*) nebude*) nutno uhradit výdělek za celou pracovní dobu (směnu).
Za vyplacený ušlý výdělek předvolanému (předvolané) budeme*) – nebudeme*) požadovat od
soudu úhradu.
Brno ….........................................
razítko a podpis

*) Nehodící se škrtněte
III. Jste-li výdělečně činný(á) jinak než v pracovním poměru nebo v poměru obdobném
pracovnímu poměru a žádáte-li v rámci znalečného náhradu ušlého výdělku za dobu účasti u
soudu, předložte poslední pravomocný platební výměr orgánu vykonávajícího správu daně ze
dne, jenž předchází dni, za který budete náhradu ušlého výdělku požadovat.
IV. Budete-li žádat náhradu místního přepravného, předložte jízdenku z hromadného veřejného
dopravního prostředku.
V. V případě, že jste osobou samostatně výdělečně činnou, přineste k jednání u soudu poslední
daňové přiznání.
VI. Jestliže bydlíte, pracujete nebo se dočasně zdržujete v jiném místě, než kam jste předvolán(a)
k výslechu, a budete-li žádat náhradu přepravného, předložte jízdenku z hromadného veřejného
dopravního prostředku; v případě, že jste použil(a) k cestě vlastní motorové vozidlo, můžete

požadovat náhradu jízdného podle příslušných právních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce).
VII. O nároku na znalečné rozhodne soud. Soudem přiznanou náhradu za ušlý výdělek vyplatí
osobám v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru v případech
předvídaných zvláštním zákonem (§ 200 ve spojení s § 202 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce) jejich zaměstnavatel. V ostatních případech přiznanou náhradu za ušlý výdělek těmto
osobám vyplatí soud. Přiznanou náhradu hotových výdajů a přiznanou náhradu za ušlý výdělek
vyplatí osobám výdělečně činným jinak než v pracovním poměru nebo v poměru obdobném
pracovnímu poměru soud.

20. Příloha č. 17 zní:
Příloha č. 17: příkaz účtárně k výplatě svědečného/znalečného
čj.

Příkaz účtárně – pokladna Nejvyššího správního soudu
Určení výše svědečného/znalečného*)
Svědkovi/Znalci*) ........................................................................... vyplaťte v hotovosti:
Jízdné .................................................................................................................................. Kč
Stravné za ….............................. hodin ........................................................................... Kč
Nocležné ............................................................................................................................ Kč
Náhrada ušlého výdělku ................................................................................................. Kč
Náhrada ušlého zisku pro OSVČ podle posledního
daňového přiznání ............................................................................................................ Kč
---------------------------------------------Celkem ..................................................... Kč
kulaté razítko:
Kontrolu operace provedl příkazce
(předseda senátu):
…............................................................
předseda senátu
Brno …....................
Kontrolu operace provedla hlavní účetní:
Datum:

Podpis:

Potvrzuji přijetí částky
…............................................................
datum a podpis svědka/znalce*)
*) Nehodící se škrtněte

21. Příloha Rejstřík kanceláře předsedy soudu („S“) zní:
Rejstřík kanceláře předsedy soudu („S“)
I. S 1 – S 100

Sběrné spisy

1. Porady vedení
2. Porady soudců
3. Soudcovská rada
4. Plénum NSS
5. Finančně správní kolegium
6. Sociálně správní kolegium
7. Rozšířený senát NSS
8. Vnitřní legislativa
9. Rozvrh práce
10. Statistiky NSS (vnitřní)
11. Justiční statistiky (vnější)
12. Info - Intranet
13. Sbírka rozhodnutí NSS (schůzky, korespondence)
14. Komerční užití publikovaných rozhodnutí NSS (udělené souhlasy/nesouhlasy)
15. Kárné senáty
16. Krajské soudy – porady, korespondence
17. Soudcovská unie
18. Porady ministra spr. s předsedy krajských, vrchních a nejvyšších soudů
19. Korespondence s Ministerstvem spravedlnosti
20. Vědecká rada PrF UK
21. Vědecká rada PrF MU
22. Podněty k zaujetí stanoviska NSS
23. Právní pomoc
24. Žádosti o schůzku s předsedou NSS
25. Pozvánky společenské (recepce, koncerty, apod.)
26. Pozvánky ostatní (přednášky, konference, semináře, atd.)
27. Kontakty (vizitkář)
28. Novoročenky
29. Interní sdělení
30. Justiční akademie (zasedání Rady a jiné)
31. Statistiky o počtech a důvodnosti podaných a vyřízených stížností na postup
soudů, jde-li o průtahy v řízení, nevhodné chování soudních osob a dodržování
zásady důstojnosti řízení před soudem
32. Výroční zprávy NSS
33. Zahraniční korespondence
34. Stanoviska Rady pro rozhlasové a televizní vysílání podle § 5 písm. y) zákona č.
231/2001 Sb.
35. Profesní komory (ČAK, KDP, notáři, exekutoři)
36. Různé (korespondence jinde nezařazená)
37. Seznam advokátů

II. S 101 – S 1000

Oddíly v rámci rejstříku

S 101 – S 200 Dohledová činnost předsedy soudu (průtahy a stížnosti na řízení)
S 201 – S 300 Vnitřní legislativa (věcné záměry, připomínky, apod.)
S 301 – S 400 Zahraniční cesty – vyslání
S 401 – S 500 Přijetí delegací (ČR, zahraničí)
S 501 – S 600 Členské a ostatní asociace (EUFJE, IASAJ, ERA, EIPA apod.)
S 601 – S 700 Mezinárodní organizace, ESLP, Soudní dvůr EU, Rada Evropy
S 701 – S 800 Poskytnutí zadostiučinění za škodu způsobenou nesprávným
úředním postupem (podle zák.č.82/1998 Sb., o odpovědnosti za kodu
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem)
S 801 – S 900 Konference, semináře pořádané NSS
S 901 – S 1000 Běžné
S 1001 – S 1100 Základní registry

22. Příloha Rejstřík kanceláře místopředsedy soudu („Sm“) zní:
Rejstřík kanceláře místopředsedy soudu („Sm“)
I. Sm 1 – Sm 100

Sběrné spisy

1. Legislativní rada vlády
2. Poradní sbor ke správnímu řádu
3. Vědecká rada UK
4. Vědecká rada PF MU
5. Redakční rada Bulletinu advokacie
6. Porady soudců
7. Porady soudcovské rady
8. Porady zvláštního senátu
9. Porady místopředsedy soudu s ředitelkou správy
10. Porady ředitelky správy se zaměstnanci správy soudu
11. Porady vedení
12. Rozšířený senát
13. Pokyny pro ředitelku správy soudu
14. Interní sdělení předsedovi soudu
15. Smlouvy uzavírané NSS
16. Sbírka rozhodnutí NSS
17. Pozvánky na společenské akce
18. Pozvánky na ostatní akce
19. Novoročenky
20. Rozpočet NSS
21. Děkovné dopisy
22. Komise pro reformu správního řízení a správního trestání
23. Parlamentní zpravodaj
24. Časopis Hostis
25. Bulletin Advokacie
26. Časopis Soudce
27. Porady úseků správního soudnictví krajských soudů
28. Poradní skupina pro elektronizaci justice
29. Bulletin Slovenskej Advokácie
30. Jednání senátu ve věc ech kompetenčních žalob podle § 16 odst. 2. písm a) s. ř. s.
II. Sm 101 – Sm 1000 Oddíly v rámci rejstříku
101 - 200 Běžný nápad

23. Doplňuje se příloha „Rejstřík tiskového mluvčího („Tm“), která zní:
Rejstřík tiskového mluvčího („Tm“)
I. Tm 1 – Tm 7

Sběrné spisy

1. Tiskové zprávy
2. Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - vyhovuje se
3. Korespondence
4. Žádosti o informace podle 106/1999 Sb. - odloženo, odmítnuto, částečně odmítnuto
5. Žádosti o informace - obecné
6. Styk s novináři
7. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.
24. Doplňuje se příloha „Rejstřík bezpečnostního ředitele („Bt“), která zní:
Rejstřík bezpečnostního ředitele („Bt“)
I. Bt 1 – Bt 15

Sběrné spisy

1. Mimořádné události - hlášení
2. Seznam soudců Nejvyššího správního soudu
3. Evidence fyzických osob, které mají přístup k utajovaným informacím
4. Přehled míst nebo funkcí, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným
informacím
5. Seznam osob oprávněných ke vstupu do zabezpečené oblasti č. 1, kategorie
Důvěrné, místnost č. 01.63
6. Seznam osob oprávněných ke vstupu do zabezpečené oblasti č. 2 , kategorie
Vyhrazené, místnost č. 3.55
7. Seznam osob oprávněných ke vstupu do zabezpečené oblasti č. 3, kategorie
Přísně tajné, místnost č. 3.63
8. Pozvánky
9. Pokyny pro justiční stráž
10. Porady s velitelem justiční stráže
11. Vrácení utajovaných dokumentů - vlastních
12. Kontrola prvků technických prostředků zabezpečených oblastí - provedení
funkční zkoušky
13. Žádost o poskytnutí záznamu z bezpečnostních kamer
14. Zápisy z porad vedení
15. Vrácení stvrzenek o převzetí utajovaných dokumentů - doručených
II. Bt 101 – Bt 1000 Oddíly v rámci rejstříku
101 - 200 Běžný nápad

25. Příloha V. Seznam spojených věcných spisů správy soudu (§ 142 odst. 2 kancelářského a
spisového řádu) zní:
Příloha V. Seznam spojených věcných spisů správy soudu (§ 142 odst. 2 kancelářského a
spisového řádu)
Autoprovoz
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Byty nájemní
Byty s právem hospodaření
Centralizované zadávání
Fond kulturních a sociálních potřeb
Informatika – hardware, software
Informatika – komunikace s MSp
Informatika – licence
Internet, intranet
Inventarizace
Investiční akce „NSS – správní soudnictví“ (2361124000)
Kárný soud
Kontrola
Limity
Nabídky nepotřebného majetku – došlé
Nabídky nepotřebného majetku – vlastní
Objekt Moravské náměstí
Objekt Klecandova
Pohledávky
Požadavek na obstarání zboží a služeb
Požární ochrana
Programové financování
Rezervní fond
Rozpočet
Rozpočet FKSP
Rozpočtová opatření
Různé
Škodní události
Telekomunikační služby
Ubytovna
Účetnictví
Úřední oděv soudců
Výkazy
Žádanky FKSP

Čl. II
Úplné znění směrnice č. 9/2011, Kancelářský a spisový řád Nejvyššího správního soudu,
ve znění směrnice č. 6/2012 se vyhlašuje v příloze této směrnice.
Čl. III
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 11. července 2012.

Brno 10. července 2012
JUDr. Josef Baxa
předseda Nejvyššího správního soudu

