JUDr. Josef Baxa
předseda Nejvyššího správního soudu

V Brně dne 30. 9. 2008
čj. S 9/2008 - 4

3. ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO
SOUDU (NA ROK 2008)
Rozvrh práce Nejvyššího správního soudu na rok 2008 měním po projednání
v soudcovské radě Nejvyššího správního soudu dne 23. 9. 2008 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. Miladě Tomkové, soudkyni zařazené do šestého soudního oddělení, která byla
ode dne 21. 7. 2008 v déletrvající pracovní neschopnosti, budou po návratu na pracoviště
(16. 10. 2008) přidělovány další věci k projednání a rozhodnutí podle stávajícího rozvrhu
práce. JUDr. Bohuslav Hnízdil k témuž datu přestává vykonávat činnosti soudce
zpravodaje v neskončených věcech JUDr. Tomkové.
2. JUDr. Jiří Palla, soudce dočasně přidělený k Nejvyššímu správnímu soudu (od 1. 10.
2008), se zařazuje do šestého soudního oddělení, a pro účely rozhodování o kasačních
stížnostech ve věcech mezinárodní ochrany se zařazuje též do pátého pětičlenného senátu
na místo JUDr. Brigity Chrastilové. JUDr. Jiřímu Pallovi budou od 1. 10. 2008 do
31.12.2008 přidělovány nové věci dle pravidel 3.2., 3.3. a 3.4. stávajícího rozvrhu práce,
s tím, že ředitelka soudních kanceláří při rozdělování věcí jej vynechá v rámci každého
druhého kola. Ustanovení 3.5.1. stávajícího rozvrhu práce se na JUDr. Jiřího Pallu
nepoužije.
3. JUDr. Marii Součkové, která je ode dne 8. 7. 2008 v déletrvající pracovní
neschopnosti, se odnímají všechny neskončené věci, které jí byly dosud přiděleny. Tyto
věci se přidělují JUDr. Jiřímu Pallovi jako soudci zpravodaji a budou projednány a
rozhodnuty ve třetím soudním oddělení. JUDr. Jaroslav Vlašín a JUDr. Milan Kamlach
nebudou nadále vykonávat činnosti soudce zpravodaje v těchto neskončených věcech.
Jejich seznam tvoří přílohu této změny rozvrhu práce.
4. Jednotlivé úkony ve věcech přidělených JUDr. Jiřímu Pallovi činí asistenti JUDr. Marie
Součkové Mgr. Sylva Žondrová a JUDr. Lukáš Potěšil.

5. Změna pravidel pro zastupování provedená 2. změnou rozvrhu práce Nejvyššího
správního soudu a navazujícím opatřením v rozvrhu práce (na rok 2008) ze dne 21. 7.
2008 v jejím bodě 6 se ruší.
6. Pravidla pro zastupování tříčlenných senátů se mění tak, že senát č. 4 je zastupován
JUDr. Jiřím Pallou (pravidlo 1.4.); v případě, kdy to nebude možné, je 4. senát
zastupován senátem č. 3.
7. Tato změna rozvrhu práce je účinná od 1. 10. 2008
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Příloha
Seznam neskončených věcí JUDr. Marie Součkové přidělených JUDr. Jiřímu
Pallovi

Seznam neskončených věcí JUDr. Marie Součkové přidělených JUDr. Jiřímu Pallovi
3 Ads 47/2008
3 Ads 44/2008
3 Ads 40/2008
3 Ans 9/2008
3 As 27/2008
3 As 21/2008
3 Ads 146/2007
Komp 4/2007
3 Ads 66/2006

