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2. ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU (NA ROK 2016)
Rozvrh práce Nejvyššího správního soudu na rok 2016 měním po projednání v Soudcovské radě
Nejvyššího správního soudu dne 8. 6. 2016 s ohledem na potřebu nového rozdělení prací
u soudu (§ 41 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích) takto:
1.
Soudce Miloslav Výborný se od 1. 7. 2016 zařazuje do 8. senátu jako v pořadí druhý
předseda tohoto senátu. Od téhož data se mu nepřidělují nové věci v 10. senátu a přidělují se mu
nové věci v 8. senátu.
2.
Soudci Janu Passerovi se od 1. 7. 2016 nové věci nepřidělují v souvislosti s nástupem do
funkce soudce Tribunálu v září 2016. S ohledem na bod 1 této změny se od téhož data rovněž
stává předsedou senátu, který je uveden v rozvrhu práce na třetím místě.
3.
Soudkyni Dagmar Nygrínové se od 1. 7. 2016 nové věci nepřidělují s ohledem na vzdání
se soudcovské funkce ze dne 21. 6. 2016 (§ 95 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.). Funkce soudkyně
zanikne dne 30. 9. 2016 (§ 95 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb.).
4.
Soudci Jaroslavu Hubáčkovi se od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016 s ohledem na hospitalizaci
a navazující pracovní neschopnost nové věci nepřidělují (bod 7.1 pravidel rozdělování věcí).
5.
Soudce Nejvyššího soudu Pavel Simon se od 1. 7. 2016 stává předsedou zvláštního
senátu zřízeného podle § 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních
sporů, neboť byl dne 21. 6. 2016 zvolen předsedou tohoto senátu na druhou polovinu funkčního
období senátu jmenovaného pro roky 2015-2017 (§ 2 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Sb.). Tuto
funkci bude Pavel Simon vykonávat do 31. 12. 2017.
6.
Na základě losování proběhnuvšího dne 15. 6. 2016 bude kárný senát č. 16 Kss (kárný
senát ve věcech soudců) od 18. 8. 2016 jednat v následujícím složení:
Soudci:
Karel Šimka – předseda senátu
Lenka Kaniová – náhradnice předsedy senátu
Pavla Brzobohatá – zástupkyně předsedy senátu
Pavel Příhoda – náhradník zástupkyně předsedy senátu

Milan Závurka – člen senátu z řad soudců
Lenka Prokšová – náhradnice člena senátu z řad soudců
Přísedící:
Petr Vlach – přísedící z řad státních zástupců
Milan Vagai – první náhradník přísedícího z řad státních zástupců
Ingrid Záhorová Nedbálková – druhá náhradnice přísedícího z řad státních zástupců
Michal Žižlavský – přísedící z řad advokátů
Jan Mikš – první náhradník přísedícího z řad advokátů
Vladimír Jirousek – druhý náhradník přísedícího z řad advokátů
Marie Karfíková – přísedící vykonávající jiné právnické povolání
Alena Macková – první náhradnice přísedící vykonávající jiné právnické povolání
Kristina Koldinská – druhá náhradnice přísedící vykonávající jiné právnické povolání
7.

Tato změna rozvrhu práce je účinná dnem vyhlášení, není-li v textu uvedeno jinak.
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