JUDr. Josef Baxa
předseda Nejvyššího správního soudu
V Brně dne 30. září 2016
S 9/2016-16
4. 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 21. 9. 2016 s ohledem na potřebu nového rozdělení prací
u soudu (§ 41 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě
soudů a o změně některých dalších zákonů) takto:
1.
Soudkyni Dagmar Nygrínové zanikne v souladu s § 95 zákona č. 6/2002 Sb. k 30. 9.
2016 funkce soudkyně Nejvyššího správního soudu1. Ve věcech přidělených do čtvrtého senátu
Dagmar Nygrínové jako soudkyni zpravodajce, v nichž nebude do této doby rozhodnuto, se
určují noví soudci zpravodajové, kteří tyto věci převezmou a rozhodnou. Seznam těchto věcí
s určením nových soudců zpravodajů tvoří přílohu č. 1 této změny rozvrhu práce. Tyto věci se
budou považovat za nově přidělené a jejich počet bude zohledněn při přidělování dalších nových
věcí v příloze uvedeným soudcům zpravodajům.
2.
S účinností od 19. 9. 2016 byl soudce Jan M. Passer v souladu s § 99 odst. 1 písm. b)
zákona č. 6/2002 Sb. dočasně zproštěn výkonu funkce soudce Nejvyššího správního soudu2.
a. Ve věcech přidělených do osmého senátu Janu M. Passerovi jako soudci
zpravodaji, v nichž nebylo dosud rozhodnuto, se určují noví soudci zpravodajové,
kteří tyto věci převezmou a rozhodnou. Seznam těchto věcí s určením nového
soudce zpravodaje tvoří přílohu č. 2 této změny rozvrhu práce. Tyto věci se
považují za nově přidělené a jejich počet bude zohledněn při přidělování dalších
nových věcí v příloze uvedeným soudcům zpravodajům.
b. Spisy přidělené do senátu č. 15 (kárného senátu ve věcech soudních exekutorů)
Janu M. Passerovi jako soudci zpravodaji jsou nově jako soudci zpravodaji
přiděleny soudci Jaroslavu Vlašínovi. Tyto věci se považují za nově přidělené a
jejich počet bude zohledněn při přidělování dalších nových věcí tomuto soudci.
3.
Soudce Jaroslav Vlašín se stává předsedou senátu č. 15 (kárného senátu ve věcech
soudních exekutorů).

Soudkyně Dagmar Nygrínová se dne 21. 6. 2016 vzdala soudcovské funkce.
Soudce Jan M. Passer byl dne 7. 9. 2016 jmenován do funkce soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie na
období od 19. 9. 2016 do 31. 8. 2022.
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4.
Náhradníkem předsedy senátu č. 13 (kárného senátu ve věcech soudců) byl dne 10. 8.
2016 vylosován soudce Radan Malík.
5.
Náhradníkem předsedy senátu č. 15 (kárného senátu ve věcech soudních exekutorů) byl
dne 13. 7. 2016 vylosován soudce David Hipšr.
6.
Soudce Aleš Roztočil zařazený do čtvrtého senátu se s účinností od 1. 10. 2016 stává
předsedou senátu a bude v tomto senátu uveden na druhém místě.
7.
U senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech
politických stran a politických hnutí podle § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního
řádu správního, je na prvním místě uveden předseda senátu Tomáš Langášek. Pořadí dalších
soudců tohoto senátu je následující: Josef Baxa, Radan Malík, Petr Mikeš, Pavel Molek, Miloslav
Výborný a Daniela Zemanová.
8.

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

JUDr. Josef Baxa
předseda Nejvyššího správního soudu

Příloha č. 1:

Seznam neskončených věcí přidělených Dagmar Nygrínové jako soudkyni
zpravodajce, včetně soudců zpravodajů, jimž se tyto věci nově přidělují

Spisy přidělené Jiřímu Pallovi jako soudci zpravodaji:
4 Ads 71/2014
4 As 86/2016
4 As 125/2016
4 Afs 137/2016
Spisy přidělené Aleši Roztočilovi jako soudci zpravodaji:
4 Azs 227/2015
4 As 237/2015
4 As 114/2016
4 As 134/2016

Příloha č. 2:

Seznam neskončených věcí přidělených Janu M. Passerovi jako soudci
zpravodaji, včetně soudců zpravodajů, jimž se tyto věci nově přidělují

Spisy přidělené Michalovi Mazancovi jako soudci zpravodaji:
8 As 79/2014
8 As 165/2015
8 As 178/2015
8 Ads 133/2016
Spisy přidělené Miloslavovi Výbornému jako soudci zpravodaji:
8 Afs 96/2013
8 As 9/2016
8 As 17/2016
8 As 26/2016
8 Afs 76/2016
8 As 81/2016
8 As 90/2016
8 Afs 116/2016
8 As 140/2016
8 As 156/2016
Spisy přidělené Petře Weissové jako soudkyni zpravodajce:
8 Ads 98/2016
8 As 100/2016
8 As 104/2016
8 As 112/2016
8 As 118/2016
8 Afs 122/2016
8 As 127/2016
8 As 138/2016
8 As 143/2016
8 Afs 154/2016

