JUDr. Josef Baxa
předseda Nejvyššího správního soudu
V Brně 29. června 2018
3. ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU (NA ROK 2018)
Rozvrh práce Nejvyššího správního soudu na rok 2018 měním po projednání v Soudcovské radě
Nejvyššího správního soudu dne 20. 6. 2018 s ohledem na potřebu nového rozdělení prací
u soudu, zejména z důvodu zajištění plynulosti řízení ve věcech nejstarších časových řad
(§ 41 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve spojení s § 3 odst. 2 zákona č.
150/2002 Sb., soudního řádu správního) takto:
1.

Od 1. 7. do 31. 12. 2018 je k výkonu soudnictví k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně
přidělen soudce Viktor Kučera.
1.1.
V období od 1. 7. do 31. 12. 2018 bude dočasně přidělený soudce Viktor Kučera
zařazen do pátého soudního oddělení, kde bude uveden na čtvrtém místě. Dočasně
přidělenému soudci Viktoru Kučerovi se přiděluje 40 věcí uvedených v příloze této změny
rozvrhu práce, v nichž byl doposud soudcem zpravodajem Jakub Camrda. Je-li v tomto
období soudcem zpravodajem Viktor Kučera, jedná pátý senát ve složení Lenka Matyášová,
Ondřej Mrákota a Viktor Kučera. Jde-li o lichou věc, jednání senátu předsedá Lenka
Matyášová, jde-li o sudou věc, jednání senátu předsedá Ondřej Mrákota.

2.

Od 1. 7. do 31. 12. 2018 je k výkonu soudnictví k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně
přidělena soudkyně Simona Hájková.
2.1.
V období od 1. 7. do 30. 9. 2018 bude dočasně přidělená soudkyně Simona
Hájková zařazena do čtvrtého soudního oddělení, kde bude uvedena na čtvrtém místě.
Dočasně přidělené soudkyni Simoně Hájkové se přiděluje 15 věcí uvedených v příloze této
změny rozvrhu práce, v nichž byla doposud soudkyní zpravodajkou Petra Weissová.
Je-li v tomto období soudkyní zpravodajkou Simona Hájková, jedná čtvrtý senát ve složení
Jiří Palla, Aleš Roztočil a Simona Hájková. Jde-li o lichou věc, jednání senátu předsedá Jiří
Palla, jde-li o sudou věc, jednání senátu předsedá Aleš Roztočil.
2.2.
V období od 1. 10. do 31. 12. 2018 bude dočasně přidělená soudkyně Simona
Hájková zařazena do sedmého soudního oddělení, kde bude uvedena na čtvrtém místě.
Dočasně přidělené soudkyni Simoně Hájkové první předseda senátu s přihlédnutím k počtu
neskončených věcí u jednotlivých členů senátu přidělí 15 věcí.

3.

V období od 1. 7. do 31. 12. 2018 ve výkonu soudnictví na Nejvyšším správním soudu
pokračuje dočasně přidělený soudce Ladislav Derka.

3.1.
V období od 1. 7. do 30. 9. 2018 bude dočasně přidělený soudce Ladislav Derka
zařazen do desátého soudního oddělení, kde bude uveden na čtvrtém místě. Dočasně
přidělenému soudci Ladislavu Derkovi se přiděluje 15 věcí uvedených v příloze této změny
rozvrhu práce, v nichž byla doposud soudkyni zpravodajkou Daniela Zemanová. Je-li v tomto
období soudcem zpravodajem Ladislav Derka, jedná desátý senát ve složení Zdeněk Kühn,
Michaela Bejčková a Ladislav Derka.
3.2.
V období od 1. 10. do 31. 12. 2018 bude dočasně přidělený soudce Ladislav Derka
zařazen do třetího soudního oddělení, kde bude uveden na třetím místě. Dočasně přidělenému
soudci Ladislavu Derkovi první předseda senátu s přihlédnutím k počtu neskončených věcí
u jednotlivých členů senátu přidělí 15 věcí.
4.

Tato změna rozvrhu práce nabývá účinnosti dne 1. 7. 2018.
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předseda Nejvyššího správního soudu

