JUDr. Josef Baxa
předseda Nejvyššího správního soudu
Brno, 29. srpna 2018
4. ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU (NA ROK 2018)
Rozvrh práce Nejvyššího správního soudu pro rok 2018 měním po projednání v Soudcovské
radě Nejvyššího správního soudu dne 15. 8. 2018 s ohledem na potřebu nového rozdělení prací
u soudu [§ 41 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve spojení s § 3 odst. 2
zákona č. 150/2002 Sb., správního řádu soudního, dále jen „s. ř. s.“)] z důvodu očekávaného
přeložení soudce Milana Podhrázkého k Nejvyššímu správnímu soudu od 1. 9. 2018, plného
obsazení třetího soudního oddělení, přeložení soudkyně Daniely Zemanové k Městskému soudu
v Praze od 1. 10. 2018 a avizovaného jmenování místopředsedy soudu Michala Mazance k témuž
datu předsedou Nejvyššího správního soudu, takto:
1.

Od 1. 9. 2018 je k výkonu soudnictví k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce Milan
Podhrázký, který se zařazuje do osmého soudního oddělení, kde bude uveden na čtvrtém
místě.

2.

Je-li ve věci přidělené osmému senátu soudcem zpravodajem:
2.1. Michal Mazanec, jedná osmý senát ve složení Michal Mazanec, Petr Mikeš a Milan
Podhrázký a jednání senátu předsedá Michal Mazanec.
2.2. Miloslav Výborný, jedná osmý senát ve složení Miloslav Výborný, Petr Mikeš
a Milan Podhrázký a jednání senátu předsedá Miloslav Výborný,
2.3. Petr Mikeš, jedná osmý senát ve složení Petr Mikeš, Miloslav Výborný
a Milan Podhrázký a jednání předsedá Petr Mikeš,
2.4. Milan Podhrázký, jedná osmý senát ve složení Miloslav Výborný, Milan Podhrázký
a Petr Mikeš. Jde-li o lichou věc, jednání senátu předsedá Miloslav Výborný; jde-li o sudou
věc, jednání senátu předsedá Petr Mikeš.

3.

Soudci Milanu Podhrázkému se v osmém soudním oddělení přidělují věci v kasační agendě
podle rozvrhu práce, a to mimo pořadí, až do dosažení úrovně průměrného počtu
neskončených věcí v kasační agendě připadajících na jednoho soudce ke dni 1. 9. 2018. Poté
se mu další věci přidělují podle obecných pravidel rozvrhu práce.

4.

Soudce Tomáš Rychlý dosud zařazený do devátého soudního oddělení se k 1. 9. 2018
přeřazuje do třetího soudního oddělení, kde bude uveden na třetím místě.

5.

Věci, které byly nebo budou do 31. 8. 2018 přiděleny do devátého soudního oddělení soudci
Tomáši Rychlému jako soudci zpravodaji a v nichž do tohoto data nebude rozhodnuto,
budou projednány a rozhodnuty ve třetím soudním oddělení.

6.

V období od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018 bude pokračovat zařazení soudkyně Lenky
Krupičkové do devátého soudního oddělení, kde bude uvedena na třetím místě. Během
tohoto období se jí přidělují věci v kasační agendě podle rozvrhu práce, a to mimo pořadí, až
do dosažení počtu 10 věcí.

7.

Nové věci v kasační agendě přidělované k 1. 9. 2018 mimo pořadí dle bodu 3 a 6 této změny
rozvrhu práce se přidělí nejprve soudkyni Lence Krupičkové a poté soudci Milanu
Podhrázkému.

8.

Věci, které budou do 30. 9. 2018 přiděleny do devátého soudního oddělení soudkyni Lence
Krupičkové jako soudkyni zpravodajce a v nichž do tohoto data nebude rozhodnuto, budou
projednány a rozhodnuty v sedmém soudním oddělení.

9.

Soudkyně Lenka Krupičková dosud zařazená do devátého soudního oddělení se k 1. 10.
2018 přeřazuje do sedmého soudního oddělení, kde bude uvedena na třetím místě.

10. Soudkyni Lence Krupičkové se v sedmém soudním oddělení přidělují věci v kasační agendě
podle rozvrhu práce, a to mimo pořadí, až do dosažení úrovně průměrného počtu
neskončených věcí v kasační agendě připadajících na jednoho soudce ke dni 1. 10. 2018.
Poté se jí další věci přidělují podle obecných pravidel rozvrhu práce. Neskončené věci
v kasační agendě přidělené soudkyni Lence Krupičkové v období od 1. 3. 2018 do 30. 9.
2018 se do počtu věcí přidělovaných mimo pořadí nezapočítávají.
11. Soudce Pavel Molek dosud zařazený do sedmého soudního oddělení se k 1. 10. 2018
přeřazuje do devátého soudního oddělení, kde bude uveden na třetím místě.
12. Věci, které byly nebo budou do 30. 9. 2018 přiděleny do sedmého soudního oddělení soudci
Pavlu Molkovi jako soudci zpravodaji a v nichž do tohoto data nebude rozhodnuto, budou
projednány a rozhodnuty v devátém soudním oddělení.
13. Soudce Ondřej Mrákota dosud zařazený do pátého soudního oddělení se k 1. 10. 2018
přeřazuje do desátého soudního oddělení, kde bude uveden na prvním místě.
14. Věci, které byly nebo budou do 30. 9. 2018 přiděleny do pátého soudního oddělení soudci
Ondřeji Mrákotovi jako soudci zpravodaji a v nichž do tohoto data nebude rozhodnuto,
budou projednány a rozhodnuty v desátém soudním oddělení.
15. Od 1. 10. 2018 bude v pátém soudním oddělení dočasně přidělený soudce Viktor Kučera
uveden na třetím místě. Jednání pátého soudního oddělení se od 1. 10. 2018 řídí pravidlem
bodu 8 Rozvrhu práce Nejvyššího správního soudu pro rok 2018. Pravidlo pro jednání
pátého soudního oddělení zavedené 3. změnou rozvrhu práce ze dne 29. 6. 2018 (bod 1.1) se
od 1. 10. 2018 neuplatní.
16. Pravidlo pro přidělování souvisejících věcí uvedené v bodu 4.1. větě první Rozvrhu práce
Nejvyššího správního soudu pro rok 2018 o tom, že věci související rozhodne senát
v původním složení, se ve věcech uvedených v bodech 5, 8, 12 a 14 této změny rozvrhu
práce uplatní pouze v případě zrušení rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Ústavním

soudem a v případě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie v řízení o předběžné otázce.
V ostatních případech předvídaných v bodu 4.1. Rozvrhu práce Nejvyššího správního soudu
pro rok 2018 věc projedná a rozhodne senát, jehož je soudce zpravodaj členem, ve složení
dle rozvrhu práce.
17. Pravidlo uvedené v bodu 11 větě první Rozvrhu práce Nejvyššího správního soudu pro rok
2018 o tom, že bylo-li změněno složení senátu, neskončené věci došlé před účinností tohoto
rozvrhu práce projedná a rozhodne senát v dosavadním složení, se ve věcech uvedených
v bodech 5, 8, 12 a 14 této změny rozvrhu práce neuplatní, s výjimkou věcí, v nichž do data
účinnosti této změny bude k projednání věci nařízeno jednání (§ 109 odst. 2 věta druhá
s. ř. s.).
18. Soudkyně Michaela Bejčková se od 1. 10. 2018 zařazuje do senátu ve věcech volebních, ve
věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí podle
§ 16 odst. 2 písm. a) s. ř. s. místo soudkyně Daniely Zemanové. Nové pořadí soudců tohoto
senátu je následující: Tomáš Langášek (předseda senátu), Josef Baxa, Michaela Bejčková,
Radan Malík, Petr Mikeš, Pavel Molek a Miloslav Výborný (členové senátu).
19. Soudce Tomáš Rychlý se od 1. 10. 2018 určuje prvním náhradníkem členky nebo člena
senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech
politických stran a politických hnutí podle § 16 odst. 2 písm. a) s. ř. s. místo soudkyně
Michaely Bejčkové.
20. Soudce Milan Podhrázký se od 1. 10. 2018 určuje druhým náhradníkem členky nebo člena
senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech
politických stran a politických hnutí podle § 16 odst. 2 písm. a) s. ř. s. místo soudce Tomáše
Foltase.
21. Tato změna rozvrhu práce nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018, není-li v textu stanoveno
jinak.
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