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Poučení o složení senátu a o možnosti namítat podjatost 

Označenou věc v souladu s platným rozvrhem práce Krajského soudu v Brně pro rok 2019 
projedná a rozhodne tříčlenný senát složený ze soudců zařazených do soudního oddělení 29 A, 
jimiž jsou předsedkyně senátu JUDr. Zuzana Bystřická a soudci JUDr. Faisal Husseini, Ph.D., 
JUDr. Marian Kokeš, Ph.D., JUDr. Kateřina Mrázová, Ph.D., Mgr. Petr Pospíšil a JUDr. Ing. 
Vendula Sochorová. 

V případě dlouhodobé nepřítomnosti některého ze členů uvedeného senátu může být senát podle 
pravidel uvedených v rozvrhu práce Krajského soudu v Brně doplněn některým ze soudců 
zařazených do soudních oddělení (v uvedeném pořadí) 30 A, jimiž jsou předseda senátu Mgr. 
Milan Procházka a soudci Mgr. Ing. Veronika Baroňová, JUDr. Viktor Kučera a JUDr. Petr 
Polách, 31 A, jimiž jsou předsedkyně senátu JUDr. Jaroslava Skoumalová a soudci Mgr. Petr 
Sedlák, Ph.D., a JUDr. Václav Štencel, MA, a 62 A, jimiž jsou předseda senátu JUDr. David Raus, 
Ph.D., a soudci Mgr. Kateřina Kopečková, Ph.D., a Mgr. Petr Šebek. 

Vedoucí kanceláře je Běla Kotoučková, zapisovatelkami jsou Eva Drlová, Petra Hladíková, Dana 
Janků, Romana Lipovská, Karolína Marešová, Jaroslava Předešlá a Barbora Zachovalová. Vyšší 
soudní úřednicí je Bc. Lenka Maříková, v případě nepřítomnosti zastupovaná Ing. Bc. Alenou 
Divišovou nebo Janou Rusevovou. Asistenty soudců jsou Mgr. Jan Scheuer, Mgr. Lenka Suchá, 
Mgr. Břetislav Chod, Mgr. Miroslava Klusová, Mgr. Jan Ferfecký a Mgr. Vojtěch Dědek. 

Pravidla pro zastupování soudců a vyšších soudních úředníků, jakož i případné změny v obsazení 
soudu či v seznamu soudních osob jsou uvedeny v rozvrhu práce Krajského soudu v Brně, který 
je dostupný též na www.justice.cz. 

Podle § 8 odst. 1, 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, jsou soudci vyloučeni 
z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo 
k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, 
kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím 
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soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce 
v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Z obdobných důvodů je 
vyloučena i jiná osoba, která se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci soudu („soudní 
osoba“) a též tlumočník a znalec. 

Dle odstavce 5 téhož paragrafu můžete namítnout podjatost soudce, soudní osoby, tlumočníka 
nebo znalce. Námitku musíte uplatnit do jednoho týdne ode dne, kdy jste se o podjatosti 
dozvěděl(a/i); zjistíte-li důvod podjatosti při jednání, musíte ji uplatnit při tomto jednání. 
K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka musí být zdůvodněna a musí být uvedeny 
konkrétní skutečnosti, z nichž je dovozována. O vyloučení soudce rozhodne usnesením po jeho 
vyjádření Nejvyšší správní soud, a je-li namítána podjatost soudní osoby, tlumočníka nebo znalce, 
senát po jejich vyjádření. 

Posledně uvedená věta se však nepoužije, má-li soud za to, že námitka podjatosti, která byla 
uplatněna v průběhu řízení, v němž je soud povinen rozhodnout ve lhůtách počítaných na dny, 
není důvodná, je-li proti tomuto rozhodnutí přípustná kasační stížnost. 

JUDr. Zuzana Bystřická v. r. 
předsedkyně senátu 
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