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V Brně dne 6. 2. 2013 
č. j. Nao 7/2013 - 37 

 
 
Věc:  Informace o probíhajícím řízení v právní věci navrhovatele: Tomáš Pecina, bytem 

Slezská 56, Praha 2, proti odpůrcům: 1) Státní volební komise, se sídlem 
nám. Hrdinů 1634/4, Praha 4, 2) Ing. Miloš Zeman, bytem Brdičkova 1917/9, Praha 5, 
a 3) Ing. Vratislav Mynář, bytem Osvětimany 274, v řízení o námitce podjatosti ve věci 
návrhu na neplatnost volby prezidenta republiky. 

 
 

Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 1. 2. 2013 námitku podjatosti. 
Věc je u Nejvyššího správního soudu vedena pod spisovou značkou Nao 7/2013 a v souladu 
s rozvrhem práce se věcí bude zabývat, projedná ji a rozhodne 4. senát Nejvyššího správního 
soudu ve složení: JUDr. Dagmar NYGRÍNOVÁ, JUDr. Jiří PALLA a Mgr. Aleš 
ROZTOČIL. V případě dlouhodobé nepřítomnosti některého ze členů uvedeného senátu může 
být senát doplněn některým ze soudců 3. senátu, kterými jsou JUDr. Jaroslav Vlašín, 
JUDr. Petr Průcha a JUDr. Jan Vyklický. Pokud dojde ke změně rozvrhu práce, jsou o těchto 
změnách aktuálně podávány informace na webových stránkách Nejvyššího správního soudu 
(www.nssoud.cz). Některé úkony v řízení před soudem mohou vykonávat též asistenti soudců 
[§ 29a jednacího řádu Nejvyššího správního soudu (www.nssoud.cz)]. 

 
Máte-li za to, že některý z vyjmenovaných soudců Nejvyššího správního soudu 

je z projednávání této věci vyloučen pro svůj poměr k věci, k účastníkům, nebo k jejich 
zástupcům (§ 8 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní), můžete namítnout jeho podjatost 
v propadné lhůtě dvou dnů od doručení tohoto přípisu; při stanovení lhůty soud přihlédl 

 

 

Doručeno dne: 6. 2. 2013



 

 

ke striktní zákonné lhůtě pro vydání rozhodnutí o vlastním návrhu na vyslovení neplatnosti volby 
prezidenta republiky. Námitka musí být odůvodněna a musí obsahovat konkrétní skutečnosti, 
z nichž je podjatost dovozována. Pokud bude senát doplněn jiným soudcem, nebo vznikne-li 
důvod podjatosti až v průběhu řízení, počítá se tato lhůta od okamžiku, kdy účastník řízení důvod 
podjatosti zjistí. O námitce rozhodne jiný senát Nejvyššího správního soudu. 

 
Výše uvedenou spisovou značku uvádějte, prosím, na všech písemnostech zasílaných 

Nejvyššímu správnímu soudu vztahujících se k této věci. 
 
 
 

 JUDr. Jiří Večeřa v. r. 
 asistent předsedkyně senátu 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Jaroslava Musilová 
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