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Spisová značka:   
Číslo jednací:  

ÚOHS-I0023/2018/ME 
ÚOHS-41961/2020/310/MDo 

Brno: 4. 1. 2021 

Nejvyšší správní soud 
Moravské náměstí 6 
657 40 Brno 
 
Ke sp. zn. Krajského soudu v Brně 30 Af 28/2018 
 
 
Stěžovatel (žalovaný):  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
     IČO 65349423, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno 
 
 
Žalobce:    CHAPS spol. s r.o.,  

  se sídlem Bráfova 1617/21, Brno, IČO 47547022,  
  právně zastoupen JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M. (C.J.),  

   advokátem 
 
 
 
 
 
Kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne. 25. 11. 2020 č. j. 30 Af 28/2018 - 
373 
 
 
 
Elektronicky 
Stěžovatel je osvobozen od soudních poplatků 
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I. 

1. Dne 22. 12. 2020 byl Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „stěžovatel“) 
doručen rozsudek Krajského soudu v Brně (dále též „krajský soud“) ze dne 25. 11. 2020 č. j. 
30 Af 28/2018 - 373 (dále též „napadený rozsudek“), kterým krajský soud rozhodl o zrušení 
rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-R12/2016/HS-01402/2018/310/HBt ze dne 16. 1. 2018 a dále o 
povinnosti uhradit žalobci náklady řízení. 

2. Proti všem výrokům napadeného rozsudku podává stěžovatel tímto včasnou kasační 
stížnost, a to z důvodů uvedených v ustanoveních § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 
150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“), 
neboť je stěžovatel přesvědčen, že napadený rozsudek trpí nezákonností spočívající v 
nesprávném posouzení právní otázky soudem a v nepřezkoumatelnosti části odůvodnění. 

3. Tato kasační stížnost bude odůvodněna nejpozději ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním 
soudem podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. 

II. 

4. Již tímto podáním stěžovatel Nejvyššímu správnímu soudu navrhuje, aby Nejvyšší správní 
soud vydal na základě § 110 odst. 1 s. ř. s. rozsudek, jímž zruší rozsudek Krajského soudu v 
Brně ze dne 25. 11. 2020, č. j. 30 Af 28/2018 - 373 a věc vrátí tomuto soudu k dalšímu řízení. 

 

 

 

 

Mgr. Aleš Drbal 
Osoba pověřená k jednání (Sv 203/2017), vedoucí Oddělení druhostupňového rozhodování HS 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
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