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I. 
Dne 17. 1. 2022 byl stěžovateli doručen rozsudek Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) 
ze dne ze dne 15. 12. 2021, č. j. 31 Af 64/2020-183 (dále též „napadený rozsudek“). Napadeným 
rozsudkem krajský soud zrušil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
ze dne 23. 6. 2020, č. j. ÚOHS-19108/2020/544/AHn, a rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže ze dne 22. 9. 2020, č. j. ÚOHS-29695/2020/322/HSc, a vrátil věc stěžovateli 
k dalšímu řízení (výrok I) a přiznal žalobci náhradu nákladů řízení (výrok II). 
 
Proti výroku I a II napadeného rozsudku krajského soudu podává stěžovatel v zákonem stanovené 
lhůtě dvou týdnů ve smyslu § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), tuto 
 
k a s a č n í   s t í ž n o s t , 
 
a to z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s., neboť je přesvědčen, že napadený 
rozsudek trpí nezákonností spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem 
a nepřezkoumatelností spočívající v nesrozumitelnosti a nedostatku důvodů rozhodnutí. 
 
 
II. 
 
Tato kasační stížnost bude odůvodněna nejpozději ve lhůtě stanovené soudem podle ustanovení 
§ 106 odst. 3 s. ř. s. 
 
 
III. 
 
Již tímto podáním stěžovatel navrhuje, aby Nejvyšší správní soud vydal na základě § 110 
odst. 1 s. ř. s. rozsudek, jímž zruší rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne ze dne 15. 12. 2021, 
č. j. 31 Af 64/2020-183 a věc vrátí tomuto soudu k dalšímu řízení. 
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