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USNESENÍ
Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické
a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Kateřiny Mrázové, Ph.D., v právní věci žalobce: SPS
engineering, s. r. o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 22, zastoupeného JUDr. Danielem
Volopichem, advokátem se sídlem Plzeň, Vlastina 23, proti žalovanému Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže, se sídlem Brno, tř. Kpt. Jaroše 7, o žalobě proti rozhodnutí předsedy
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 12. 9. 2014, č. j. ÚOHS-R265/2014/VZ19258/2014/323/RBu,
takto:
I.

Řízení s e z a s t a v u j e .

II.

Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:
Žalobou podanou u zdejšího soudu dne 12. 11. 2014 žalobce brojil proti výše označenému
rozhodnutí, jímž předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl pro nepřípustnost
rozklad žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 7. 2014, č. j. ÚOHS-S414/2014/VZ14137/2014/521/HKu, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – obce Borová Lada –
učiněných při zadávání veřejné zakázky „Výstavba kanalizace a ČOV Borová Lada“.
Podáním ze dne 24. 11. 2014 vzal žalobce svoji žalobu v celém rozsahu zpět.
Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí žaloby, nevzbuzuje pochybnosti, soud
usnesením řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.
Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. žádný
z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne
jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu.
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to
neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo
jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních
zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.
V Brně dne 25. listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: Dana Janků

JUDr. Zuzana Bystřická, v.r.
předsedkyně senátu

