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Žádost o podání informace - přezkoumání postupu zadavatelů při revitalizaci veřejného 
osvětlení 
 
Společnost ČEZ Distribuce, a. s., byla dne 20.11.2015 Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže (dále jen „ÚOHS“) v souladu s ustanovením § 112 o veřejných zakázkách vyzvána, zda 
je společnost ČEZ Distribuce, a. s., vlastníkem distribuční soustavy v níže uvedených obcích a 
rovněž zda tito zadavatelé jsou provozovateli části distribuční soustavy na svém území. 
 
Společnost ČEZ Distribuce, a. s., tímto k jednotlivým obcím sděluje následující. 
 
Společnost ČEZ Distribuce, a. s., je vlastníkem distribuční soustavy ve smyslu zákona 
č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, v obcích, které se nachází 
na území vymezeném licencí společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Konkrétně se jedná o tyto obce: 
 
Obec Malá Morávka, IČ 00296201, se sídlem Malá Morávka 55, 793 36 Malá Morávka. 
Obec Malečov, IČ 00266884, se sídlem Malečov 36, 403 27 Malečov, 
Obec Mělnické Vtelno, IČ 00237060, se sídlem Mělnická 49, 227 38 Mělnické Vtelno, 
Obec Velemín, IČ 00264601, Velemín 96, 411 31 Velemín. 
 
V obci Nivnice, IČ 00291170, se sídlem Sídliště 1000, 687 51 Nivnice, není společnost ČEZ 
Distribuce, a. s., vlastníkem distribuční soustavy. 
 
K druhé části otázky tedy, zda jsou tyto obce provozovateli části distribuční soustavy na svém 
území, si společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje nejprve sdělit, že provoz veřejného 
osvětlení (VO) nelze považovat za provoz distribuční soustavy ve smyslu energetického 
zákona, pro který je nutná licence udělená Energetickým regulačním úřadem (§ 3 odst. 3, § 4 
odst. 1 písm. e) energetického zákona). 
Pro úplnost společnost ČEZ Distribuce, a. s., uvádí, že výše uvedené obce, které se nachází na 
území vymezeném licencí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., nemají se společností ČEZ 
Distribuce, a. s., uzavřeny smlouvy o připojení lokální distribuční soustavy, ale pouze smlouvy o 
připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě. 
 
S pozdravem 
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