
 

 

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  
tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55  Brno 
 
 
 
Doručeno datovou schránkou 

Praha, 9. října 2015 
 
 
 
Věc: Podnět k přezkoumání úkonů Zadavatelů 
 
 
 
Vážení, 

 
obracíme se na Vás s následujícím podnětem k zahájení řízení o přezkoumání úkonů následujících 
zadavatelů: 
 

1. Malá Morávka 
Malá Morávka 55, PSČ: 793 36 
IČ: 00296201 
 

2. Malečov 
Malečov 36, PSČ: 403 27 
IČ: 00266884 
 

3. Mělnické Vtelno 
Mělnická 49, PSČ: 277 38 
IČ: 00237060 
 

4. Nivnice 
Sídliště 1000, PSČ: 687 51 
IČ: 00291170 
 

5. Velemín 
Velemín 96, PSČ: 411 31  
IČ 00264601 

 
(dále jen „Zadavatelé“) 
 
 

Podle našeho přesvědčení výše zmínění zadavatelé nepostupovali v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ) a dopustili se správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) ZVZ.   
 
 
 

I. 
 

Zadavatelé uzavřeli v letech 2013 a 2014 shodné smlouvy (viz Přílohy 1 – 5) „o revitalizaci, svícení, obnově, 
údržbe a provozování distribuční soustavy elektrické energie sítě veřejného osvětlení na základě metody Energy 



 

 

Performance and Quality Contracting“ (dále jen „Smlouvy“). Smluvním partnerem Zadavatelů je společnost 
Energie pod kontrolou, o.p.s., sídlem Brněnská 48, 695 01 Hodonín, IČ: 29283272 (dále jen „EPK“). 

Předmětem těchto smluv jsou podle čl. II. odst. 1 Smluv „služby a související činnosti, zejména revitalizace, 
údržba, obnova a provoz distribuční soustavy elektrické energie sítě veřejného osvětlení v majetku a na území 
Zákazníka pomocí aplikace metody EPQC Poskytovatele.“ 

Smlouvy byly uzavřeny vždy na dobu 15 let a cena plnění vždy přesahovala 2 mil. Kč. Žádný ze zadavatelů 
podle našich informací před uzavřením smlouvy s EPK nepostupoval podle ustanovení ZVZ. Zadavatelé uzavřeli 
smlouvy s EPK bez vypsání veřejných zakázek. 

 
 
 

II. 
 
Zadavatelé byli ze strany EPK mylně informováni o několika faktech, na základě kterých patrně usoudili, že 

postupovat dle ZVZ při uzavírání smluv s EPK není potřeba. EPK si pro tento účel nechalo zpracovat právní analýzy 
od pana Mgr. Ing. Vojtěcha Szalaye, které však, dle našeho názoru, obsahují nesprávná tvrzení. (viz příloha 6) 
Stejně tak používá i EPK ve svých vyjádřeních zásadně zavádějící údaje.  

Stěžejním argumentem pro postup mimo ZVZ je pro EPK výjimka ze ZVZ pro sektorové zadavatele. EPK tvrdí, 
že předmět smluv uzavřených se Zadavateli spadá pod relevantní činnosti ve smyslu ZVZ, konkrétně pod 
ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) bod 2. ZVZ. Tato relevantní činnost je v ZVZ popsána jako „poskytování nebo 
provozování přenosové či distribuční soustavy určené k poskytování služby veřejnosti“.  

EPK ve svém vyjádření doslova tvrdí, že  
„sítě elektrické energie ve formě veřejného osvětlení plně splňují podmínky distribučních sítí ve smyslu 

energetického zákona 2 odst. 2. bod 1 a je tedy možné je ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) bod 2 ZVZ pro 
poskytování nebo provozování pronajmout třetí osobě bez veřejné zakázky…“  
 
To je, dle našeho názoru, zásadní omyl. Co znamenají pojmy přenosová a distribuční soustava říká zákon č. 

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (dále jen „energetický 
zákon“) v § 2 odst. 2. bod 1 a 10. Přenosové soustavy jsou v zásadě páteřní elektrická vedení v České republice a 
není pochyb, že nemůže jít o sítě veřejného osvětlení. U distribučních soustav to již nemusí být tak zřejmé, a proto 
jsme se obrátili na Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) s dotazem, zda veřejné osvětlení spadá pod pojem 
distribuční soustava. 

Mgr. Eva Dlouhá z legislativně právního odboru ERÚ nám po konzultaci s příslušným odborným útvarem ERÚ 
odpověděla 22. května 2015 následující: 

„Veřejné osvětlení spadá pod definici odběrného místa ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. a) bod 8. 
Energetického zákona. Odběr elektřiny pro veřejné osvětlení je klasickým měřeným odběrem, který má na 
hladině nízkého napětí svou stanovenou sazbu C62d dle cenového rozhodnutí ERÚ (Cenové rozhodnutí ERÚ č. 
3/2014 ). Jednotlivé osvětlované části měst a obcí (ulice, křižovatky, atd.) mohou být měřeny samostatným 
elektroměrem. Rozvod za elektroměrem je již v majetku odběratele, a tudíž není lokální distribuční soustavou. 
Je samozřejmě legislativně možné zřídit si vlastní lokální distribuční soustavu na velký počet osvětlovaných 
oblastí, zde je to již otázka ekonomické výhodnosti této licencované činnosti (rozsah odběrů, místo připojení 
lokální distribuční soustavy atd.).“ 

 
 
Z toho vyplývá, že na obec provozující veřejné osvětlení se, podle našeho názoru, nedá nahlížet jakožto na 

sektorového zadavatele ve smyslu ZVZ. A to z toho důvodu, že veřejné osvětlení nelze podřadit pod termín 
„distribuční soustava“ ve smyslu ZVZ a energetického zákona.  

Pokud by přece jen EPK obdrželo licence na provozování lokálních distribučních soustav (jak nastiňuje 
odpověď ERÚ), pak by se takové licence musely objevit na webových stránkách ERÚ. EPK je podle ERÚ od 3. dubna 



 

 

2015 držitelem pouze jedné licence1, a to na distribuci elektřiny v obci Morkůvky. Tato licence tedy není 
použitelná na jiné území, než je území této obce.  
 

Z výše zmíněného vyplývá, že EPK neprovádí činnosti, které by bylo možné zahrnout pod § 4 odst. 1 písm. c) 
bod 2 ZVZ a při uzavírání smlouvy s EPK nebylo možné využít výjimky pro sektorové zadavatele. 
 
 
 

III. 
 

Hodnota plnění ze Smluv přesahovala ve všech případech hodnotu 2 mil. Kč bez DPH. Převyšovaly tedy limity 
uvedené v § 12 ZVZ pro veřejné zakázky na dodávky nebo služby a měly povinnost postupovat podle ZVZ.  Podle 
našeho názoru se jednalo o veřejné zakázky na dodávky či služby, neboť předmětem smluv byla v zásadě dodání 
nových sloupů veřejného osvětlení, popř. výměnu ostatních souvisejících komponentů, a zajišťování údržby, 
svícení a provozu veřejného osvětlení. Jde tedy o plnění, která vykazují prvky smíšených veřejných zakázek, když 
vykazují prvky zakázek na dodávky i na služby.  

 
 
 

IV. 
 
 
Z výše zmíněných důvodů zastáváme názor, že zadavatelé byli povinni vypsat veřejné zakázky na činnosti 

uvedené ve smlouvách s EPK. Pro úplnost dodejme, že stejný názor má i Svaz měst a obcí ČR, který publikoval na 
svých stránkách pro obce stanovisko varující právě před společnostmi jako EPK. (Příloha 7) 

Zadavatelé tak svým jednáním zásadně ovlivnili hospodářskou soutěž tím, že bez zadávacích řízení uzavřeli 
smlouvy s konkrétním dodavatelem a porušil tak základní zásady zadávacího řízení podle § 6 ZVZ.  

Výkon dohledu nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách včetně prováděcích předpisů, při kterém se 
přezkoumává zákonnost úkonů zadavatelů s cílem zajistit zachování zásad transparentnosti, rovného zacházení a 
zákazu diskriminace, je v kompetenci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Z výše uvedených důvodů 
podáváme podnět k přezkoumání úkonů Zadavatelů a navrhujeme, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
rozhodl o udělení pokut za správní delikty Zadavatelů podle § 120 odst. 1 písm. a ZVZ. 
 
 
 
 
Zároveň zdvořile žádáme o sdělení, jakým způsobem byl z Vaší strany tento podnět vyřízen. 
 
S pozdravem    
 

        
                                                                                       
                                                                                                              Oživení, o. s.  
                      Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení 
 
 

                                                        
1 Konkrétně licenci EPK naleznete zde: http://licence.eru.cz/detail.php?lic-id=121533271&sequence=1&total=1 . 

http://licence.eru.cz/detail.php?lic-id=121533271&sequence=1&total=1


 

 

 
 
 
Přílohy: 
 

1. Malá Morávka - smlouva s EPK 
2. Malečov - smlouva s EPK  
3. Mělnické Vtelno - smlouva s EPK  
4. Nivnice - smlouva s EPK  
5. Velemín - smlouva s EPK 
6. Vyjádření EPK + Analýzy Mgr. Ing. Vojtěcha Szalaye 
7. Stanovisko Svazu měst a obcí ČR 


