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V minulých dnech se v některých médiích objevila informace o dalším průběhu řízení a údajných
nesrovnalostech v projektu Cidlina. Stalo se tak v souvislosti s nepravomocně uloženou pokutou od
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve výši 1 milion korun, kterou společnosti Úřad uložil kvůli
údajným chybám v projektu. Proti tomuto rozhodnutí podala Vodohospodářská a obchodní
společnost, a.s. k ÚOHS řádný opravný prostředek tzv. rozklad, protože s rozhodnutím
nesouhlasí. Jedná se tedy o stále probíhající správní řízení, o jehož konečném výsledku bude VOS,
a.s. dále informovat. Pokud by ale VOS a.s. pokutu nakonec od ÚOHS skutečně dostala, rozhodně
sankce neohrozí hospodaření společnosti a nebude mít vliv na zvyšování cen vody. „Chci naše
zákazníky ujistit, že ač je samozřejmě 1 milion korun na první pohled velkou částkou, jedná se o
sumu, která rozhodně neohrozí hospodaření naší společnosti, protože ta je ekonomicky zcela stabilní.
V žádném případě by také sankce neměla mít vliv na naše zákazníky ve formě zvyšování vodného a
stočného. O dalším postupu v případu, či o hledání případného viníka a náhradu škody, by dále
rozhodovalo představenstvo společnosti,“ vysvětluje Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti.
Projekt Cidlina byl největším vodárenským projektem v Královéhradeckém kraji, jenž současně řešil
zlepšení kvality vod v několika vodních tocích a sestával ze šesti dílčích projektů, v různých
aglomeracích v rámci okresu Jičín a zahrnoval budování nových kanalizací, opravy kanalizací
stávajících, intenzifikace stávajících čistíren odpadních vod i budování ČOV nových. V rámci tohoto
úspěšného projektu tak byla renovována či nově vystavěna vodohospodářská infrastruktura ve velké
části okresu Jičín. „Takto rozsáhlý projekt s sebou samozřejmě nese také možná rizika – jak procesní
či administrativní, tak rizika při samotné stavbě. Přesto je třeba zdůraznit, že celá investice byla
nakonec i přes některé problémy realizována ke spokojenosti VOS, a.s. jako investora a v této podobě
bude sloužit městům a obcím a klientům VOS, a.s. řadu příštích desetiletí,“ říká k projektu ředitel
Richard Smutný. „Investiční akce proběhla s výraznou dotací z Fondu soudržnosti Evropských
společenství (dotace 11.136.018,- EUR) a znamenala pro VOS, a.s. významný ekonomický přínos a
skokové zvýšení majetku o více než 600 milionů Kč. Přínos této akce je tedy velkou hodnotou, kterou
celá akce regionu přinesla,“ dodává ředitel.
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