VOS, a.s. pokutu platit nebude, uspěla ve
správním řízení před ÚOHS

Tisková zpráva
14. 9. 2015

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. obdržela od Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže rozhodnutí o podaném rozkladu ve správním řízení k projektu Cidlina. Rozhodnutí
předsedy ÚOHS výrazně vyznívá ve prospěch společnosti - celé správní řízení bylo zastaveno
a pokutu 1 milion korun VOS a.s. platit nemusí. Správní řízení vedl úřad proti VOS a.s. kvůli
údajným nesrovnalostem ve výběrovém řízení na dodavatele stavby projektu Cidlina.
Představenstvo společnosti na svém posledním jednání v září tohoto roku projednalo rozhodnutí
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení vedeném v souvislosti s projektem
Cidlina. Úřad v únoru 2014 v prvostupňovém rozhodnutí uložil VOS, a.s. pokutu 1 milion korun, a to
z důvodu údajných pochybení ve veřejné zakázce na projekt Cidlina, která proběhla již v roce 2008.
Z důvodu zásadního nesouhlasu s vydaným rozhodnutím, jakož i s výší vyměřené sankce, podala
VOS, a.s. prostřednictvím svého právního zástupce proti tomuto rozhodnutí tzv. rozklad
k předsedovi ÚOHS. „Ukazuje se, že krok představenstva společnosti z dubna 2014, tedy podat
rozklad proti rozhodnutí ÚOHS, byl naprosto správný. Rozhodnutím předsedy ÚOHS ze srpna 2015
bylo toto (z pohledu VOS, a.s. velmi sporné) rozhodnutí zrušeno a celé správní řízení vůči naší
společnosti bylo zastaveno. Pokutu 1 milion korun za údajné nesrovnalosti při výběrovém řízení
tedy Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. nedostane,“ říká ředitel VOS, a.s. Ing. Richard
Smutný. „Úřad odůvodnil své rozhodnutí mimo jiné změnou legislativy, která v současné době
neumožňuje posuzovat napadené skutečnosti při výběrovém řízení za nesprávné a stíhat tyto
skutečnosti pokutou. Přezkum postupu zadavatele v projektu Cidlina je tak definitivně ukončen,
když v tomto kontextu zadávací řízení na dodavatele stavby proběhlo řádně a VOS, a.s. jako
zadavateli nelze žádné pochybení vytknout,“ doplňuje Ing. Smutný.
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, realizovaných
v různých aglomeracích v rámci okresu Jičín. Zahrnoval jak budování nových kanalizací a opravy
kanalizací stávajících, tak i intenzifikace stávajících čistíren odpadních vod a budování ČOV nových. V
rámci tohoto úspěšného projektu tak byla renovována či nově vystavěna vodohospodářská
infrastruktura ve velké části okresu Jičín. 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.
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