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Schválení závěrečné zprávy na akci Cidlina  

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s., která v letech 2008 – 2009 realizovala 

rozsáhlou investiční akci Cidlina za téměř 700 milionů korun, obdržela informaci, že Evropská 

komise schválila závěrečnou zprávu k projektu Cidlina. V důsledku toho VOS a.s. obdrží od 

Evropské unie zadržovaný doplatek dotace ve výši 1.578.000 Eur, tedy asi 43 milionů korun. 

Oproti původnímu rozhodnutí o poskytnutí podpory Komise ES jako poskytovatel dotace 

provedla její korekci o 648 000 Eur, a to z důvodu nesrovnalostí při zadávacím řízení a 

následné administraci projektu.  

VOS a.s. dostala od Státního fondu životního prostředí dlouho očekávanou informaci o schválení 

závěrečné zprávy k investiční akci Cidlina. Podle rozhodnutí Evropské komise získá VOS a.s. doplatek 

dotace ve výši cca 1.578.000 Eur, tedy asi 43 milionů korun. Dle původního rozhodnutí o poskytnutí 

podpory z roku 2005 mohl být doplatek dotace, který je vyplácený po konečném vyúčtování akce, o 

648.000 Eur (asi 17,5 mil. Kč) vyšší. Komise ES však provedla, podobně jako u jiných dotačních akcí, 

korekci dotace.  Evropská komise totiž v rámci schvalovacího řízení k závěrečné zprávě zohlednila 

zjištění týkající se zadávacího řízení stavby projektu a rovněž i následné administrace dotační akce.  

„Nejedná se o pokutu, kterou by VOS a.s. musela zaplatit, nýbrž o nevyplacení předem schválené 

dotace v plné výši. I těchto 17,5 milionů už bylo v rámci stavební akce proinvestováno. VOS tak 

vlastně tuto část zaplatila ze svého a navýšila tím hodnotu svého majetku,“ vysvětluje ředitel 

společnosti Ing. Richard Smutný. VOS a.s. se snažila korekci minimalizovat, rozhodnutí Evropské 

komise ale bylo nezvratné. „Je samozřejmě mírným zklamáním, že doplatek dotace nedosahuje výše 

dle původního rozhodnutí, nicméně se nejedná pro VOS z ekonomického hlediska o ztrátu nebo 

škodu, neboť přislíbená dotace je právně nevymahatelná a jak již bylo řečeno, o provedenou 

investicí se nám zvýšila hodnota majetku. Podle mého názoru byla již v prvopočátku poměrně 

nedbale zpracovaná zadávací dokumentace, čímž vznikly potíže již při výběrovém řízení. VOS a.s. ale 

tenkrát usilovala o realizaci akce za přispění dotace (více než 11 mil. Eur), aby pomohla svým 

akcionářům postavit kanalizační infrastrukturu. Obce, potažmo naši akcionáři, tak realizací 

kanalizačního potrubí a ČOV  získaly majetek, který by jinak musely podle zákona pořídit i bez 

dotací a postavit ze svých komunálních rozpočtů. Ke korekcím proplacených částek dochází u 

projektů financovaných za pomoci dotací zcela běžně, a to dle skutečně proinvestované částky, 

stejně tak bývají zohledněny např. administrativní chyby apod.,“ vysvětluje dále ředitel. „Doplatek 

dotace dále posílí již tak výrazně stabilní hospodaření VOS a.s. a korekce na něj tedy nebude mít 

v podstatě žádný vliv. Z účetního hlediska se zvýší hodnota majetku, který VOS investicí získala, a ta 

se dále promítne do nákladů postupnými odpisy. Zároveň se situace nedotkne ani cen vodného a 

stočného, které společnost drží již třetím rokem na stejné úrovni,“ přibližuje dále situaci obchodně-

ekonomický náměstek Ing. Zbyněk Němec. O použití doplatku ve výši 43 milionů není ještě 

rozhodnuto, nejspíše bude využit jako rezerva na spoluúčast při získaných dotacích v novém 

dotačním období 2016 -2020.  

Tisková zpráva 

9. 3. 2015 
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Projekt Cidlina byl největším vodárenským projektem v Královéhradeckém kraji, jenž současně řešil 

zlepšení kvality vod v několika vodních tocích. Jednalo se o šest dílčích projektů realizovaných 

v různých aglomeracích v rámci okresu Jičín. Projekt 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. Investiční akce proběhla s výraznou dotací z Fondu 

soudržnosti Evropských společenství, která se na financování akce podílela částkou více než 11 mil. 

Eur a znamenala pro VOS a.s. významný ekonomický přínos a skokové zvýšení majetku o téměř 700 

milionů Kč. Na akci si VOS a.s. vzala úvěr ve výši 13 milionů EUR se splatností na 20 let. Úvěr je 

veden v Euro, tudíž vliv na přesnou výši má i aktuální měnový kurz. 

 

Bližší informace Vám podá: Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a.s., tel.: 493 544 811 

 

 

 

 


