
Aktivity společnosti za rok 2002 
 
 

Rok 2002 - osmý rok existence CITELUM, a.s., byl poznamenán třemi volbami 
(parlamentní, senátní, komunální) a hlavně obrovskými srpnovými povodněmi ve značné části 
území Čech. Tyto události do značné míry ovlivnily naše ekonomické a marketingové 
aktivity, které se projevily:  

• na zrušení již užšího výběru v rámci výběrového řízení na přenesenou správu 
veřejného osvětlení (VO) v Českých Budějoviccích (10 000 sb), kde šance ELTODO-
CITELUM, s.r.o., byly značné,  

• ve zpomalení našich marketingových aktivit v oblasti východních Čech, zde došlo v 
některých městech odložení vypsání výběrového řízení na přenesenou správu 
veřejného osvětlení na rok 2003,  

• v určité stagnaci dalšího prohlubování programu EPC v rámci státní správy, kde se 
neuskutečnily akce, které jsme měli již rozpracované.  

Náš obchodní obrat v porovnání s rokem 2001 dosáhl "jenom" 32 mil. Kč (nemluvíme o 
konsolidovaném obratu), ale dosáhli jsme však plánovaného zisku nad 7 mil. Kč. Původně 
plánovaný výkon měl být o 10 mil Kč vyšší. toto snížení výkonu mělo kromě voleb a záplav i 
další příčiny:  

• předali jsem v roce 2002 provozování VO ve městě Hodonín naší dceřiné společností 
ELTODO-CITELUM, s.r.o., (zakázka dosahovala v roce 2001 více než 4 mil. Kč),  

• značně se snížil náš podíl na zakázkách pro Východočeské energetické závody, s.p., v 
likvidaci  

• technická pomoc v roce 2002 byla o 3,5 mil Kč nižší,  
• proti původnímu plánu byly naše aktivity v rámci programu úspory energie (EPC) o 2 

mil. Kč nižší.  

Tuto analýzu jsme provedli s cílem zjistit důvody snížení celkového obratu v porovnání s 
rokem 2001. 

 
Naše divize CITELUM, a.s., Pardubice v roce 2002 ještě více než v minulém období 

diverzifikovala svoje zakázky. Kromě klasického klienta, kterým byla a zůstává 
Východočeská energetika, a.s., divize prováděla úspěšně práce nejenom na obnově veřejného 
osvětlení v Praze, které dosáhly hodnoty skoro 5 mil. Kč, ale také při odstraňování 
povodňových škod a obnovování dodávek elektrické energie v Národní knihovně Praha a v 
Pardubickém kraji. Dále je možné z významnějších zakázek vzpomenout práce pro společnost 
T-Mobile, pro firmu MORAS, a.s., LEEKTROLINE apod. Klasickou náplní činnosti 
pardubické divize byly v roce 2002 rekonstrukce trafostanic. novou aktivitou se stalo 
budování elektrických přípojek pro rodinné domy a soukromé klienty. I v tomto roce jsme v 
některých zakázkách pokračovali, včetně výstavby veřejného osvětlení pro obec Běstvice. V 
roce 2002 naše prodejna v Pardubicích prodala drobné elektronech incké zboží za více než 1,1 
mil. Kč. I nadále v Pardubicích pokračujeme v kalibraci měřících přístrojů, zajišťujeme 
záruční a pozáruční servis prodávaného sortimentu. Obrat naší pardubické divize v roce 2002 
dosáhl více než 12 mil. Kč. 

 
 
 



V roce 2002 jsme pokračovali v prořezech pod linkami vysokého napětí pro potřeby 
Východočeské energetiky, a.s., prováděli jsme opravy pro Jihočeskou energetiku, a.s., 
budovali nové elektrické linky či kompenzační jednotky. Získali jsme i další zakázky 
fotbalového klubu AC Sparta, jako přebudování 6 polí rozvaděčů nízkého napětí, částečně 
osvětlení tribun a ochozů. Dále jsme dodali kompenzaci pro tiskárnu Vltava-Labe-Press, a.s.s, 
zhotovili studii pro divadlo Ta FANTASTIKA, která by měla být realizována v roce 2003 
(opravy po povodních). 

 
V roce 2002 CITELUM, a.s., úspěšně i když s nižším objemem než jsme předpokládali, 

pokračovala v realizaci programu úspor energie (EPC) v rámci resortu Ministerstva kultury. 
Nejvýznamnější akce se týkaly prací a dodávky materiálu na osvětlení historické budovy 
Národního divadla, kde výše zakázky se pohybovaly kolem 1,8 mil. Kč. Doufáme, že v roce 
2003 se uskuteční naplánovaná akce programu EPC v Národní knihovně. 

 
Z hlediska naší marketingové práce v oblasti získávání zakázek na přenesenou správu 

veřejné osvětlení je nutno říci, že nehledě na komunální volby, výměny radních v některých 
městech a obcích jsme udělali maximum proto, aby v roce 2003 Hradec Králové, Police nad 
Metují, či další města ve východních Čechách vypsali výběrová řízení. Také jsme se podíleli 
na marketingových pracích vyhledávání zakázek pro ELTODO-CITELUM, s.r.o., (Zábřeh, 
Uničiv, Třeboň, České Budějovice, Česká Lípa, Mladá Boleslav a další). 

 
Naše dceřiná společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., pokračovala v roce 2002v pracích 

na obnově veřejného osvětlení v Praze a v získávání dalších zakázek i mimo hlavní město. Na 
základě jednání s bankami se nám povedlo vyřešit finanční situaci spojenou s investicemi do 
této obnovy i získat dodatečný úvěr pro roky 2002 a 2003. na tento úvěr je naší společností 
poskytnuta záruka Živnostenské bance. V roce 2003 bude obnova ve výši 800 mil. Kč 
dokončena. 

 
Členové vedení CITELUM, a.s., se osobně podíleli na řešení některých problémů 

spojených se zakázkou v Praze a v této souvislosti i nadále nesou osobní hmotnou 
zodpovědnost za úspěšnou realizaci této zakázky. je možné konstatovat, že činnost ELTODO-
CITELUM, s.r.o., je stabilizovaná i díky úsilí pracovníků i členů orgánu společnosti 
CITLEUM, a.s. 

 
V roce 2002 došlo ke změně auditora naší společnosti, kterým se stala společnost Mazare 

Audit, s.r.o.. 
 
Z hlediska realizace sociální politiky, vedení společnosti upravilo svým zaměstnancům 

platy a pokračovalo v naplňování zásad správné sociální politiky a v organizování dalšího 
vzdělávání a odborných školení. Tímto se snaží vytvářet pro své zaměstnance optimální 
podmínky pro výkon jejich práce. 


