
Aktivity společnosti za rok 2003 
 
 

Společnost CITELUM, a.s. v roce 2003 pokračovala sama, i prostřednictvím své 
dceřiné společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. ve vykonávání své hlavní aktivity a to v 
provozování veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a světelné dopravní signalizace v 
městech České republiky. Po roce povodní a mnohých voleb, jak jsme v loňské zprávě 
označili rok 2002, byl rok 2003 rokem, kdy se CITELUM, a.s. po dohodě se svým partnerem 
zaměřila pod svým jménem na získávání měst a obcí ve Východních Čechách pro přenesenou 
správu v oblasti veřejného osvětlení. Společnost také při tom vycházela ze strategického 
záměru svého akcionáře VČE, a.s., zabezpečovat dodávky elektrické energie pro veřejné 
osvětlení prostřednictvím VČE, a.s., nebo skupiny ČEZ, a.s., kam VČE, a.s. od 1.4.2003 patří. 
CITLEUM, a.s. v roce 2003 získala tři města (Polička, Jaroměř a Chlumec nad Cidlinou ) s 
celkovým počtem skoro 4000světelných bodů. 

 
Provozování veřejného osvětlení v těchto městech společnost zvládla ve spolupráci s 

dceřinou firmou. Již první výběrové řízení na provozování veřejného osvětlení v oblasti 
Východních Čech v roce 2004 ukazují, že společnost CITELUM, a.s. má šanci získat i další 
města, která mají od 700 - 1500 světelných bodů. Vzhledem k organizační, podnikatelské i 
finanční stabilitě společnosti,je CITELUM, a.s. zatím schopna financovat obnovu veřejného 
osvětlení z vlastních zdrojů. 

 
Rok 2003 byl i rokem, kdy jsem se znovu neúspěšně ucházeli o město Hradec 

Králové, jehož vedení nakonec výběrové řízení znovu zrušilo. Ze známých údajů je zřejmé , 
že naše nabídka byla kvalitní a konkurenceschopná. 

 
Kromě aktivit v oblasti veřejného osvětlení naše společnost i v roce 2003 úspěšně 

pokračovala v realizaci akcí metodou EPC (Energy Performance Contracting) tj. financování 
rozvoje a obnovy světla z úspor elektrické energie. V letních měsících minulého roku 
provedla společnost v rámci metody EPC rekonstrukci osvětlení v budově Národní knihovny. 
V rámci této akce v hodnotě 2,8 mil. Kč bylo vyměněno 2160 ks starých svítidel o spotřebě 
2x60W za zářivková svítidla o spotřebě 17 W. Tato akce se týkala výměny svítidel ve skladu 
odboru správy knihovního fondu, oddělení hudebního periodik. 

 
Z dalších aktivit společnosti, v tomto roce pokračovala v práci pro VČE, a.s., 

prořezech pod trasami vysokého napětí, provedla demolici několika trafostanic, opravu 
elektroinstalace v divadle TA FANTASTIKA, vyměnila elektropřípojku na fotbalovém 
stadionu AC SPARTA. Pro JČE, a.s. pracovníci CITELUM, a.s. provedli opravu betonových 
základů na několika linkách, pokračovali i v tomto roce v prořezech pod linkami vysokého 
napětí v Jižních Čechách. Připomněli jsem jen některé akce, jejichž hodnota byla vyšší, nebo 
kolem 100 000 Kč. 
 

Naše divize v Pardubicích, která se každým rokem podílí nejméně 15 - 20 % na 
obchodním obratu firmy i v roce 2003 úspěšně splnila svoje úkoly. K tradičním zakázkám, 
jako jsou práce pro ELTODO-CITELUM, s.r.o. (oprava kabelových poruch, výměna stožárů, 
svítidel apod. ), práce pro VČE, a.s. (výměna kabelového vedení, rekonstrukce 
transformačních stanic, úprava rozvaděčů nízkého napětí, práce pro správu budov VČE, a.s.) a 
České dráhy, a.s., kromě množství různých zakázek od soukromých firem, přibyly pro naši 
divizi v Pardubicích, aktivity spojené s provozováním a obnovou veřejného osvětlení. 
Příkladem je Polička, kde se podepsala smlouva k 1. srpnu 2003. Následně se začala provádět 



pasportizace, byl zřízen dispečink hlášení poruch 24h, provedla se částečná výměna svítidel a 
vyměnilo se skoro 250 zdrojů, což činí asi 22% parku osvětlení. Prodejna pardubické divize v 
roce 2003 prodala elektrický materiál za více než 1,1 mil. Kč. 

 
Společnost se aktivně prostřednictvím jednatelů, členů dozorčí rady i členů delegace 

společníků podílela na řízení strategické i praktické činnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o., 
která v roce 2003 dokončila plánovanou obnovu veřejného osvětlení v Praze ve výši 800 mil. 
Kč. Na jednání orgánů společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. byly schváleny obchodní 
plány společnosti do roku 2013 pro Prahu a ostatní města v České republice s více než 20% 
rentabilitou. V roce 2003 obchodní obrat ELTODO-CITELUM, s.r.o. dosáhl 431 mil. Kč s 
hrubým ziskem 40 mil. Kč, čímž společnost značně překročila původní plán na rok 2003. 

 
Dobré výsledky ELTODO-CITELUM, s.r.o. se pochopitelně odrážejí částečně i na 

výsledcích CITELUM, a.s.. Naše společnost po přechodném snížení obratu v roce 2002 
(32mil.) v roce 2003 dosáhla plánovaných 38 mil. Kč, přičemž hrubý zisk plánovaný pro tento 
rok jsme překročili o 2 mil. Kč (7,6 mil. Kč - plánovaný, 9,5 mil. Kč - skutečný). 

 
Již v roce 2002 si naši akcionáři uvědomovali význam synergetických aktivit v rámci 

existujících skupin ČEZ, a.s. či DALKIA. Již dnes, před úplnou liberalizací trhu s elektrickou 
energií jsou ze strany různých dodavatelů snahy nabízet nám odběr elektrické energie nejen 
pro Prahu, ale i ostatní města a obce v ČR. Toto potvrzuje význam kompaktnosti existujících 
holdingových skupin pro město a obce z heldisk šíře a komplexnosti nabízených služeb. 

 
Při stabilizaci aktivit i obchodních záměrů ELTODO-CITELUM, s.r.o. naše 

společnost neměla problémy v tomto roce vypracovat do roku 2013 obchodní plán, který byl 
již předložen v roce 2003 našim akcionářům a který předpokládá v příštích letech dosahování 
pozičních ekonomických výsledků, umožňujících stále vyplácení dividend. 


