
Aktivity společnosti za rok 2004 
 
 

V roce 2004 byla přenesená správa a provoz veřejného osvětlení i nadále nosnou 
činností společnosti CITELUM, a. s. a její dceřiné společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. 
V tomto roce se naše společnost již plně věnovala rozvoji a realizaci získaných zakázek na 
provoz a údržbu VO v oblasti východních Čech. Získáním dalších 5 měst a obcí koncem roku 
2004 firma CITELUM, a. s. uskutečňovala přenesenou správu veřejného osvětlení v 8 
městech a obcích s celkovým počtem téměř 5000 světelných míst. K městům Polička, Jaroměř 
a Chlumec nad Cidlinou přibyly Pomezí, Vamberk, Černilov, Lovčice a Nechanice. Ve stádiu 
jednání o uzavření nových smluv je dalších 4-6 obcí a měst jako např. Bystré, Ždírec nad 
Doubravou nebo Nasavrky. 

 
Společnost v rámci těchto aktivit nejen plnila svůj obchodní plán na rok 2004 

schválený valnou hromadou z hlediska zisku společnosti, kdy tento ukazatel byl překročen, 
ale také realizovala strategický záměr svého akcionáře Východočeské energetiky, a. s. 
zabezpečovat dodávky elektrické energie pro veřejné osvětlení prostřednictvím skupiny ČEZ, 
a. s., kam náš akcionář od roku 2003 patří. 

 
V rámci provozování a údržby veřejného osvětlení se ve zmíněných městech a obcích 

prováděla také pasportizace, u divize Pardubice byl zřízen dispečink hlášení poruch, probíhala 
plánovaná obnova spočívající ve výměně svítidel a zdrojů. Dále se realizovaly plánované 
nátěry stožárů, pravidelné noční kontroly a pochopitelně nelze nezmínit významný podíl 
našich montérů na přípravě vánoční výzdoby především ve smluvních městech a obcích. Z 
dalších aktivit je nutno vzpomenout hlavně zakázky pro našeho akcionáře Východočeskou 
energetiku, a. s., které byly získány v rámci klasických výběrových řízení. Týká se to 
například úpravy kabelových rozvodů a vedení v Pardubicích, podílu na rekonstrukci 
elektroinstalace objektů Východočeské energetiky, a. s. v Chrudimi a Pardubicích v hodnotě 
téměř 1 mil. Kč. Dále to byly významné práce na rekonstrukci transformačních stanic 35 kV a 
venkovních linek vysokého napětí. 

 
Kromě těchto prací získala naše pardubická divize některé významnější zakázky od 

Českých drah a menší zakázky od soukromých společností, živnostníků a podnikatelů. Je 
nutno zdůraznit, že hlavním úkolem naší pardubické divize bylo v roce 2004 zvládnout 
provoz a údržbu veřejného osvětlení v osmi městech a obcích východočeského regionu. 

 
Kromě těchto aktivit v roce 2004 CITELUM, a. s. pokračovala v provádění zakázek v 

rámci programu EPC (Energy Performance Contracting), tj. financováním rozvoje a obnovy 
světla z úspor elektrické energie. Na jaře byla dokončena velká zakázka montáže nového 
osvětlení v dílnách Národního divadla na Floře v celkové hodnotě téměř 1,6 mil.Kč. V letních 
měsících v rámci tohoto programu byla uskutečněna II. etapa rekonstrukce osvětlení 
skladových prostor v historické budově Národní knihovny. Tato druhá etapa měla hodnotu 
skoro 600 000 Kč. 

 
Pro společnosti Jihočeská energetika, a. s. a Východočeská energetika, a. s. jsme 

uskutečnili prořezy pod vedením vysokého napětí, některé zemní práce, demoliční práce 
transformačních stanic, opravy vedení vysokého napětí a další. Z hlediska prací pro jiné 
společnosti nebo soukromé podnikatele je dobré připomenout zakázku opravy venkovního 
osvětlení a nasvícení administrativní budovy firmy Chládek & Tintěra a nové architektonické 
nasvícení areálu japonské firmy Futaba. 



V rámci organizačně-řídících aktivit společnosti se vedení CITELUM, a. s. kromě 
zmíněného podílu na práci dceřiné společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. tento rok 
výrazně podílelo na řešení situace v CITELUM Slovakia, a. s. a její bývalé dceřiné 
společnosti CITELUM-M, s. r. o. 

 
Z hlediska aktivit ELTODO-CITELUM, s. r. o. je možno konstatovat, že se nám daří 

plnit přijaté obchodní záměry z hlediska obratu a zisku dceřiné společnosti, kde se výsledky 
pohybují v rámci výkonu stále kolem 450 mil. Kč., přičemž je zisk v souladu s plánem pro 
každý rok. Dále naplňujeme nárůst aktivit, čehož výsledkem bylo získání zakázky v Českých 
Budějovicích o 10 000 světelných místech. 

 
Dále se daří ELTODO-CITELUM, s. r. o. rozvíjet své aktivity i v malých městech, 

což nutí vedení společnosti i akcionáře vážně uvažovat o jisté restrukturalizaci naší dceřiné 
společnosti s vytvářením nových divizí nebo nové společnosti s ručením omezeným pro 
oblast Moravy. 

 
Vzhledem k počtu spravovaných světelných míst a světelných bodů lze říci, že 

CITELUM, a. s. se svým partnerem ELTODO EG je prostřednictvím dceřiné společnosti 
ELTODO-CITELUM, s. r. o. největším provozovatelem a dodavatelem souprav veřejného 
osvětlení na českém trhu, kde náš podíl překročil reálných 20 procent trhu. 

 
Aktivity CITELUM, a.s. na Slovensku byly spojené s podstatnými změnami 

akcionářských struktur CITELUM Slovakia, a.s. a CITELUM-M, s.r.o. Představitel 
francouzského akcionáře CITELUM S.A. pan Texier je zároveň předsedou představenstva 
CITELUM Slovakia, a.s. 

 
Metodologické, technické a ekonomické poradenství je zajišťováno za úzké 

součinnosti s vedením CITELUM, a.s. Situace v CITELUM Slovakia, a.s. a v CITELUM-M, 
s.r.o. je stabilizována a CITELUM, a.s. se snažila organizačně a technicky přispět k dobrému 
chodu těchto slovenských subdivizí. 

 
CITELUM, a.s. nevyvíjí vlastní aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Firma používá 

nejnovější poznatky aplikovaných výzkumů od CITELUM, S.A., příp. od partnera ELTODO 
EG, a.s. 

 
Společnost pečlivě sleduje oblast ochrany životního prostředí. V souladu s příslušnými 

českými právními normami a předpisy je postupováno zejména při likvidaci odpadů a 
demontovaného materiálu. Tato činnost je zajišťována specializovanými firmami. V každé 
smlouvě o přenesené správě veřejného osvětlení je ochrana životního prostředí právně 
ošetřena. V roce 2004 proběhla kontrola Českou inspekcí životního prostředí, při níž nebylo 
shledáno nedostatků. 

 
Ve sféře pracovněprávních vztahů je postupováno dle Zákoníku práce. Společnost 

poskytuje řadu výhod nad jeho rámec - prodloužená dovolená, dále 13. a 14. plat. 
 
CITELUM, a.s. nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 
 
Závěrem je možno konstatovat, že stanovený trend rozvoje i schválený obchodní plán 

se nám daří plnit a dokonce i překračovat, čehož je důkazem ekonomický výsledek 
CITELUM a.s., kdy zisk plánovaný na 14,6 mil. Kč byl překročen. 


