
Aktivity společnosti za rok 2005 
 
 

Do roku 2005 vstoupila společnosti CITELUM, a.s. s rozhodnutím přesného plnění 
podnikatelského plánu na léta 2005-2009 schváleného valnou hromadou dne 27.5.2004. 
 

V tomto plánu byly strategické aktivity společnosti zaměřeny na : 
 

 „Provoz a údržbu veřejného osvětlení 
 „Elektromontážní práce 
 „Podílení se na řízení kontrole ELTODOI-CITELUM, s.r.o. se snahou dosáhnout 

plánovaných ekonomických výsledků i dalšího postupného získávání podílu na 
trhu veřejného osvětlení. 

 
V tomto roce přenesená správa a provoz veřejného osvětlení byly nadále základní 

činností CITELUM,  a.s. a její dceřiné společnosti ELETODO-CITELUM, s. r. o. Ve výroční 
zprávě za rok 2004 jsme konstatovali, že spravujeme okolo 5 000 světelných bodů v oblasti 
východních Čech. Současně jsme si vytyčili rozšířit tento počet téměř o 2000 světelných bodů 
(SB). Společnost splnila tento plán a k 31.12.2005 počet spravovaných SB dosáhl počtu 7034. 
Celkový počet obcí a malých měst dosáhl počtu 20. 
 

V těchto městech a obcích se prováděla pravidelná údržba a servis, pasportizace, byl 
zaveden dispečink poruch. V rámci obnovy se prováděly výměny svítidel, zdrojů a nátěry 
stožárů. Podíleli jsme se na nasvícení významných budov a památek a koncem roku jsme se 
jako každoročně podíleli na instalaci vánoční výzdoby. Sami, stejně jako ve spolupráci 
s obecními úřady jsme prováděli pravidelné noční kontroly. V roce 2005 byla prováděna 
obnova veřejného osvětlení celkem v 15 obcích, kde se investovalo téměř 11   tis. korun. 
 

Při plnění našich dalších aktivit v oblasti elektromontážních prací hrála významnou 
roli naše pardubická divize, která se přestěhovala do vlastních prostor v Přelouči. Nové 
budovy v Přelouči jsou v majetku CITELUM, a.s. a poskytují výborné zázemí jak pro 
zaměstnance, tak pro techniku a materiál. Takto získávala zakázky nejen v rámci ČEZ, a.s., 
ale i mimo tuto oblast. Běžné byly zakázky na přeložky kabelů, opravy transformátorů, 
elektroinstalace nebo opravy poškozených vrchních vedení vysokého napětí. Pro městský 
úřad v Chlumci nad Cidlinou jsme prováděli opravy rozvodů, pro Univerzitu Pardubice byla 
provedena revize trafostanic. Dále jsme zajišťovali opravy a kalibraci měřících přístrojů. 
V těchto klasických elektromontážních pracech dosáhl náš finanční obrat téměř 6 000 tis. Kč. 
Tento obrat představoval polovinu obratu, kterého naše společnost dosáhla v oblasti 
přenesené správy a údržby veřejného osvětlení.  
 

Hlavním úkolem naší, nyní „přeloučské“ divize zůstávala organizace provozu a údržby 
veřejného osvětlení ve 20 městech a obcích východočeského regionu. Z tohoto důvodu byly 
některé zakázky zajišťovány subdodavatelským způsobem.  
 

Co se týče hodnocení aktivit ELETODO-CITELUM, s.r.o., dařilo se nám i v roce 
2005 plnit úkoly stanovené obchodním plánem v oblasti jak finanční, tak i nárůstu objemu 
aktivit. 
 

 
 



Pravidelně probíhají schůzky exekutivních orgánů společnosti a jednatelé společnosti 
jednou až dvakrát měsíčně sledují všechny stanovené obchodní a finanční ukazatele, zabývají 
se novými dceřinými firmami (např. ELSYMO) a kontrolují činnost jednotlivých divizí, o 
které jsou pravidelně ředitelem ELTODO-CITELUM, s.r.o. informováni. Představitelé 
CITELUM, a.s. se pravidelně aktivně zúčastňovali na práci orgánu jako dozorčí rada, 
popřípadě jako delegace společníků. 
 

Splněný plán a návrh rozdělení dividend na valné hromadě v Bratislavě dne 16.3.2006 
to jen potvrdil. Celkově je dnes ELTODO-CITELUM, s.r.o. již naprosto suverénním lídrem 
na trhu veřejného osvětlení na území České republiky, kde provozuje více než 200 000 SB 
v téměř 80 městech a obcích. Mimo menší města a obce jsou získána města jako České 
Budějovice, Ústí nad Labem nebo Liberec jasným důkazem promyšlené taktiky a politiky 
fungování akcionářů a výkonných orgánů společnosti na trhu veřejného osvětlení. 
 

V roce 2005 jsme se věnovali i programu EPC (Energy Performance Contracting), 
který byl vzhledem k častým personálním změnám ve státní správě v oblasti úspory energie 
na osvětlení cílem snah o radikální úspory. Příjem z tohoto programu dosáhl pro společnost 
částky okolo 500 tis. Kč. I v ostatních aktivitách jako jsou například prořezy pod linkami VN, 
demoliční nebo stavební práce při opravách stožárů VN pro ČEZ, a.s. nebo E.ON, a.s. bylo 
dosaženo obratu skoro 1 500 tis. Kč. Je nutno na druhou stranu sdělit, že se jednalo jen o malé 
zakázky. 

 
Velice nepříznivý je stav s platbami za elektrickou energii prostřednictvím ČEZ 

Zákaznické služby, s.r.o. V dokladech je značná chybovost, část není vyfakturována. Situaci 
zhoršuje obtížná komunikace prostřednictvím Call centra. Na písemné podněty obvykle 
nepřichází odpověď. 
 

I nadále se firma CITELUM, a.s. podílela na řízení společnosti DCITELUM Slovakia, 
a.s. a CITELUM-M, s.r.o., kde poskytovala nejen metodologickou, ale také technickou pomoc 
při zajišťování výbavy pracoviště v Lučenci při fúzování obou slovenských společností.  
 

Celkově je možné konstatovat, že CITELUM, a.s. průběžně plní efektivně stanovenou 
strategickou orientaci na valné hromadě ze dne 27.5.2004, čehož důkazem jsou zmíněné 
ekonomické výsledky společnosti. Za rok 2005 byl výrazným způsobem překročen zisk 
plánovaný původně na 17 826 tis. Kč před zdaněním i po zdanění (což činí 15 505 tis. Kč) 
řádově v milionech korun. Celkové výnosy společnosti dosáhly více než 50 000 tis. Kč. 
 

Toto výrazné překročení má několik zásadních důvodů; prvním je kvalitní obchodní 
politika a získání zakázek s dobrou obchodní marží; druhým důvodem bylo úspěšně 
fungování a hospodaření dceřiné společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. za rok 2005. 
Rozhodujícím důvodem úspěšného fungování společnosti bylo vybudování kolektivu stálých 
pracovníků bez fluktuace a s loajálním poměrem ke společnosti. 
 

CITELUM, a.s. nemá žádnou organizační složku v zahraničí. Vedení společnosti 
CITELUM, a.s. prohlašuje, že nenastaly žádné významné skutečnosti po datu účetní závěrky, 
které by měly být ve výroční zprávě uvedeny.  
 
 
 
 


