
Aktivity společnosti za rok 2010 
 

V roce 2010 vedení společnosti CITELUM, a.s. navázalo na svou dlouhodobou 

strategii v oblasti přenesené správy a údržby veřejného a slavnostního osvětlení            

a na aktivity a výsledky roku 2009. 

 

V současné době provozujeme více než 9.300 světelných bodů s ročním paušálním 

obratem cca 19 mil. Kč. Vedení společnosti se i nadále podílelo na řízení dceřiné 

společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o., která spravuje v České republice již kolem 

230.000 světelných bodů a podílí se spolu s ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.              

na provádění kontroly této činnosti na Slovensku.  

 

Rok 2010 byl pro společnost rokem stabilizace a realizace nové vnitřní struktury 

společnosti.  

 

Aktivity společnosti lze rozdělit stejně jako v roce 2009 na činnost prováděnou 

v provozovně Havlíčkův Brod a provoz veřejného osvětlení, který zajišťuje divize 

Přelouč. 

 

Provozovna v Havlíčkově Brodě se nadále zabývala samotným chodem, řízením    

a ekonomikou společnosti, což představuje zejména legislativní, účetní, personální 

činnost, a technickou a projekční činností. 

 

V oblasti slavnostního osvětlení společnost dokončila realizaci slavnostního 

nasvětlení nově opraveného zděného parkového altánu v areálu Ústavu sociální péče 

Zboží. V pozici správce veřejného osvětlení v lokalitě Polička se společnost             

jako odborný konzultant podílela na reurbanizaci centrálního náměstí. 

 

Zakázky v projekční činnosti energetiky (vysoké napětí, stavební úpravy 

trafostanic, opravy stožárových základů linek velmi vysokého napětí, projektování 

veřejného osvětlení, přechodů atd.) opět představovaly nejen tvorbu samotných 



projektů, ale také jejich některé realizace. Zakázky z projekční činnosti dosáhly výše 

téměř 3.250 tis. Kč. I v této činnosti se mnohé mění a vyvíjí. Nezbývá než                   

se přizpůsobovat podmínkám trhu. 

 

Zakázky elektromontážních prací byly v roce 2010 drobnějšího charakteru, 

převážně šlo o provedení přípojek nn pro ČEZ Distribuce, a.s. K nejvýznamnějším 

zakázkám provozovny Havlíčkův Brod v této oblasti patřilo položení kabelového 

vedení nn v oblastech Pohled - samoty a Havlíčkův Brod, ZTV U Rybníčku                  

a provedení přeložky kvn a knn v Havlíčkově Brodě na Černém mostě. Celkem byly 

touto provozovnou CITELUM, a.s. provedeny elektromontážní práce v hodnotě 4.322 

tis.Kč. 

 

Nosná pracovní činnost divize Přelouč se v roce 2010 podobně jako 

v předcházejících obdobích týkala  plnění úkolů údržby a správy veřejného osvětlení 

v získaných lokalitách. Jednalo se o opravy veřejného osvětlení, lokalizaci                   

a odstraňování kabelových poruch, vytyčování podzemních zařízení, včetně kontrol 

před záhozem, prováděla se pasportizace nových světelných bodů, včetně doplnění  

pasportizačních tabulek a map, pokračovalo se v provádění  pravidelných kontrol,  

údržbě a revizích el. zařízení dle řádného plánu údržby. V roce 2010 byly dále 

zahájeny kontroly stavu koroze stožárů typu J v místě vetknutí do země, včetně čištění 

a nátěru asfaltovým nátěrem. 

 

Dále byla realizována obnova veřejného osvětlení – dle schválených                     

a odsouhlasených návrhů.  Jako správci jsme se vyjadřovali a schvalovali předložené 

projektové dokumentace, prováděl se odborný dozor při výstavbách veřejného 

osvětlení cizími subjekty, byly prováděny nátěry stožárů, realizovala se vánoční 

výzdoba, probíhaly noční kontroly, komplexně se řešily veškeré škodní události         

na zařízení veřejného osvětlení a nadále probíhala přípravná jednání s dalšími 

potencionálními partnery o uzavření nových smluv. V tomto směru bylo úzce 

spolupracováno s odbory správy majetku, stavebními a investičními odbory 



jednotlivých městských a obecních úřadů a v neposlední řadě i Policií České 

republiky.  

 

Nad rámec platných smluv s jednotlivými městy byly realizovány zakázky         

na opravách, rekonstrukcích a výstavbách veřejného osvětlení na základě objednávek   

a smluv o dílo ve výši cca  2,7 mil. Kč. 

 

Ve spolupráci s dceřinou společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. bezchybně 

pracoval bezplatný 24h dispečink. Dále byly pro dceřinou společnost prováděny 

montážní práce v oblasti přenesené správy veřejného osvětlení v Praze, kde jsme        

se podíleli na vyhledávání a odstraňování kabelových poruch  ve výši cca 3,5 mil. Kč   

a  na výměnách stožárů při rekonstrukcích a opravách ve výši cca 2 mil. Kč 

 

Společnost dále pokračuje v politice trvalého rozvoje a aktivní ochrany životního 

prostředí, což se projevuje nejen ve vnitřním provozu CITELUM, a.s., ale také 

v našich obchodních aktivitách a ve styku s našimi klienty. 

 

Zpráva o stavu majetku společnosti je součástí přílohy k účetní závěrce společnosti 

za rok 2010, která je nedílnou součástí auditorské zprávy. 
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