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4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 
 

Nosná pracovní činnost divize Přelouč v roce 2012 se týkala plnění úkolů údržby 

a správy veřejného osvětlení (VO) vyplývajících ze smluv o přenesené správě 

veřejného osvětlení (PSVO) v získaných lokalitách. Pracovníci divize prováděli 

údržbu VO, lokalizaci a odstraňování kabelových poruch, vytyčování podzemních 

zařízení včetně kontrol před záhozem, prováděla se pasportizace nových SB, včetně 

doplnění pasportizačních tabulek a map (ve spolupráci s dceřinou společností 

ELTODO – CITELUM, s.r.o. s cílem sjednotit a kontrolovat pasporty a mapy). Dále 

probíhaly pravidelné kontroly, údržba a revize elektrických zařízení dle plánů řádů 

preventivní údržby. 

V roce 2012 divize pokračovala v práci na kontrolách stavu koroze stožárů typu 

S a J v místě vetknutí do země, čištění a ošetření asfaltovým nátěrem, při kterých se 

zároveň provádí pravidelná údržba a periodické kontroly. Výsledky prokázaly nutnost 

provádění těchto kontrol. Při zjištění havarijního stavu stožárů jsou tyto ihned 

provizorně zabezpečeny a probíhají jednání s vlastníky VO o opravě. Této činnosti se 

budeme věnovat i nadále, neboť provozujeme zařízení, které je zhruba u 70 % na 

hranici nebo za hranicí životnosti. 

Dále byla realizována obnova VO – dle schválených a odsouhlasených návrhů. 

Jako správce VO jsme se vyjadřovali a schvalovali předložené projektové 

dokumentace, vyjádřili jsme se k 308 žádostem o existenci podzemního zařízení, 

včetně jeho vytyčení. Prováděli jsme odborný dozor při výstavbách VO cizími 

subjekty. Byly obnovovány nátěry stožárů a výložníků VO, realizována vánoční 

výzdoba, probíhaly noční i denní kontroly světelných bodů VO, komplexně se řešily 

veškeré škodní události na zařízení VO. Nadále jsme se věnovali jednáním s dalšími 

potencionálními partnery o uzavření nových smluv. V oblasti správy VO dle PSVO 

jsme úzce spolupracovali s odbory správy majetku, se stavebními a investičními úřady 

jednotlivých MÚ a OÚ. Poskytovali jsme poradenskou a inženýrskou činnost. V rámci 

boje proti vandalizmu docházelo ke spolupráci s Městskou policií jednotlivých lokalit 

a Policií České republiky - neustále se potýkáme s odstraňováním škod na zařízení VO 

po nájezdech vandalů. 
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Nad rámec platných smluv o PSVO s jednotlivými městy a obcemi byly 

realizovány zakázky na opravách, rekonstrukcích a výstavbách VO na základě 

objednávek a smluv o dílo ve výši celkem cca 0,8 mil. Kč. 

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

fungoval bezplatný 24h centrální dispečink. Dále byly pro dceřinou společnost 

prováděny montážní práce v oblasti PSVO v Praze, kde jsme se podíleli                     

na vyhledávání a odstraňování kabelových poruch  ve výši 2,4 mil. Kč, dále jsme se 

podíleli na výměnách stožárů při rekonstrukcích a opravách a na odstraňování škod     

v celkové výši 3,8 mil. Kč. Konkrétně bylo vyhledáno a opraveno 258 případů 

kabelových poruch a provedeno 21 přeložek kabelových polí. 

V průběhu roku 2012 jsme se zaměřili také na rozvoj majetku společnosti.         

Na nové terénní vozidlo IVECO Daily byla namontována pracovní vysokozdvižná 

plošina. Došlo k realizaci generální opravy zdvihacího zařízení MP 14 na vozidle 

LAND ROVER, včetně opravy karoserie vozidla. Pro zkvalitnění činnosti při hledání 

kabelových poruch byl pořízen speciální měřící přístroj - reflektometr pro hledání 

problematických kabelových poruch, které nemají přímý zkrat proti zemi. 

 Provozovna v Havlíčkově Brodě se i nadále zabývala samotným chodem, 

řízením a ekonomikou společnosti, což opět představuje zejména legislativní, účetní, 

personální činnost a technickou a projekční činností. Zúčastnili jsme se několika 

veřejných obchodních soutěží, elektronických aukcí a byla uskutečněna přípravná 

jednání s potencionálními partnery o provozování PSVO. 

 Projekční činnost, stejně jako v předcházejících letech, byla z velké míry 

závislá na zakázkách od společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z větších zakázek jsme 

realizovali rekonstrukci obce Štikov a města Přibyslav. Předmětem projektů byla 

elektromontážní činnost od úprav linek vysokého napětí pro bioplynové stanice, 

výstaveb nových obytných zón, oprav základů, přeložek, po projekty VO. 

Dokončovaly se zakázky minulých let, zúčastňovali jsme se soutěží o nové přeložky    

a byli v úzkém kontaktu s městy a obcemi. V této oblasti došlo bohužel k největšímu 

propadu oproti předcházejícím rokům - celkový obrat představoval 0,8 mil. Kč. 

Projevilo se zde rozdělení trhu mezi velké společnosti a sdružení společností. Další 

vliv na objem zakázek mělo i složení projektů. Zatímco v roce 2011 bylo deset 
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projektů nad 0,1 mil. Kč, v loňském roce této výše dosáhl pouze jeden projekt.

 Elektromontážní práce v roce 2012 měly podobnou tendenci jako projekce. 

Většinou se realizovaly drobnější stavby, mezi větší patřily přeložky ve městě 

Havlíčkův Brod - ulice Šubrtova a Rejnkova. Celkový objem elektromontážních prací 

realizovaných provozovnou Havlíčkův Brod byl 2,3 mil. Kč. 

V oblasti slavnostního osvětlení společnost vyhrála veřejnou zakázku na realizaci 

slavnostního osvětlení hradu STREČNO - STREČNIANSKY HRAD na základě 

loňské světelně technické studie architektonického osvětlení. Samotná realizace 

proběhla bez komplikací a prodlev, k plné spokojenosti všech zúčastěných stran. 

V tomto roce nadále probíhalo sledování a testování ostrovního systému - kombinace 

solární a větrné elektrárny - sloužícímu k napájení slavnostního osvětlení rozhledny     

nad obcí Stará Bystrica, dokončeného v roce 2011. Tento pilotní projekt stále 

sledujeme a vyhodnocujeme. 

Vedení CITELUM, a.s. pokračovalo v roce 2012 ve své dlouhodobé strategii 

v PSVO. V současné době provozuje CITELUM, a.s. přes 8.900 světelných bodů 

s ročním paušálním obratem cca 19,3 mil. Kč. Vedení společnosti se prostřednictvím 

jednatele podílelo na řízení dceřiné společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o., která 

spravuje v České republice již více než 230.000 světelných bodů a podílí se spolu 

s ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. na provádění kontroly této činnosti na Slovensku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




