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VÝVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 2016 
 

V roce 2016 se společnost CITELUM, a.s. snažila pokračovat v úsilí co nejlépe 
splnit svůj podnikatelský záměr a zároveň hlavní předmět podnikání, kterým je 
„přenesená správa veřejného osvětlení“ (PSVO) a s ním spojené činnosti. 

K 31.12.2016 jsme provozovali PSVO měst a obcí u cca 7.700 světelných bodů a 
to ve 25 lokalitách. Jedná se o komplexní péči o svěřené zařízení, které však zůstává 
majetkem zadavatele při zachování veškerých povinností a závazků. Tento 
dlouhodobý smluvní vztah přenese břemeno správy veřejného osvětlení z městských 
(obecních) úřadů na společnost včetně jednání se třetí osobou. 

PSVO zahrnuje zejména pasportizaci a evidenci majetku, provoz veřejného 
osvětlení, slavnostního osvětlení, světelné dopravní signalizace a dalších příbuzných 
zařízení, obnovu a investice, inženýrskou - revizní - kontrolní činnost, plnění norem 
a legislativních požadavků. Přitom je kladen značný důraz na bezpečnost a spolehlivost 
zařízení, snížení spotřeby elektrické energie a nákladů na údržbu. Veškeré tyto 
činnosti vychází z kooperace pracovišť provozní kanceláře Havlíčkův Brod a divize 
Přelouč. Nezanedbatelnou složku činnosti společnosti zde tvoří i činnost projekční a 
realizační v oboru energetiky. 

V roce 2016 byl dosažen čistý zisk ve výši 18.249tis. Kč.  

Uvádíme, že od data účetní závěrky do vydání výroční zprávy nenastaly žádné 
významné události, které by měly dopad do roku 2016, a že společnost nemá žádnou 
organizační složku v zahraničí. 

Kromě dalšího odborného a jazykového vzdělávání zaměstnanců v roce 2016 
společnost nevynaložila žádné náklady na výzkum a vývoj. 

V roce 2016 společnost nevyvíjela žádné aktivity v oblasti ochrany životního 
prostředí a pracovněprávních vztahů. 

 

 
HLAVNÍ CÍLE SPOLEČNOSTI PRO ROK 2017 

 
Společnost  CITELUM,  a.s.  chce  i  nadále  pokračovat  v plnění  všech  závazků 

a povinností vyplývajících z platných smluvních vztahů. Záměrem je nejen udržet, 
ale i rozšířit své pole působnosti a s tím spojený objem zakázek jak v hlavní činnosti 
společnosti, tak i ve vedlejších příbuzných činnostech. 

Dlouhodobá působnost na trhu, kvalitní technická a technologická vybavenost 
a dobrý zaměstnanecký kolektiv naší společnosti je pevný základ pro fungování 
CITELUM, a.s. ve stále se měnících podmínkách dnešní ekonomiky a politiky ČR. 


