
Podnikatelský plán společnosti pro rok 2003 
 

V střednědobém podnikatelském plánu společnosti CITELUM“, a.s., schváleném na 
Valné hromadě v roce 1999 jsme počítali, že po získání zakázky v Praze se nám podaří získat, 
včetně dceřiných společností do roku 2004 dalších 20.000 - 30.000 světelných bodů. 
V současné době máme tento plán splněný tak asi na polovinu. 

V roce 2003 zůstává úkolem prosadit vypsání výběrového řízení na přenesenou správu 
veřejného osvětlení v Hradci Králové (13.000 SB) se snahou tuto soutěž vyhrát. 

Na základě dohody s naším partnerem ELTODO EG jsme nehledě na komplikovaný  
rok 2002 rozběhli vlastní marketingové intenzivní aktivity v regionu východních Čech. 
Pozitivně se jeví stav rozpracování obchodních případů v Polici nad Metují (800 SB), Svitavy 
(1000 SB), Hronov (700 SB), Polička (1000 SB) Jaroměř (1.400 SB), Třebechovice (800 SB) 
a také znovu po volbách vstoupíme do jednání s dalšími radnicemi jako: Přelouč, Ústí nad 
Orlicí apod. Ve východních Čechách se tedy ucházíme o zakázky samostatně, 

V rámci aktivity dceřiné společnosti ELTODO-CITELUM, a.r.o., je snaha o vypsání 
opakovaných výběrových řízení na přenesenou správu v Českých Budějovicích (10.000 SB), 
v České Lípě (3.500 SB) Rozpracovaná jsou města a obce jako Duba, Dolní Nouzov, Mšeno, 
Opatovice a Rajhrad (Morava), Štětí, Jirkov a další. Jedná se o malá města mezi 400 – 800 
SB, což by představovalo asi 4.000 SB. 

Ucházíme se o zakázku na osvětlení fotbalového stadionu v Jablonci nad Nisou, která 
by se realizovala také prostřednictvím ELTODO-CITELUM, a.r.o. I tak je možné 
konstatovat, že původní obchodně – strategický plán společnosti, schválený na Valné 
hromadě v roce 1997, získat do roku 2002 7% trhu veřejného osvětlení byl výrazně 
překročen.V případě, že se uskuteční část našich obchodních záměrů v roce 2003, již v roce 
2004 by jsme mohli vstoupit s našim partnerem ELTODO EG i částečně sami na trh 
veřejného osvětlení jako dominantní firma, která by ovládala již kolem 21 % trhu. Dnes je to 
skoro 19 %. 

V tomto roce chceme navázat na dobré zkušenosti v realizaci projektu úspory energií 
(EPC), kde zůstávají našimi klienty instituce státní správy (hlavně Ministerstva kultury, 
školství a další) a uvažujeme o dodávkách elektrických zařízení, která umožňují tuto úsporu 
energie i pro jiná ministerstva. V roce 2003 počítáme s objemem zakázek ve výši 6 mil. Kč. 
Sortiment nabízených služeb bude rozšířen o speciální regulátory od britské firmy Savawatt. 

V rámci drobných podnikatelských aktivit budeme poskytovat pro Východočeskou 
energetiku, a.s. Jihočeskou energetiku, a.s., i další distribuční společnosti služby v oblasti 
demoličních a stavebních prací, prořezů pod linkami vysokého napětí, montážních prací pro 
různou soukromou klientelu a jiné obchodní společnosti.  

Jak jsem konstatovali v našem výše zmiňovaném střednědobém obchodně – 
podnikatelském plánu společnosti, bude hrát v našich obchodních aktivitách i v roce 2003 
nezastupitelnou roli i naše divize v Pardubicích. 

 



Doufáme, že již tento rok budeme provozovat veřejné osvětlení v některém městě 
východních Čech. Divize bude pokračovat i nadále ve své obchodní činnosti zaměřené na 
prodej zboží, na záruční a pozáruční servis prodávaného sortimentu, na opravy a kalibrace 
měřících přístrojů.  

V montážní činnosti budeme pokračovat v rozpracovaných zakázkách hlavně 
kabelového vedení pro Východočeskou energetiku, a.s., dále budou významnými zakázkami 
přeložky kabelů 1 a 6 kV pro České dráhy (asi 1,5 mil. Kč), úpravy rozvaděčů nízkého napětí 
v trafostanicích 35 kV, revize a údržba elektroinstalace v cihelně Holice a další. 

Pochopitelně i v tomto roce se bude naše divize podílet na údržbě, opravě, 
rekonstrukci a výstavbě VO v Praze. Počítáme s objemem kolem 5 mil. Kč. Dle našich 
představ by měl objem zakázek divize Pardubice v tomto roce dosahovat kolem 12 – 14 mil. 
Kč. Celkově společnost počítá s objemem kolem 37 – 40 mil. Kč obchodního obratu. 

V roce 2003 budeme klást důraz na řízení ELTODO-CITELUM, s.r.o. a na úspěšné 
dokončení I. etapy obnovy VO v Praze ve výši 800 mil. Kč. Naprostou novinkou bude 
rozšíření činnosti o provádění energetického auditu dle zákona č. 406/2000. 

Kromě sociálně – ekonomických opatření pro naše zaměstnance, budeme pečovat o 
jejich profesionální růst. Důležitým úkolem pro společnost bude hledat nové a Rychlé 
komunikační formy spolupráce s našimi akcionáři s cílem zabránit případným informačním 
šumům.  

 


