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Rozhodující aktivitou CITELUM, a.s. zůstává správa a údržba veřejného osvětlení 
dopravní signalizace a nasvěcování budov či jiných památek. 

V této oblasti v roce 2004 se zaměříme ve spolupráci s ELTODEO-CITELUM, s.r.o. 
na získání alespoň 1 statutárního města, kde se podle našich informací plánuje vypsání 
nového výběrového řízení (Č. Budějovice - 10 000 světelných bodů, Hradec Králové - 13 000 
sb), nebo prodej TS (Ústí nad Labem, Teplice, možná Liberec). Není vyloučeno vytvoření 
společné firmy s městem Hradec Králové pro provozování VO. Na všech variantách 
pracujeme. 

CITELUM, a.s. samotná bude pokračovat v aktivitách na získávání měst pro 
provozování a obnovu VO ve Východních Čechách, kde plánujeme tento rok získat kromě 
Hradce Králové asi 6000 sb (světel. bodů). V těchto asi 4- 5 městech se počítá s dlouhodobou 
investicí nad 20 mil. Kč a paušálním ročním příjmem na úrovni 10 - 11 mil. Kč. Dle možností 
chceme expandovat i do regionu s působností JME, a.s. a JČE, a.s. 

I na dále budeme pokračovat v realizaci metody EPC dalšími pracemi v Národní 
knihovně, v dílnách Národního divadla, či v některých středních nebo základních školách, 
které řídí přímo radnice, či městské úřady. Objem prací může v roce 2004 představovat 3 - 4 
mil. Kč. 

V neposlední řadě se budeme podílet na aktivitách ELTODO-CITELUM, s.r.o. jak v 
Praze, kde se přepokládají v dalších deseti letech investice do zařízení VO ve výši 420 mil. 
Kč, tak i v dalších městech České republiky, kde můžeme výhodně využívat tzv. venkovské 
zázemí, které máme v Pardubicích, či Havlíčkově Brodě. 

Další aktivity jsou spojené s činností pardubické divize, která by i v příštím roce měla 
docílit nejméně 10 mil. Kč obchodního obratu. Plánované ekonomické výsledky jsou zřejmé z 
plánu obratu, hrubého zisku a zisku po zdanění do r. 2006. 

 

  2004 2005 2006 
Obrat (v tis. Kč) 38 581 41 606 43 658 
HV před zdaněním (v tis. Kč) 17 092 17 826 18 686 
HV po zdanění (v tis. Kč) 15 106 15 787 16 597 

  


