
Podnikatelský plán společnosti pro rok 2005 
 

 
Společnost CITELUM, a. s. bude i nadále pokračovat v nastoupeném trendu v oblasti 

správy a údržby veřejného osvětlení, dopravní signalizace a nasvěcování budov a 
architektonických památek. 

 
V roce 2005 budou reálné i předpokládané zakázky následujícího charakteru: 

 
 

a) Zakázky přenesené správy veřejného osvětlení 
 
V tomto bodě chceme i nadále pokračovat v plnění existujících smluv s městy ve 

východních Čechách. Vedením CITELUM, a. s. je schválen plán rekonstrukcí pro tento rok, 
ve kterém se počítá s výměnou téměř 2000 nových svítidel a světelných zdrojů, s prováděním 
revize veřejného osvětlení, dokončením pasportizace a nátěry stožárů. S dokončením 
pasportizace souvisí velice náročný úkol její odsouhlasení s městy a následná úprava 
smluvních hodnot a zvyšování fakturace. 

 
Jistými novými přírůstky v rámci naší klientely jsou města Ždírec nad Doubravou a 

Bystré u Poličky, což představuje dalších téměř 600 světelných míst. Dále jsou ve fázi jednání 
města a obce jako Luže, Nasavrky, Jablonné nad Orlicí, Velichovky, České Libchavy, 
Heřmanův Městec, Dvůr Králové nad Labem a Trutnov, což perspektivně představuje okolo 
4000-5000 světelných míst. 

 
Úspěšnost rozpracovaných zakázek, tedy následné uzavření smlouvy je rok od roku 

menší. Marius Pedersen (tedy firma ze skupiny Veolia) považuje za úspěch 20%! 
  S ELTODO-CITELUM, s. r. o. je reálná snaha získat tento rok další krajské město a to Ústí 
nad Labem, což by teoreticky představovalo dalších 10 000 světelných míst a nějaká menší 
města s počtem zhruba 3000 světelných míst jako je např. Kutná Hora ap. 
 
 
b) Rozpracované zakázky 
 

Naší snahou je pokračovat i tento rok v realizaci programu EPC při výměně světel v 
budovách spadajících do oblasti školství a kultury. Nemalé úsilí si vyžádá realizace projektu 
pro Spartu Praha. Bohužel, zde konečná etapa závisí i na fotbalových výsledcích (tj. finanční 
efekt pro Spartu). 
 
 
c) Zakázky pro jiné společnosti 
 

V roce 2005 plánujeme práce jak pro Východočeskou energetiku, a. s., tak pro 
Východočeské energetické závody, s. p. v likvidaci nebo skupinu EON, kdy se chceme 
podílet na realizaci akcí investičního charakteru, provádět rekonstrukce a běžné opravy 
elektroinstalací, zajišťovat průřezy pod vysokým napětím, základní stavební, elektroinstalační 
a demoliční práce (transformační stanice, pokládka a překládání kabelů apod.) 
 
 
 



d) Ostatní zakázky 
 

V této oblasti plánujeme účast naší společnosti při opravě kabelových poruch v Praze, 
při některých pracích při obnově veřejného osvětlení v rámci aktivit ELTODO-CITELUM, s. 
r. o. I nadále budeme prostřednictvím pardubické divize zajišťovat záruční i pozáruční servis 
a kalibraci elektropřístrojů. V souladu se smlouvou o technické pomoci s CITELUM 
Slovakia, a.s. a CITELUM-M, s. r. o. se budeme nejen podílet na další stabilizaci těchto 
společností, ale již nyní se snažíme přispět k řešení jejich provozních problémů (např. plošina) 
konkrétním způsobem. Akcionář těchto společností CITELUM S. A. bude pravidelně 
informován členy představenstva CITELUM, a. s. o situaci s dalším vývojem řešení 
problémů. 

 
Co se týče plánovaných výsledků na rok 2005 v rámci schváleného byznys plánu 2005 

- 2009, CITELUM, a. s. věří, že se podaří splnit jak plánovaný obrat ve výši 41, 6 mil. Kč), 
tak i následný zisk ve výši 17, 8 mil. Kč před zdaněním. 

 
Významným úspěchem pro společnost je získání vlastních provozních budov v 

Přelouči. Z hlediska geografického se jedná o město s velice dobrou polohou a dopravním 
spojením. Budovy umožní dobré provozní podmínky vyhovující potřebám přenesené správy 
veřejného osvětlení. 

 
 
 


