
 

Podnikatelský plán společnosti pro rok 2010 

 
Před společností CITELUM, a.s. v tomto roce již nestojí úkoly spojené               

se stabilizací řízení společnosti, ale hlavně plnění úkolů stanovených strategických 

záměrů v rozšiřování počtu měst a obcí, kde budeme přímo nebo prostřednictvím 

dceřiné společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. či společnosti ELTODO-

OSVETLENIE, s.r.o. spravovat veřejné osvětlení. V roce 2010 nehledě k dvojím 

(parlamentním a municipálním) volbám, chceme vynaložit maximální úsilí na získání 

dalších obcí - klientů pro PSVO. Na základě naší realizované marketingové aktivity   

se nám podařilo obnovit možnosti vypsání nové veřejné soutěže na provozování VO 

v Hradci Králové. Dále jsme rozvinuli obdobnou činnost v dalších městech a obcích 

Východních Čech, kde se rýsují možnosti v Hořicích v Podkrkonoší (asi 1300 SB)      

a v Poličce nad Metují (1700 SB). 

 

 Náš obchodní plán vzhledem ke světové obchodní a finanční krizi je stanoven 

tak, aby náš čistý zisk byl minimálně na úrovni roku 2009, tedy více než 30 mil. Kč.  

 

V roce 2010 chceme i nadále pokračovat v činnostech vypracování projektových 

dokumentací, věnovat se elektromontážním pracem, dosáhnout významné úspěchy 

v uměleckém nasvícení památek, kde jsme již zaznamenali možnost dalších 

významných zakázek na Slovensku.  

 

Společnost CITELUM, a.s. bude i nadále poskytovat služby společnosti         

ELTODO-CITELUM, s.r.o. při zakázkách týkajících se obnovy veřejného osvětlení v 

nově spravovaných městech a obcích, při opravách kabelových poruch a dalších 

pracích. 

 

 

 



 

Města statutárního charakteru jsou pro nás však i nadále strategickým cílem. 

Další investice do veřejného sektoru, i v rámci spolupráce soukromých firem               

a veřejného či státního sektoru, by zřejmě přispěly k hledání cesty ze současné 

ekonomické stagnace.   

 

Odborně připravený tým chceme i nadále dalším vzděláváním a stážemi doma 

v zahraničí profesně zdokonalovat. Nynější ekonomické a profesní výsledky dokazují, 

že investice našich akcionářů do společnosti byly výhodné jak po stránce ekonomické, 

tak z hlediska postavení společnosti na trhu, zejména v České republice. Vedení 

společnosti, tak i její zaměstnanci jsou odhodláni pokračovat v aktivitě započaté        

po valné hromadě v roce 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


