Aktivity společnosti za rok 1999
Rok 1999 byl prvním rokem realizace kontraktu na správu a údržbu veřejného a
slavnostního osvětlení a veřejných věžních hodin na území hlavního města Prahy po třech
měsících přešel kontrakt do správy dceřiné společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Úsilí společnosti bylo směřováno na plnění závazků vyplývajících s kontraktu s
Prahou (viz výše) a společnost se také podílela na některých subdodavatelských pracích při
naplňování této smlouvy.
Další činnost společnosti byla směřována na posílení aktivit divize Pardubice Tato v
roce 1999 realizovala zhruba 84 zakázek s celkovým obratem kolem 13.5 mil.Kč, čímž
výrazným způsobem přispěla ke zvýšeni obchodního obratu společnosti na 27 mil.Kč (nárůst
oproti 1998 o 104%).
Nejvýznamnějši zakázky realizované prostřednictvím divize Pardubice:
a. montáž technologie trafostanic 35 kV pro:
o SIGNÁL MONT, s.r.o, Hradec Králové
o nemocnice Pardubice
o kasárna TGM v Pardubicích
o VČE, a.s., Hradec Králové a Holice
b. prováděni přeložek kabelových rozvodů pro:
o ZSP Praha
c. likvidace 230 kabelových poruch pro:
o ELTODO-CITELUM, s.r.o. (práce v objemu 1.5 mil.Kč)
Činnost v oblasti nasvětlování objektů:
V roce 1999 byla dokončena realizace nasvětlení oranžerie a severovýchodni části
zámku Hluboká. Společnost zde vypracovala nejen návrh, ale i prováděcí plány a výběr
materiálu. Dále byla dokončena zakázka nasvětleni budov Severomoravské energetiky (za
více než 1.3 mil.Kč) s použitím nových technologických postupů.
Pro Botanickou zahradu v Praze byl proveden návrh a dodávka slavnostního osvětlení.
Ve ztížených klimatických podmínkách slouží toto osvětlení pro prestižní společenské akce.
Společnost pokračovala i v roce 1999 v projekční a stavební činnosti v oblasti zakázek
zejména pro VČE, a.s.
CITELUM, a.s., aktivně přispívala svou účastí na veletrzích či seminářích v
Maďarsku, SRN (Berlín) i v ČR (v rámci EDF) k propagaci solidnosti firmy a jmen
akcionářů.
Výhledem k situaci na Balkáně byla učiněna společně s VČE,a.s., nabídka pro správní
orgány z hlediska obnovy energetických sítí a veřejného osvětlení

Dále z hlediska přibližování legislativy ČR k normám EU byla vypracována studie k
novele zákona o zadávání veřejných zakázek s porovnáním k podobným normám EU (tento
materiál byl využit pro dceřinou společnost, partnery i v rámci firem působících v holdingu
EDF)
Společnost pokračovala v marketingové práci, jejímž výsledkem bylo založení
komanditní společnosti ELTODO-CITELUM Týnec nad Sázavou, čímž se rozšířily aktivity
dceřiné společnosti mimo území hlavního města.
Bylo vedeno účetnictví a daňové poradenství pro klienty z řad právnických osob i
podnikatelů.

