Aktivity společnosti za rok 2000
Rok 2000 potvrdil správnost strategie společnosti CITELUM a.s., schválené na řádné
valné hromadě v roce 1997 v oblasti marketingu a budování pozic na českém trhu v
provozování veřejného a posléze i průmyslového osvětlení. Společnost svou aktivitou při
obnově veřejného osvětlení v Praze a dalšími činnostmi, nejen v roce 2000, i nadále
pokračovala ve zvyšování svého obratu, který se v porovnání s rokem 1999 zvýšil o více než
60% a dosáhnul bez podílu dceřiné společnosti ELTODO-CITELUM s.r.o. sumu více než 40
mil Kč.
Cílevědomá organizátorsko-řídící práce vedení představenstva výkonných orgánů
společnosti umožnila CITELUM a.s. v roce 2000 nejenom se úspěšně podílet na pracích
obnovy veřejného osvětlení v Praze (hlavně oprava kabelových sítí), ale také kromě práce v
Týnci nad Sázavou i zvítězit ve výběrovém řízení na provoz a údržbu veřejného osvětlení
jihomoravského města Hodonín (více než 2100 světelných bodů). Dále pokračovalo vedení
společnosti ve stabilizaci svých personálně-organizačních struktur.
Část obchodních aktivit byla vykonána subdodavatelským způsobem právě kvůli
efektivitě. Nutno dodat, že na dobrých výsledcích společnosti se projevuje dobrá sociální
politika vedení představenstva ve vztahu k pracovníkům. Potvrzením úspěšnosti aktivit
CITELUM a.s. v roce 2000 jsou její všeobecně kladné ekonomické výsledky, o čemž svědčí i
pozitivní.
Vzhledem k existujícím interním dohodám s naším partnerem ELTODO a.s. se
společností CITELUM a.s. začala zabývat novým druhem činnosti, blízké veřejnému
osvětlení, kterým byla realizace programu úspory energie v rámci osvětlení různých budov.
CITELUM a.s. zvítězila ve výběrovém řízení na realizaci organizování takového
programu v garážích Národního divadla a na konci roku i v prostorách Státní opery. V tomto
druhu činnosti chceme v roce 2001 pokračovat v rámci předběžných dohod i s dalšími
významnými institucemi Ministerstva kultury jako např. Národní muzeum, Národní knihovna,
apod.
Naše marketingová činnost byla v roce 2000 soustředěna na analýzu možnosti získávat
pozice pro naši dceřinou společnost nebo pro nás v dalších městech České republiky, jak nás
k tomu zavazuje i smlouva o technické pomoci s ELTODO-CITELUM s.r.o. Při vyhodnocení
marketingového plánu z minulého roku je možno konstatovat, že naše společné pozice ve
městech jako Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Zábřeh, České Budějovice, Třeboň, Děčín,
Teplice, Písek a snad i Mladá Boleslav jsou z hlediska získání přenesené správy veřejného
osvětlení slibné. Cíl, který jsme si dali s dceřinou společností ELTODO-CITELUM s.r.o.,
získat do roku 2005 další 4% trhu je splnitelný.
Vyřešení problému financování projektu obnovy veřejného osvětlení v Praze za
maximální účasti obou našich akcionářů přispělo k další stabilizaci aktivit dceřiné společnosti
ELTODO-CITELUM s.r.o., která sama, nebo i přes CITELUM a.s. spravuje a provozuje
mimo Prahu 7000 světelných bodů. Je nutno říct, že dochází k neustálému prohlubování
partnerství s ELTODO a.s, čemuž vedení společnosti CITELUM a.s. věnuje značný čas a
energii.

V rámci plnění plánu obnovy veřejného osvětlení v Praze ELTODO-CITELUM s.r.o.
investovala do obnovy VO více než 190 mil Kč, čímž překročila plán o více než 15 mil Kč.
Také obchodní obrat naší dceřiné společnosti v porovnání s minulým rokem se podstatně
zvýšil a překročil sumu 346 mil Kč.
Nezastupitelné místo v našich aktivitách v roce 2000 měla divize Pardubice. Tato v
roce 2000 se velice úspěšně, kromě práce na kabelových sítích veřejného osvětlení v Praze,
zapojila do zakázkových prací obnovy veřejného osvětlení ve městě Přelouč , kde hodnota
prací dosáhla skoro 1 mil Kč. Dále se pardubická divize podílela na obnově veřejného
osvětlení v obci Býšť, na úpravách rozvodu VO v Pardubicích- Svitkově. V roce 2000 se
divize Pardubice, kromě zakázek dlouhodobého charakteru pro VČE, podílela na montážích
technologie TS pro společnost Signal Mont s.r.o., na překládání kabelového vedení v rámci
modernizace železniční tratě Pardubice-Přelouč, na budování kabelového vedení pro
železniční stavitelství Praha. Pracovníci naší divize se lednu t.r. podíleli spolu s pracovníky
VČE na opravách elektrického vedení po přírodní katastrofě ve Francii, což bylo potvrzením
našich partnerských vztahů s francouzským akcionářem CITELUM S.A. V roce 2000 divize
Pardubice realizovala 87 zakázek s celkovým obratem 18,6 mil Kč. Na tomto obratu se
podílela i naše podniková prodejna.
Společnost v roce 2000 pokračovala v projekční, stavební a demoliční činnosti hlavně
pro VČE, vedli jsme účetnictví a daňové poradenství pro další klienty z řad fyzických i
právnických osob. Naše nově otevřená kancelář ve Štětkově ulici v Praze 4 měla na starost
styk s klienty VČE v Praze a středočeském kraji a vyřizování jejich problémů.
V rámci blížící se privatizace energetického sektoru v České republice, společnost
sama nebo prostřednictvím svých expertů vypracovala některé ekonomicko-právní analýzy,
týkající se této problematiky, pro potřeby našich akcionářů.
Z hlediska personálního obsazení představenstva CITELUM a.s. došlo k výměně pánů
Regnarda a Abou za pány Decavela a Luccioniho, kteří zastupují francouzské akcionáře
CITELUM S.A.

