Aktivity společnosti za rok 2001
Rok 2001 potvrdil, že společnost Citelum, a.s., se svou filiálkou ELTODO-Citelum
s.r.o. a ve spolupráci se svými partnery, je schopná reagovat na situaci na trhu veřejného
osvětlení, uměleckého nasvětlování, dopravní signalizace i dalších aktivit v České republice
týkajících se elektroenergetiky.
Naše nabídky a aktivity, které měly z hlediska zaměření diversifikovanou podobu,
našly u našich klientů uplatnění a projevily se v dalším nárůstu obchodního obratu, který v
roce 2001, bez podílu dceřiné společnosti ELTODO-Citelum, dosáhl více než 51 mil. Kč. V
porovnání s minulým rokem to představuje nárůst výkonu okolo 20 %. V roce 2001 pracovalo
představenstvo již v novém složení (Beránek, Šitina, Decavele, Luccioni), přičemž jeho
nejužší vedení využívalo nových racionalizovaných metod řízení s cílem obohatit sortiment
nabídky námi poskytovaných služeb.
V roce 2001 se Citelum, a.s. podílela na řízení i na samotných pracích obnovy
veřejného osvětlení v Praze. Dále ve spolupráci s dceřinou společností ELTODO-Citelum
nejenže pokračovala v údržbě a provozu veřejného osvětlení v jihomoravském městě
Hodonín, ale dokonce v druhé části smluvního období, po dohodě s vedením města, začala
provozovat smlouvu na principu přenesení správy.
Při sestavování podnikatelského plánu na rok 2001 jsme vycházeli z dlouhodobého
podnikatelského plánu schváleného valnou hromadou společnosti v roce 1999 a z analýz
reakcí jednotlivých měst a obcí na naše obchodní nabídky. V rámci smlouvy o technické
pomoci jsme nejenom koordinovali naše marketingové aktivity s ELTODO-Citelum, s.r.o.,
ale také jsme naší dceřiné společnosti předávali významné informace, týkající se stavu
veřejného osvětlení v desítkách měst a obcí v České republice.
Z měst a obcí, kde jsme jako společnost významným způsobem přispěli k otevření
trhu, je nutno uvést České Budějovice (10 000 SB), kde naším přispěním došlo k vypsání
výběrového řízení, v jehož finále je pozice společnosti ELTODO-Citelum velice slibná.
Od 1.7. 2001 provozuje Citelum, a.s. v rámci subdodavatelských vztahů s ELTODOCitelum údržbu veřejného osvětlení také v obci Černá u Bohdanče.
I tento rok naše společnost úspěšně pokračovala v realizaci programu úspor energie
(program EPC) v rámci rezortu Ministerstva kultury a částečně i školství. V roce 2001 bylo v
rámci tohoto programu realizováno kolem 5 mil. Kč.
Nejvýznamnější zakázky se týkaly dodávek zařízení pro samočinné měření
čtvrthodinového maxima pro Státní operu, dále osvětlení kanceláří, suterénu, chodeb a
sociálních zařízení v Národním divadle.
Pro ilustraci významu EPC uvádíme i realizaci nového osvětlení garáží Národního
divadla v roce 2000. Tato akce, která měla hodnotu 1,5 mil. Kč v roce 2001 přinesla na
splátkách skoro 700 000 Kč čili skoro polovinu investovaných nákladů.
V rámci rezortu Ministerstva školství jsme program EPC realizovali na SPŠ
Betlémská při výměně osvětlení dílen.

V realizaci programu EPC chceme pokračovat i v roce 2002, a to prostřednictvím
projektů v Národní knihovně, Národním muzeu apod.
Významnou společensko-obchodní akcí na sklonku roku 2001 bylo přebudování
rozvaděčů nízkého napětí a výměna elektrické instalace na fotbalovém stadionu AC Sparta.
Tato dobře realizovaná zakázka za více než 700 000 Kč nám i v roce 2002 dává možnost
získat další zakázky klubu AC Sparta při přestavbě osvětlení tribun, případně hrací plochy.
S cílem přispět k řešení personálních problémů v dceřiné společnosti ELTODOCitelum jmenovala začátkem roku 2001 Citelum, a.s. své představitele za jednatele této
společnosti. Podle našeho názoru tak došlo k zpravidelnění práce jednatelů, k jejich většímu
podílu na operativním řízení společnosti a řešení některých problémů.
Naše dceřiná společnost i tento rok pokračovala v obnově stavu veřejného osvětlení v
Praze, kde se výše investovaných nákladů pohybovala kolem 200 mil. Kč.
ELTODO- Citelum v roce 2001 vyhrála výběrové řízení na přenesenou správu
veřejného osvětlení na dobu neurčitou ve městě Hodonín (více než 2100 SB) s ročním
obratem kolem 4,1 mil. Kč.
Dále získala osm dalších menších měst a obcí s počtem asi 4000 světelných bodů a v
prosinci 2001 se zúčastnila výběrového řízení na přenesenou správu veřejného osvětlení a
dopravní signalizace ve městě České Budějovice (10 000 SB).
Významným prvkem v naší obchodní činnosti byla i v roce 2001 činnost naší divize
Citelum Pardubice. Ta pokračovala v pracích na zakázkách na veřejném osvětlení v některých
městech a obcích východních Čech, kde hodnota zakázek představovala skoro 1 mil. Kč.
Z nejvýznamnějších zakázek, kromě klasických zakázek pro VČE, je nutno uvést
přeložky kabelového vedení 35 kV pro Železniční stavitelství, dále práce na kabelových sítích
při obnově veřejného osvětlení v Praze, provádění pravidelné revize včetně údržby
distribučních transformačních stanic, kabelové vedení pro firmu KASI Pardubice za téměř 1
mil. Kč, realizace nasvětlení vlastního projektu Citelum, a.s. hudebního centra světoznámého
výrobce klavíru PETROF v Hradci Králové, osvětlení čerpacích stanic ESSO a další.
Dále tato divize prováděla kalibrace měřících přístrojů a zabezpečovala pozáruční
servis. Samotná prodejna naší divize realizovala za hotové i na faktury obrat kolem 2,5 mil.
Kč.
Divize Pardubice se také částečně podílela na některých zakázkách v údržbě tras
vedení vysokého napětí a demolicích starých trafostanic, které Citelum, a.s. realizovala
většinou subdodavatelsky. Tyto zakázky představovaly téměř 10mil. Kč.
Vedení společnosti pokračovalo v naplňování zásad správné sociální politiky (mzdy,
sociální výhody), ale také v organizování dalšího vzdělávání a odborných školení
zaměstnanců.

