Aktivity společnosti za rok 2006
Společnost CITELUM, a.s., dnešní lídr v oblasti veřejného osvětlení na českém trhu,
si v roce 2006 připomněla 10. výročí svého založení.
Rok 2006 byl charakterizován také tím, že podobně jako v předcházejícím období byl
splněn náš obchodní plán. Lepší výsledky než stanovil plán byly dosaženy iv rámci naší
dceřiné společnosti ELTODO-CITELUM, a.r.o. Zvýšil se objem našich obchodních aktivit a
rovněž i počet světelných bodů.
K 31.12.2006 již naše společnost provozovala více než 8.500 světelných bodů
v oblasti východních Čech. V naprosté většině provozovaných měst a obcí byla v loňském
roce úspěšně dokončena pasportizace majetku veřejného osvětlení, vypracovány plány údržby
a obnovy parku veřejné ho osvětlení, zavedl se dispečink poruch. Podíleli jsme se také na
realizaci vánoční výzdoby a dalšího slavnostního osvětlení významných objektů a u našich
partnerů. Příjmy společnosti CITELUM, a.s. z provozování veřejného osvětlení ve městech a
obcích dosáhly v loňském roce přibližně 13 mil. Kč.
Naší společnosti se v roce 2006 podařilo získat i další významné zakázky. Společnost
ČEZ si u naší společnosti na základě výběrového řízení objednala zakázky v oblasti pokládání
a přeložení kabelového vedení v celkové hodnotě více než 9 mil. Kč. Dále jsme pro různé
městské a obecní úřady z celé České republiky realizovali úpravy rozvodů, osvětlení přechodů
pro chodce, opravy rozvaděčů a elektrického vedení a provedli jsme také několik zakázek na
pasportizaci stavu veřejného osvětlení.
Společnost CITELUM, a.s. i v roce 2006 pokračovala v získávání příjmů
z realizovaných akcí metodou EPC (Energy Performance Contracting), a to především
v Národním divadle či Národní knihovně. Na ostatních velkých i malých zakázkách jiného
charakteru, než je výlučně oblast správy veřejného osvětlení, dosáhl náš obrat částky přibližně
20,5 mil. Kč.
Třetí a možná nejdůležitější oblastí působení společnosti CITELUM, a.s. je přímý
podíl na řízení dceřiné společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. Výsledky, které byly
schváleny na valné hromadě této společnosti, předčily naše očekávání a přispěly k výraznému
překročení obchodního plánu. Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. získala v uplynulém
roce v rámci českého trhu zakázky v dvanácti dalších městech a obcích, což představuje
celkový nárůst o zhruba 17.000 světelných bodů. Po velmi úspěšném loňském roce proto
můžeme dnes konstatovat, že se současným počtem více než 200.000 světelných míst je
ELTODO-CITELUM, s.r.o. bezvýhradně největší obchodní společnost v Čechách působící
v oblasti veřejného osvětlení.
Naše dceřiná společnost nasvítila vícer než 70 objektů, z nichž je možné za
nejvýznamnější považovat Chrám Alexandra Něvského v Bulharské Sofii, či některé kostely a
další historické památky v Českých Budějovicích, kde provozujeme správu veřejného
osvětlení od roku 2005.

Nicméně si nejvýznamnějším počinem roku 2006 bylo získání provozování města
Liberec s více než 12.000 světelnými místy. Pro rok 2007 byl schválen plán obnovy
veřejného osvětlení v celkové hodnotě 90 mil. Kč, s cílem prezentovat pozitivní výsledky naší
práce při konání Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 jak vedení města, tak i
návštěvníkům. Objem kontraktů podepsaných v roce 2006 představuje roční nárůst tržeb
nejméně o 40 mi. Kč.
Pokud se týká dalších aktivit CITELUM, a.s.k, můžeme jmenovat i významný podíl na
řízení a kontrole chodu společnosti CITELUM Slovakia. Od roku 2003 dochází postupně ke
stabilizaci této společnosti a v současnosti tak i tato společnost již dosahuje pozitivní
hospodářské výsledky.
V roce 2006 se vedení CITELUM, a.s. snažilo organizovat práci společnosti tak, aby
s případné změny v současné akcionářské struktuře společnosti nijak neodrazily na práci,
chodu a výsledcích společnosti.
ICTELUM, a.s. bude jak v roce 2006, tak i v roce 2007 pokračovat v plnění
hospodářského plánu společnosti na roky 2006-2009. Snad jediným problémem společnosti
zůstává komplikovaný vztah s obchodním soudem, který svým byrokratickým přístupem, jako
schvalování či výmazy členů orgánů společnosti, implikuje předkládání dokumentů
potřebných pro různá výběrová řízení.
Závěrem je tedy možné říci, že výsledky desetileté práce společnosti CITELUM, a.s.
ukázaly, že investice obou akcionářů CITELUM, a.s.s, nebyla rozhodně zbytečná a naopak
přináší velmi dobré výsledky.

