Podnikatelský plán společnosti pro rok 2001
Při sestavování podnikatelského plánu společnosti pro rok 2001 vycházíme z
dlouhodobého podnikatelského plánu, který schválila valná hromada v rámci výroční zprávy
za rok 1999.
I nadále existující jev, že značná část měst a obcí reaguje na naše obchodní nabídky
zdlouhavě a těžkopádně, nás neodrazuje od našeho záměru pokračovat v získávání
obchodních zakázek v dalších statutárních i nestatutárních městech. V rámci smlouvy o
technické pomoci došlo k zvýšení koordinace našich marketingových aktivit a dceřiné
společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o., která díky těmto aktivitám má šanci získat zakázky
ve Voticích, v Mělníku, v Litvínově a v Žatci.
Nehledě na potvrzující se jev, že jednání s představiteli jsou komplikovaná a
zdlouhavá, zůstáváme i nadále optimisty, že poté, co dojde k výraznějším změnám v kvalitě
stavu veřejného osvětlení v Praze, lze očekávat posun v myšlení zastupitelů i dalších měst a
obcí. Výsledky naší marketingové kampaně to začínají nasvědčovat.
V tomto roce se v rámci aktivit v oblasti veřejného osvětlení jeví velice slibně možnost
vypsání výběrového řízení na přenesenou správu včetně investic ve městech jako je Hradec
Králové, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Přelouč, Zábřeh. Naše šance či šance ELTODOCITELUM, s.r.o. získat trh některého z těchto měst je značná.
Cíl, který jsme stanovili v rámci dlouhodobého plánu provozovat spolu s
ELTODO_CITELUM, s.r.o. v roce 2003 mimo Prahy dalších přibližně 40 000 světelných
bodů, se začíná naplňovat. V roce 2000 jsme takto získali více než 7 000 světelných bodů.
V podnikatelském plánu v roce 2001 budou hrát významnou roli naše aktivity spojené
s programem EPC zaměřeným na úsporu energie (světla) v budovách státní, či veřejné správy
(divadla, muzea, hrady, školy).
Rok 2001 pro divizi Pardubice bude rokem pokračování v subdodavatelských pracích
na plnění zakázky v Praze a v udržení pozic na trhu Východních Čech v inženýrskomontážních aktivitách. V roce 2001 CITELUM, a.s. dokončí zpracování technickoekonomických informací z oblasti veřejného osvětlení více než stovky českých měst a obcí,
které v rámci technické pomoci poskytneme naší dceřiné společnosti, která na základě dohody
akcionářů bude hlavním garantem v oblasti další marketingové a obchodní činnosti pro
problematiku veřejného osvětlení v České republice.
Velice důležitá a závažná je pro naši firmu změna akcionářů Citelum, S.A. V roce
2000 se namísto EDF stala 100% akcionářem spol. Dalkia Trance, což je společný podnik
Dalkie a EDF.
Dalkia (skupina Vivendi Environement) je velice aktivní v ČR a to nejvíce v
energetice, přičemž její činnost směřuje jak do elektroenergetiky, teplárenství tak i do dalších
utilit, jako je vodárenství. Proto bude velice zajímavá spolupráce na trhu v České republice.
Naše vzájemné činnosti se mohou doplňnovat ke prospěchu obou firem.

