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ÚVOD 
 

Ve smyslu článku IX. (kontrola činnosti společnosti) Smlouvy o nájmu, provozu a 

správě veřejného a slavnostního osvětlení, předkládá společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

zprávu o plnění povinností a závazků za rok 2015. 

Podkladem pro sestavení této zprávy jsou data z informačního systému společnosti a 

výsledky prováděných kontrol. 

 

 

I. Popis významných událostí roku 2015 
 

V roce 2015 se společnost při své činnosti řídila podmínkami uzavřené Smlouvy 

s městem Úvaly. 

 

Pro spolehlivé sledování termínů plnění úkolů, nákladů na provoz, údržby, obnovy a 

dalších dat používá společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. účetní a informační software, 

který umožňuje komplexní i oddělené sledování zakázky pro město Úvaly až do úrovně 

jednotlivých typů zařízení. 

 

Ze strany města je možné využít kontrolní systém, který průběžně zajišťuje sledování jak 

technicko-provozních parametrů probíhající správy, provozu, oprav a obnovy zařízení, tak i 

ověřování podkladů sloužících k fakturaci realizovaných služeb. 

 

K datu 3.12.2015 provedla společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. v souladu s článkem 

IV odst. 9 uzavřené smlouvy inventuru spravovaného zařízení. O inventuře byl sepsán 

protokol, jehož součástí je inventární seznam zařízení zpracovaný na CD, který je uložen ve 

společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.  

 

 

Výsledek inventury k 31.12.2015 je uveden v následující tabulce: 

 

 

Typ zařízení Počet zařízení 

Veřejné osvětlení – VO (SB) 831 

Přisvětlení přechodů – PR (SB) 6 

Slavnostní osvětlení – SO (SB) 4 

Zapínací místa VO 17 

Tabulka 1– Výsledky inventury spravovaného zařízení 

 

 
 

Vysvětlivky: 

SB – světlený bod 

  



ELTODO-CITELUM, s.r.o. - Veřejné a slavnostní osvětlení v městě Úvaly v roce 2015 

Strana 5 (celkem 28)  

 

II. Vývoj počtu zařízení 
 

Ke změně počtu spravovaného zařízení dochází vlivem nové výstavby, dále v důsledku 

plánovaných rekonstrukcí nebo přeložek. Jedná se zejména o vlastní investiční výstavbu  

města, popřípadě o projekty soukromých investorů, kteří v rámci realizace svých 

investičních záměrů budují nové veřejného osvětlení, popř. provádí jeho rekonstrukci.  

Společnost dle uzavřené smlouvy zajišťuje správu, provoz a údržbu následujícího zařízení: 

 

 

 Veřejného osvětlení - 831 

 Slavnostního osvětlení - 4 

 Přisvětlení přechodů - 6 

 

 

 

Tabulka 2 uvádí přehled přejímacích řízení, která proběhla v roce 2015 za účasti 

zástupců společnosti. Podklady z přejímacích řízení byly zpracovány v SW společnosti a 

následně zohledněny ve čtvrtletním hlášení. O stavu přírůstků a úbytků vede společnost 

přehled v souladu s čl. IV, odst. 8 uzavřené smlouvy.  

 

V příloze č. 5 je mapa města, kde jsou graficky znázorněny přejímky realizované 

v průběhu roku 2015 jejichž přehled je uveden níže - viz Tabulka 2. 

 

 

Číslo 
přejímky 

Město 
název 

Investor Název přejímky 1 
Datum 

přejímky 

EC00002760 Úvaly Město  VO Úvaly, ul. Purkyňova, Tovární 6.5.2015 

EC00002761 Úvaly Město  VO Úvaly, lokalita Hodov 25.5.2015 

EC00002773 Úvaly Město  VO Úvaly, lokalita Hodov 8.6.2015 

EC00003041 Úvaly Město  Doplnění VO Radlická čtvrť 4.12.2015 

EC00003067 Úvaly Město  Zprovoznění lokality K Hájovně III Úvaly 21.12.2015 

Tabulka 2 - Přehled přejímacích řízení 
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Obrázek 1 znázorňuje vývoj počtu zařízení veřejného osvětlení v průběhu roku 

2015 za jednotlivá čtvrtletí.  

 

 

 

Obrázek 1 -Vývoj počtu veřejného osvětlení 

 

 

Obrázek 2 znázorňuje změny počtu ostatních typů spravovaného zařízení za rok 2015. 

 

 

Obrázek 2 - Vývoj počtu ostatního spravovaného zařízení 
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III. Věcné a finanční vyjádření provedených prací 
 

Těžiště činnosti společnosti spočívá hlavně v oblasti preventivních a operativních 

zásahů na spravovaném zařízení. Významná pozornost je věnována i obnově zařízení VO    

a SO, která významně ovlivňuje jejich spolehlivost a bezpečnost, což má opět přímý dopad 

do oblasti prevence a operativy. 
 

A) PREVENTIVNÍ ZÁSAHY 

 

Pracovníci společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. se při své činnosti v roce 2015 řídili 

Řádem preventivní údržby, ve kterém je specifikován věcný rozsah periodických revizí a 

periodických kontrol pro jednotlivé typy zařízení VO a SO pro příslušný rok. Plán 

preventivní údržby pro rok 2015 byl městu zaslán dne 13.1.2015. 

 

V souladu s tímto plánem byly v roce 2015 provedeny následující činnosti: 

 

 

Prevence Počet 

Periodické revize ZM 3 

Periodická revize SB 174 

Periodické kontroly ZM 3 

Periodické kontroly SB 174 

Tabulka 3 - Věcné plnění preventivní údržby 

 

Náklady na preventivní údržbu dosáhly v roce 2015 výše 47 747,-Kč. Preventivním 

údržbovým úkonům na zařízení věnuje společnost velkou pozornost, neboť pozitivně 

ovlivňuje spolehlivost zařízení a snižuje náklady na operativní údržbu. 

 

B) OPERATIVNÍ ZÁSAHY 

 

Pro zabezpečení operativního příjmu hlášení o poruchách na spravovaném zařízení 

využívá společnost Centrální dispečink ELTODO. Díky provozu nepřetržité dispečerské 

služby pro evidenci hlášených poruch (24hodinový provoz 365 dní v roce) a možnosti 

využití bezplatné telefonní linky 800 101 109 nebo e-mailové adresy: poruchy@eltodo.cz, 

popř. webové stránky: http://www.eltodo.cz/hlaseni-poruch.html (viz příloha č. 7.) jsou 

přijatá hlášení předávána neprodleně pohotovostním jednotkám, které v rámci smluvních 

termínů odstraňují vzniklé poruchy.  

 

Počty operativních zásahů i výše nákladů na operativní údržbu odpovídá 

předpokládanému dlouhodobému vývoji a je výsledkem systematicky prováděné preventivní 

údržby a instalace moderních komponent s vysokou životností a spolehlivostí. 

 

Četnost zásahů související s odstraňováním nahlášených nebo pracovníky společnosti 

zjištěných poruch na zařízení VO, SO, je uvedena v následující tabulce: 

 

 

mailto:poruchy@eltodo.cz
http://www.eltodo.cz/hlaseni-poruch.html


ELTODO-CITELUM, s.r.o. - Veřejné a slavnostní osvětlení v městě Úvaly v roce 2015 

Strana 8 (celkem 28)  

 

Druh události 
Měsíc Počet 

celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Porucha 21 15 87 14 19 15 34 21 29 15 14 54 338 

Kabelové poruchy 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Škoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet celkem 25 15 97 14 19 15 34 21 29 15 14 54 352 

 

Tabulka 4 – Počet hlášenek v daném roce dle druhu události 

 

 

Náklady na operativní zásahy činily v roce 2015 částku 222 428,-Kč. 
 

 

 

 

 

Obrázek 3 – Grafické znázornění počtu operativních zásahů dle druhu událostí 

 

 

Počet poruch je možno dokumentovat i vývojem spotřeby vybraných komponent 

veřejného osvětlení a počtem provedených oprav kabelových poruch v letech 2011až 2015, 

který je vyjádřen následující tabulkou: 
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Operativní údržba 2011 2012 2013 2014 2015 

DVÍŘKA 8 12 7 13 15 

HL.JISTIC 1 0 0 0 0 

KABEL 0 190 551 449 347 

OVLÁDÁNÍ 0 0 1 0 1 

PATICE 3 4 3 6 2 

PLEXI 0 0 0 0 1 

SKŘÍŇ 0 0 0 0 2 

STOŽÁR 1 0 12 30 39 

SVETZDROJ 98 130 88 88 111 

SVÍTIDLO 0 4 7 4 2 

SVORKOVNICE 3 4 9 6 6 

TLUMIVKA 3 2 3 9 3 

VÝLOŽNÍK 0 0 0 4 1 

ZAPAL. 6 6 4 12 6 

Oprava KP - spojka 5 0 12 4 4 

Oprava KP - výměna pole 348 0 0 0 0 

Tabulka 5 - Vývoj spotřeby vybraných komponent pro opravy veřejného osvětlení 

 

 

 

V roce 2015 společnost plnila smlouvou stanovené termíny oprav včetně termínů oprav 

kabelových poruch. Vzniklé reklamace byly neprodleně řešeny. 

 

 

 

Obrázek 4 – Graf – průměrné doby na odstranění poruch dle typu událostí 
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Obrázek 5 – Graf – přehled oznamovatelů nefunkčního zařízení 

 

 

 

Obrázek 6 – Graf – příčiny nefunkčnosti zařízení 
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Na základě čl. IV odst. 2.1 prováděla společnost ve spolupráci se zástupci Města 

kontroly svítivosti s tím, že počet nesvítících světelných míst nesmí přesáhnout 2% 

z celkového počtu světelných míst.  Výsledky těchto kontrol jsou uvedeny níže viz.   

Tabulka 6. 

 

Společnost dosahovala v průběhu roku následujících hodnot nesvítivosti: 

 

 

Měsíc 
Počet kontrolovaných 

světelných míst VO 
Počet nesvítících 

světelných míst VO 
Nesvítivost VO 

[%] 

leden 805 7 0,870 

červenec 805 3 0,373 

Tabulka 6 - Hodnoty nesvítivosti veřejného osvětlení 

 

 

C) OBNOVA/REINVESTICE 

 

 

Do obnovy zařízení veřejného a slavnostního osvětlení byly v roce 2015 v souladu se 

schváleným business plánem vloženy finanční prostředky a provedeny práce v objemu 

258 000,- Kč.  

 

 

Obnova Kč  

Plánované práce 258.000 

 C e l k e m 258 000 

Tabulka 7 - Finanční plnění obnovy/reinvestic 

 

 

V rámci obnovy provedla společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. v roce 2015 

následující práce, dle zastupitelstvem schváleného plánu obnovy:    

 

Výměnu 30ks stožárů VO: 

 

   - Jeronýmova 11ks stožárů UL00258 – UL00268 

   - Chelčického 5ks stožárů  UL00269 – UL00273 

   - Roháčova 6ks stožárů UL00252 – UL00257 

   - Táboritská 8 stožárů UL00244 – UL00251 
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Obrázek 7 – Výměna stožárů ul. Jeronýmova  
 

  
 

Obrázek 8 – Výměna stožárů ul. Chelčického  

 

 

V rámci nevyčerpání finančních prostředků na operativní údržbu, byla ke konci roku 

z těchto financí provedena výměna dalších 9ks stožárů a tří kabelových polí mezi stožáry 

veřejného osvětlení: 
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Náklady reinvestice 130 000,- Kč. 

- Poděbradova 4ks stožárů UL00274, UL00275, UL00276 a UL00277. 

- Grégrova 3ks stožárů UL00371, UL00372 a UL00373. 

- Hakenova 2ks stožárů UL00312 a UL00315. 

- Výměna kabelového pole ul. Purkyňova, kabel do VO UL00431. 

- Výměna dvou kabelových polí ul. Pražská, kabel do VO UL00011 a UL00013. 

 

 

  

 
 

Obrázek 9 – Výměna stožárů ul. Poděbradova 
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Obrázek 10 – Výměna stožárů ul. Grégrova 

 

 

 

 

D) SPRÁVA ZAŘÍZENÍ 

 

a) Správa zařízení 
- evidence podkladů a zpracování čtvrtletních hlášení o stavu přírůstků a úbytků 

spravovaného zařízení 

- provádění fyzických inventur spravovaného zařízení 

- účast na koordinaci prací subjektů, které jsou oprávněny provádět zásahy na 

spravovaném zařízení + kontrolní činnost 

- prověřování zařízení a zpracování návrhů technických řešení 

- vyjadřování k projektovým záměrům v rámci správních řízení 

- připomínky k projektové dokumentaci staveb na území spravovaného zařízení 

- vytyčování sítí 

- zajištění ochrany zařízení 

- účast na přejímacím řízení, kolaudacích 

- zpracování podkladů pro aktualizaci pasportu zařízení 

- kontroly nelegálního využívání zařízení 

- zpracování plánovaných činností ŘPÚ 

- poskytování poradenských a inženýrských služeb 

- evidence technické dokumentace k prováděným akcím 

- sledování změn v souvisejících zákonech, vyhláškách a normách a jejich 

aplikace. 
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b) Administrativní činnosti 
- jednání s pojišťovnami při náhradě škod na spravovaném zařízení 

- oblast právní – řešení majetkových vyrovnání 

- oblast ekonomická – poskytování finančních výkazů 

- příprava výročních zpráv 

 

 

c) Ostatní činnosti 
- zajištění pohotovostní služby  

- operativní řešení v případě mimořádných událostí 

- koordinace činností s ostatními zasahujícími subjekty 

 

 

d) Režijní náklady 
- pronájem nebytových a skladových prostor 

- pronájem mechanizačních prostředků 

- ostatní režijní náklady. 
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E) CENTRÁLNÍ SLUŽBY 

 

a) Vedení pasportu v GIS 
- plnění ustanovení stavebního zákona 183/2006 Sb. 

- vedení a doplňování digitální mapy spravovaného zařízení 

- aktualizace digitální mapy v souladu s prováděnými činnostmi. 

- na vyžádání je možné předat datový soubor pro nahlížení do GIS pasportu ve 

stavu ke dni vytvoření souboru (následně je nutné dohodnout interval aktualizace) 

 

 

 

Obrázek 11 – Ukázka mapového pasportu zařízení 

 

b) Hospodaření s elektrickou energií 
- ENERGO modul  

- nákup a řízení spotřeby el. energie 

- jednání s dodavateli o ceně el. energie 

- optimalizace paušálních plateb 

- odečty stavu elektroměrů 

- sjednávání smluv o sdružených službách. 
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Obrázek 12 – Porovnání nové a starší technologie rozvaděčů 

 

c) Evidence prováděných činností, oprav a změn 
- informační systém - Servisní modul 

- majetkový pasport spravovaného zařízení 

- evidence zásahů na spravovaném zařízení 

- evidence pronajatého majetku města 

- vedení technického a majetkového pasportu 

- na vyžádání lze zřídit oprávnění pro Web přístup k výše uvedeným informacím  

 

 

 
 

Obrázek 13 – Webová aplikace – přístup k informacím 

 

d) Technický rozvoj 
- prověřování a vyhodnocování námětů na úsporu el.energie 

- realizace pilotních projektů v oblasti ekonomických řešení 

- účast v mezioborových týmech (SRVO, ČSO, aktivní účast na tuzemských i 

mezinárodních konferencí). 
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IZM – o roku 2009 je zajištěno vyhodnocování stavu vybraných ZM a sledování 

spínání dle časového harmonogramu i aktuální hodnoty el. veličin vzhledem k nastaveným 

hodnotám. Významným nadstandardem je uchovávání maximálních hodnot el. veličin pro 

případ identifikace příčiny vzniklé poruchy. Za dobu provozu se projekt rozšířil do dalších 

ZM a ušetřil při servisních činnostech prostředky vynaložené na zjištění stavu ZM a 

případné poruchy na zařízení veřejného osvětlení. 

-  

 

Obrázek 14 - IZM – inteligentní zapínací místo - Struktura přenosu informací 

 

 

IV. Spotřeba energie 
 

V oblasti hospodaření s elektrickou energií došlo k nárůstu instalovaného příkonu 

spravovaného zařízení. Tento nárůst byl způsoben meziročním přírůstkem počtu 

spravovaného zařízení. Celkové náklady na energii v roce 2015 činily 471 476,-Kč. 

 

 

Od roku 2013 společnost uplatňuje při hospodaření s elektrickou energií systém 

Managementu EnMS podle ČSN EN ISO 50 001 na nějž získala i certifikaci.  V průběhu 

roku zajišťovali pracovníci kontrolního a energetického odboru pravidelné kontroly a 

sledování efektivity hospodaření s elektrickou energií, na jejichž základě je prováděna 

optimalizace příkonů a spotřeby zařízení. Kontroly byly zaměřeny na dodržování doby 

svícení, provádění kontrolních měření a odečty hodnot na odběrných místech – hodnoty 

příkonů a spotřeb. Součástí pravidelných kontrol bylo ověřování funkčnosti a technického 

stavu provozovaného zařízení. 
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V. Plán činností, správy, provozu, údržby a obnovy 

zařízení pro rok 2016 
 

Pro rok 2016 společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. předpokládá tuto činnost: 

 

   

      -    Obnovy stožárů v celkovém objemu cca 83 000,- Kč, dle zaslaného plánu     

     obnovy na rok 2016. 

- Provádění údržby a obnovy stávajícího zařízení veřejného osvětlení. 

- Provádění kontrol svítivosti. 

- Opravy závad z preventivní údržby. 

 

 

 

VI. Různé 

A) Činnost oddělení kontroly a energetiky 

 

Kontrolní a energetické oddělení zajišťuje kontrolu kvality osvětlení veřejných 

komunikací a prostranství, slavnostně nasvícených objektů, svítivosti ve městě, stav a 

provoz zařízení veřejného osvětlení a kontrolu odběru elektrické energie veřejného osvětlení 

dle harmonogramu kontrol. 

 

Kontroly svítivosti se provádí za účelem zjištění procenta nesvítivosti světelných míst. 

Kontroly svítivosti probíhaly v souladu se schváleným harmonogramem, stanoveným pro 

příslušný kalendářní měsíc a město/obec. Začátky kontrol jsou stanoveny min. 30 minut po 

rozsvícení veřejného osvětlení. O výsledku každé kontroly svítivosti byl sepsán a podepsán 

protokol, který byl podkladem k vyhodnocení svítivosti. Veškeré doklady z prováděných 

kontrol jsou uloženy ve společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

 

B) Ostatní využití majetku 

 

V oblasti ostatního využití spravovaného majetku je vedena přesná evidence 

pronajímaného zařízení. Tržby v roce 2015 činily celkem 7 785,-Kč. 

 

V informačním systému SM NAV je vedena přesná databáze pronajatých stožárů, počty 

a umístění reklamních prvků, a také databáze o umístění dalšího cizího zařízení, které je 

umisťováno na stožárech VO jako např. dopravní značení, světelná signalizace, kamerový 

systém, místní informační a orientační systém. 

 

Na základě požadavku města byla v období vánočních svátků instalována vánoční 

výzdoba. 

 



ELTODO-CITELUM, s.r.o. - Veřejné a slavnostní osvětlení v městě Úvaly v roce 2015 

Strana 20 (celkem 28)  

 

 

Obrázek 15 - Slavnostní vánočního osvětlení  
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VII. Seznam příloh 
 

1. Příloha – Finanční a věcné plnění v roce 2015 

 
Obec V/N Typ 

Cena bez 
DPH 

Cena vč. DPH 
20% 

4075 Úvaly Náklady Energie -471 186  

    Prevence -48 747  

    Operativa -222 428  

    Obnova -258 000  

     Reinvestice -130 000  

    Provozní náklady -142 920  

    Centrální služby -63 516  

  Celkem z Náklady -1 336 797  

  Výnosy Paušál 1 581 643  

    Reklama 7 785  

  DVM 5 551  

  xOstatní -4  

 Výnosy Celkem 1 594 975  

Celkem   258 177  

 

 

2. Příloha - Vývoj spotřeby/ceny elektrické energie  
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3. Příloha - Dokončené stavby VO a SO v roce 2015 

     

- Výstavba VO Purkyňova, Tovární, Nad Koupadlem. 

- Výstavba VO v lokalitě Hodov. 

- Rekonstrukce VO Šámalova, Glűcksmanova. 

- Doplnění VO Radlická čtvrť. 

- Zprovoznění VO v lokalitě K Hájovně III. 

 

 

 
 

Obrázek 16 – VO ul. Nad Koupadlem 

 

 

 

   
 

Obrázek 17 – VO lokalita Hodov 
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Obrázek 18 – VO ul. Šámalova 

 

 

 

 
Obrázek 19 – VO lokalita K Hájovně III. 
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4. Příloha – Rozpracované stavby VO a SO v roce 
2015 

 

- Rekonstrukce VO v podchodu pod tratí ČD, ul. Pražská. 

- Rekonstrukce kNN a VO Chorvatská. 

- Rekonstrukce VO Purkyňova, podél trati ČD. 

 

 

 

 
 

Obrázek 20 – Rekonstrukce VO ul. Chorvatská 
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5. Příloha – Grafické znázornění přejímacích řízení 
v roce 2015 
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6. Příloha – Informace o činnosti společnosti  
 

MOMOK – Mobilní zařízení pro měření osvětlenosti komunikací  
 

Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. spravuje přes 233 tisíc světelných bodů 

v zhruba 350 obcích v ČR a SK. Zájmem obcí je převážně energetická úspora, někdy na 

úkor kvality osvětlení průjezdních úseků silnic. Za rok 2015 se zvýšil počet nehod na 

průjezdních silnicích o 6,6%. Pro rychlé a kvalitní posouzení osvětlenosti komunikací a 

jejich zatřídění do tříd komunikací využívá společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o zařízení 

MOMOK, které je společně vyvíjeno s ČVUT – FEL. Využití zařízení MOMOK je velmi 

široké, například rychlé a kvalitní zpracování pasportu veřejného osvětlení, zatřídění 

komunikací a navržení správného osvětlení komunikace a v neposlední řadě může přispět i 

ke snížení nehodovosti. 

 

Cíle pro využití zařízení MOMOK:  

 Zatřídění komunikací do tříd osvětlení 

 Efektivní způsob pro vyhodnocení kvality osvětlení na velkých územních 

celcích 

 Podpořit stanovení zodpovědné osoby/organizace za kvalitu osvětlení 

průjezdních úseků silnic 

 

 

 

Obrázek 21 – Ukázka práce se zařízením MOMOK 

 

Zpracování měřených hodnot 
 

Výstupní hodnoty logických úseků:  
 Požadované hodnoty osvětlenosti (podle normy) 

 Průměrné osvětlenosti nekorigované 

 Průměrné osvětlenosti korigované   
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7. Příloha – Informační leták na bezplatnou linku 
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