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ZPRÁVA   PŘEDSTAVENSTVA   O   PODNIKATELSKÉ  ČINNOSTI   SPOLEČNOSTI   A  
O  STAVU  JEJÍHO  MAJETKU  V  ROCE  2016 
 
 
Vývoj hospodaření společnosti TESLA KARLÍN, a.s. v roce 2016 byl ovlivněn poklesem zakázek 
na ruském i tuzemském trhu. Dále bylo hospodaření společnosti ovlivněno požárem haly galvanovny, 
ke kterému došlo 27.10.2016. 
 
Představenstvo na svém mimořádném zasedání v listopadu 2016 po vyhodnocení situace rozhodlo o 
obnově haly galvanovny a obnovení provozu galvanovny v rámci podnikání dceřiné společnosti TK 
GALVANOSERVIS s.r.o. Společnost TESLA KARLÍN, a.s. má uzavřenu pojistnou smlouvu na 
pojištění budov v areálu u KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., které byla pojistná událost byla řádně a 
včas nahlášena. Obnova haly galvanovny bude dle výsledků dosavadních jednání s pojišťovnou kryta 
pojistkou. 
 
Společnost v roce 2016 vykázala v důsledku těchto negativních událostí ztrátu ve výši 7 635  tis. Kč 
po zdanění při celkových tržbách z prodeje vlastních výrobků, zboží a služeb v hodnotě  47 045 tis. 
Kč.  
 
V roce 2016 společnost pokračovala v udržení nízkých provozních nákladů a pokračovala 
v soustředění na maximální využití výrobních, skladových a kancelářských prostor v oblasti pronájmu 
a dále na posílení vlastní výrobní a obchodní činnosti. Přes veškeré úsilí však v oblasti výroby 
telekomunikační techniky na tuzemský i ruský trh nedosáhla plánovaných výsledků. 
 
Stav majetku 
 
Ve vlastnictví movitého a nemovitého majetku nedošlo v roce 2016                                                                         
k  žádným  vlastnickým změnám.  
 
Ve vlastnictví společnosti jsou pozemky o rozloze 43 409 m2 v Praze 10 – Hostivaři, V Chotejně 
9/1307, včetně administrativních, výrobních a skladových budov, jejichž soupis je uveden ve Výroční 
zprávě společnosti za rok 2016. 
  
V říjnu 2016 byla část objektu M3 - hala galvanovny - zasažena požárem. Na základě rozhodnutí 
statika a diagnostiků staveb bylo rozhodnuto o demolici části objektu M3 – haly galvanovny. Po sanaci 
částí zasažených požárem bylo v dubnu roku 2017 započato se stavbou haly galvanovny.  
 
Všechny využitelné prostory areálu jsou obsazeny nebo jsou uvedeny v nabídce k pronájmu. 
 
Významné technologické zařízení a stroje využívané společností TESLA KARLÍN, a.s. 
1. Osazovací automat pro osazování desek plošných spojů 
2. Pájecí vlna 
3. Pájecí pec 
4. Lis PASSU pro lisovaní mechanických prvků z pasu 

 
5. Lisovací automat Bruderer pro lisování malých mechanických komponentů – toto zařízení bylo 

v roce 2016 prodáno, neboť již nebylo využíváno v rámci výrobní činnosti společnosti  
 
Dále společnost TESLA KARLÍN, a.s. využívá běžné obráběcí stroje, jejich využitelnost je 
dlouhodobá. 
 
Významná technologie, kterou TESLA KARLÍN, a.s. pronajímá 
1.  Stříbřící linka  
2. Dvě práškovací linky 
3. Vypalovací pec  
Životnost do roku 2020. 
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Zařízení neutralizace – v červnu roku 2016 bylo rozhodnuto o  rekonstrukci tohoto zařízení, protože 
jeho provoz již nezaručoval dostatečné čištění odpadních vod z provozu dceřiné společnosti TK 
GALVANOSERVIS s.r.o. Při požáru haly galvanovny bylo toto zařízení  zatopeno  a zatím je mimo 
provoz. V současné době je připravována smlouva na rekonstrukci a modernizaci tohoto zařízení. 
 
Dvě galvanické linky, které byly pronajímány dceřiné společnosti TK GALVANOSERVIS s.r.o., byly 
zcela zničeny při požáru haly galvanovny. 
 
Stroje, zařízení a další movitý majetek podniku slouží k zajišťování činností emitenta, kterými byly 
v roce 2016 výroba a prodej výrobků spojovací techniky, pronájem a správa nemovitostí.  
 
Pro rok 2016 byl odsouhlasen plán investic a oprav, v rámci kterého byla realizována oprava střechy 
budovy M3, rekonstrukce budovy M2 (rekonstrukce světlíků, oprava střešního pláště, světelných 
obvodů, zhotovení nové bezprašné podlahy, malování). 
V roce 2016 byl zakoupen nový osobní automobil Škoda Octavia.  
Dále byly prováděny běžné opravy a údržba. Z důvodu havárie (únik plynu) byla provedena oprava na 
zemním plynovodu a oprava výtahu v budově Sever.  
V 2016 bylo vydáno územní rozhodnutí Výstavba v jižní části areálu (3 skladové objekty a 
administrativní budova)  nebyla v důsledku rozhodování správního orgánu o podaném odvolání v roce 
2016 započata.     
 
Podnikatelská činnost 
 
Podnikatelská a obchodní činnost se soustřeďovala především do třech oblastí: 
1. výroba a montáž vlastních výrobků telekomunikačního charakteru 
2. zakázková strojírenská a elektro výroba 
3. pronájem nemovitých věcí a prostor určených k podnikání 
 
Představenstvo se na svých pravidelných jednáních zabývalo vývojem situace v jednotlivých oblastech 
podnikatelské činnosti.  
 
Ad 1. výroba a montáž vlastních výrobků telekomunikačního charakteru 
V oblasti zahraničního obchodu pokračovala jednání s ruskými obchodními partnery o možnostech 
dodávek a montáže zařízení telekomunikační techniky a doplňkových zařízení.  V  roce 2016 byla 
realizována jedna dodávka elektronických registrů pro modernizaci analogových ústředen.  Dále byly 
v průběhu roku podepsány smlouvy na záruční a pozáruční servis. Z důvodů reorganizace a v důsledku  
zdlouhavých jednání s ruskými partnery se nepodařilo v roce 2016 realizovat další dodávky. 
 
Ad.2. zakázková strojírenská a elektro výroba 
Dodávky kontaktů pro automobilový průmysl byly realizovány v omezené míře, v této oblasti  je 
zaznamenán  výrazný pokles poptávky.  Pro tuzemský trh společnost zajišťovala osazování desek 
plošných spojů a realizovala zakázky v oblasti nástrojařských prací. Pokles tržeb v této oblasti činil 
cca 450 tis. Kč. 
  
Ad.3. pronájem nemovitých věcí a  prostor sloužících k podnikání 
Oblast pronájmu nemovitého a movitého majetku tvoří i nadále významnou položku v podnikatelské 
činnosti společnosti. V oblasti pronájmu nemovitého majetku byl v průběhu roku 2016  stabilizovaný 
stav a obsazenost využitelných ploch a prostor se udržuje na úrovni cca 98%.  
V areálu Českých vinařských závodů, který má společnost TESLA KARLÍN, a.s. v nájmu a správě, se 
podařilo v průběhu roku pronajímat prostory a plochy na úrovni cca 95 %. 
 
Představenstvo společnosti konstatuje, že společnost v roce 2016 vykázala negativní hospodářský 
výsledek, který byl především způsoben odpisem technologie zničené požárem v říjnu 2016 a 
nepříznivým vývojem na ruském trhu. V roce 2016 se podařilo udržet pronájem využitelných ploch a 
prostor v areálu na vysokém stupni, záměrem společnosti je pokračovat ve stabilizaci nájemníků a 
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udržet stávající využitelnost ploch a prostor. Společnost v roce 2016 pokračovala v činnostech 
souvisejících s plánovanou výstavbou skladových hal a administrativního objektu v jižní části areálu 
v Hostivaři. 
Představenstvo společnosti předpokládá, že v roce 2017  společnost dosáhne pozitivního trendu 
hospodaření. 
Podrobné ekonomické informace týkající se hospodaření společnosti v roce 2016 jsou uvedeny 
v účetních závěrkách v číselné i komentované podobě. 
 


