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Základní údaje o emitentovi 
 

Obchodní firma:  TESLA KARLÍN, a.s. 

Sídlo:     V Chotejně 9/1307,  102 00  Praha 10                     

Právní forma:   akciová společnost 

IČ:      452 73 758                         

        

Společnost TESLA KARLÍN, a.s. byla založena dne 29. 4. 1992 podle § 172 zákona č. 513/1991 Sb. jako 
akciová společnost na dobu neurčitou. Vznikla dne  1. 5. 1992 zápisem do obchodního rejstříku, vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520. 
 
Předmět podnikání emitenta je uveden v článku 3 stanov společnosti a popsán v příloze  k účetní závěrce k 31. 
12. 2004. 
 
Dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě za rok 2004 jsou k nahlédnutí v sídle společnosti, dále v 
RM-SYSTÉM, a.s. Praha  a v souladu s obecně platnými právními předpisy jsou uloženy ve sbírce listin 
Městského soudu v Praze. Dále jsou v elektronické podobě uvedeny na internetové adrese společnosti 
www.teslakarlin.cz. 
 
 
 

Údaje vztahující se na všechny cenné papíry 
 
Akcie společnosti TESLA KARLÍN, a.s. byly vydány v rámci I. vlny kuponové privatizace  a jsou evidované 
Střediskem cenných papírů. 
  
Údaje o cenném papíru (CP) 
 
Druh CP  kmenové 
Forma CP na majitele 
Podoba CP zaknihovaná 
Počet ks CP 588 575 ks 
ISIN CP CS 0005021351 
Celková jmenovitá hodnota emise CP 588 575 000,- Kč 
Jmenovitá hodnota CP 1 000,- Kč 

 
  
Výnosy z cenných papírů jsou zdaňovány podle platného zákona o dani z příjmu srážkou při výplatě dividendy, 
emitent je plátcem daně sražené z výnosů z cenných papírů.  
Převoditelnost akcií společnosti TESLA KARLÍN, a.s.  není omezena. 
 
Akcie společnosti byly přijaty k obchodování v rámci I. vlny kuponové privatizace na Burze cenných papírů 
Praha, a.s. prostřednictvím členů burzy a v RM-SYSTÉM, a.s. Ve sledovaném účetním období byly všechny 
akcie společnosti obchodovatelné v RM-SYSTÉM, a.s. 
Cenné papíry společnosti  nejsou přijaty k obchodování na zahraničních veřejných  trzích. 
 
Společnost dosud nevyplácela dividendy, proto  nemá uzavřenou smlouvu s bankou nebo jinou finanční 
institucí, jejímž prostřednictvím mohou majitelé cenných papírů vykonávat svá majetková práva spojená 
s cennými papíry (výplata dividend). 
 

http://www.teslakarlin.cz


Stránka 4 z 66 

 

Další údaje o akciích 
 
Všechny akcie společnosti jsou umístěny mezi veřejností prostřednictvím veřejného trhu RM-SYSTÉM, a.s. a 
byly  přijaty k obchodování na veřejném trhu.  
 
Charakteristika akcií – všechny akcie jsou vydány v zaknihované podobě, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota 
a další náležitosti  jsou uvedeny v tabulce ”Údaje o cenném papíru”. Nové akcie nebyly vydány. 
 
Akcionáři společnosti přísluší práva vyplývající ze stanov společnosti a obchodního zákoníku, zejména: 
Právo podílet se na řízení společnosti – akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady společnosti, hlasovat na 
ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, uplatňovat návrhy a protinávrhy 
Právo na podíl na zisku společnosti – akcionář společnosti má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), 
který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Nestanoví-li usnesení valné hromady 
anebo dohoda s akcionářem jinak, je dividenda společností vyplácena na náklady a nebezpečí akcionáře 
přednostně na jím určený účet u banky, jinak na jeho adrese vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů 
ve Středisku cenných papírů. 
Právo na likvidačním zůstatku při zániku společnosti – likvidační zůstatek bude rozdělen mezi akcionáře 
v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.  
 
Cenné papíry, spojené s prioritními právy, společnost nemá.  
 
Akcionář společnosti má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku 
hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité 
hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Nestanoví-li usnesení 
valné hromady anebo dohoda s akcionářem jinak, je dividenda společností vyplácena na náklady a nebezpečí 
akcionáře přednostně na jím určený účet u banky, jinak na jeho adrese, vedené v evidenci zaknihovaných 
cenných papírů ve Středisku cenných papírů.  Představenstvo společnosti je povinno oznámit rozhodný den, den 
výplaty dividendy, místo a způsob výplaty způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné 
hromady. 
 
Z celkového počtu vydaných cenných papírů, tj. 588 575 ks o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, připadá na 
akcionáře – fyzické osoby 179 036 ks akcií, což představuje 30,41 % základního kapitálu společnosti. Údaje 
jsou čerpány z výpisu emitenta registrovaných cenných papírů poskytnutém Střediskem cenných papírů v Praze 
pro konání valné hromady společnosti  dne 20. května 2004. 
 
Nabídka převzetí akcií emitenta činěná třetími osobami a nabídka převzetí akcií jiných společností činěná 
emitentem ve sledovaném účetním období nenastaly. 
 
 
 
 

Údaje o základním kapitálu 
 
Základní kapitál společnosti je rozdělen na 588 575 kmenových akcií na majitele. Základní kapitál společnosti 
je v plné výši splacen. 
 
V roce 2004 společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné 
cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných cenných papírů. 
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TESLA KARLÍN, a.s. je součástí koncernu. Koncern tvoří: 
 
Ovládající osoba : 
PROSPERITA investiční společnost, a.s. se sídlem Orlová-Lutyně, U Centrumu 751,IČ:25820192 
 
a tyto ovládané osoby, které jsou propojenými osobami: 
 
AKB CZECH s.r.o. se sídlem Brno, Heršpická 758/13, PSČ 656 92,  IČ: 60 32 11 64 
ALMET, a.s. se sídlem Ležáky 668 – Hradec Králové, IČ: 46 50 51 56  
Bělehradská  Invest, a.s.  se  sídlem  Praha 4 – Nusle, Bělehradská 7/13,    PSČ 140 16,  
IČ: 27 19 33 31 
BENAR a.s. se sídlem Benešov nad Ploučnicí, Českolipská 282, PSČ 407 22,  
IČ: 49 90 34 20 
CONCENTRA a.s. se sídlem Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14  
IČ: 60 71 13 02 
České vinařské závody a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp.7/13, PSČ 140 16 
IČ: 60 19 31 82 
Dřevokombinát Vrbno, a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Jesenická 152, PSČ 793 26 
 IČ: 45 19 37 54 
DYAS Uherský Ostroh a.s. se sídlem Uherský Ostroh, Veselská 384, IČ: 46 34 74 11 
EA Invest, spol. s r.o. se sídlem Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, IČ: 25 39 26 97  
ENERGOAQUA, a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1.máje 823, PSČ 756 61 

 IČ: 15 50 34 61 
1. ETOMA INVEST spol. s r.o. se sídlem Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14 

 IČ: 63 46 91 38 
2. HSP CZ s.r.o. se sídlem Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14, IČ: 26 82 18 26 
3. HIKOR Písek, a.s. se sídlem Písek, Lesnická 157, PSČ 397 01,  IČ: 46 67 83 36 
4. HIKOR Týn, a.s. se sídlem Písek, Lesnická 157, PSČ 397 01, IČ: 26 02 40 39 
5. KAROSERIA  a.s. se sídlem Brno, Heršpická 758/13, IČ: 46 34 74 53 
6. Karvinská stavební, a.s. se sídlem Karviná – Hranice, Rudé armády 1868/15, PSČ 733 01 

 IČ: 45 19 21 46 
7. KDYNIUM a.s. se sídlem Kdyně, Nádražní 104, IČ: 45 35 72 93 
8. LEPOT s.r.o. se sídlem Otrokovice, tř. T. Bati 1566, PSČ 765 82, IČ: 60 69 69 58 
9. MATE, a.s. se sídlem Brno, Havránkova 30/11, PSČ 619 62, IČ: 46 90 03 22  
10. MORAVIAKONCERT, s.r.o. se sídlem Otrokovice, tř.T.Bati 1566, PSČ 765 82 

IČ: 25 57 08 38 
11. Niťárna Česká Třebová s.r.o. se sídlem Česká Třebová, Dr.E.Beneše 116, PSČ 560 02 

 IČ: 64 82 41 36 
12. NOPASS a.s. se sídlem Nová Paka, Partyzánská 78, PSČ 509 01, IČ: 63 21 71 71 
13. OTAVAN Třeboň a.s. se sídlem Třeboň, Nádražní 641, IČ: 13 50 30 31 
14. OTAVAN-SLOVAKIA, s.r.o. se sídlem Zlatovská 35, Trenčín, PSČ 911 01,  

IČ: 35 30 51 46 
15. OTA – CLUB s.r.o. se sídlem Třeboň, Nádražní 641, PSČ 379 20, IČ: 25 19 22 13 
16. PRIMONA Letohrad CZ, s.r.o. se sídlem Letohrad – Orlice 105, PSČ 561 51,  

IČ: 25 94 54 41 
17. PROTON, spol. s r.o. se sídlem Zlín, Kvítková 80, PSČ 760 01, IČ: 63 48 83 88 
18. PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s. se sídlem Otrokovice, Objízdná 1576, PSČ 765 02,  

IČ: 25 34 26 65 
19. Silniční technika, a.s. se sídlem Nová Paka, Heřmanice 117, PSČ 509 01, IČ: 45 53 43 90 
20. S.P.M.B. a.s. se sídlem Brno, Řípská 1142/20, PSČ 627 00, IČ: 46 34 71 78 
21. TK GALVANOSERVIS s.r.o.  se sídlem Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00  

   IČ: 25 60 87 38 
22. TOMA, a.s. se sídlem Otrokovice, tř.T.Bati 1566, PSČ 765 82, IČ: 18 15 28 13 
23. TZP, a.s. se sídlem Hlinsko, Třebízského 92, PSČ 539 01, IČ: 48 17 15 81 
24. Vinařství VR Rakvice s.r.o. se sídlem Rakvice, Horní 391, PSČ 691 03,  IČ: 26 31 15 93 
25. VOS a.s. se sídlem Písek, Nádražní 732, PSČ 397 01, IČ: 46 67 80 34 
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Podmínky stanovené v zakládacích dokumentech pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících 
z jednotlivých druhů akcií nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem.  
 
V průběhu předcházejících tří let nedošlo ke změnám v základním kapitálu společnosti nebo v počtu nebo druhu 
akcií, do kterých je rozložen.  
 
Společnost TESLA KARLÍN, a.s. je ovládána níže uvedenými osobami jednajícími ve shodě:  
 
 

Název právnické osoby, 
Jméno  fyzické osoby Sídlo, bydliště IČ 

Výše podílu  na 
hlas. právech % 

AKCIA TRADE spol. s r.o. U Centrumu 751 
Orlová-Lutyně 63321351 0,01 

CONCENTRA, a.s. U Centrumu 751 
Orlová-Lutyně 60711302 14,94 

ENERGOAQUA, a.s 1. Máje 1000 
Rožnov pod Radhoštěm 15503461 9,26 

ETOMA INVEST, spol. s r.o. U Centrumu 751 
Orlová-Lutyně 63469138 30,08 

PROSPERITA investiční 
společnost, a.s. 

U Centrumu 751 
Orlová-Lutyně 

25820192 
11,00 

Miroslav Kurka Karvinská 61 
Havířov  2,65 

 
Celkový podíl na hlasovacích právech všech osob jednajících ve shodě ve společnosti TESLA KARLÍN, a.s. 
činí 67,94 %.  
 
 
Další osoby jednající ve shodě dle oznámení ze dne 14 4. 2005: 
 

Název právnické osoby, 
Jméno  fyzické osoby Sídlo, bydliště IČ 

Výše podílu  na 
hlas. právech % 

POPINJAY, s.r.o. Na Královce 4/31 
Praha 10 27156141 0,10 

YOSSARIAN, s.r.o. Na Královce 4/31 
Praha 10 27076521 1,41 

VINCENT VEGGA, a.s. Na Královce 4/31 
Praha 10 27078451 1,02 

Pavel Suda  Devotyho 1625 
Pardubice  0,48 

Údaje o činnosti 
 
Podnikatelská činnost TESLA KARLÍN, a.s. byla v roce 2004 ovlivněna především omezenými investičními 
aktivitami způsobenými neuzavřenou otázkou prodeje 51 % podílu státu u našeho hlavního odběratele, kterým 
je Český telecom, a.s.. V návaznosti na tento vývoj pokračovala akciová společnost v získávání externích 
zakázek pro vykrytí volných kapacit. Podařilo se zvýšit objem doplňkové výroby v tuzemsku, která činila v roce 
2004 cca 34 % z celkového objemu plnění tuzemských zakázek oproti necelým 30 % v roce 2003. 
 
V roce 2004 pokračovaly v rámci doplňkové výroby dodávky pro firmy SATREMA Int., a.s. a ICAS.CS, a.s. 
V tomtéž roce byla ukončena výroba nástroje a započata výroba dílů pro ELEKTROKARBON Topoľčany, a.s. 
Dále byla uskutečněna výroba nástroje na lisování kontaktů pro firmu OKULA Nýrsko, a.s. a po úspěšných 
zkouškách započata jejich výroba. Rovněž byla dojednána výroba kabelů a osazování DPS pro firmu 
CELESTICA Kladno, s.r.o. Obě poslední jmenované aktivity se dle výhledů jeví jako dlouhodobé zakázky a 
s firmou CELESTICA Kladno, s.r.o. probíhá jednání o dalším rozšíření výroby. 
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Významným prvkem pozitivně ovlivňujícím výši tržeb je pronájem volných prostor, včetně poskytování 
základních služeb. 
 
Trvalá pozornost je věnována otázce optimalizace nákladů. Při rozhodování o úsporách je však nutno mít na 
zřeteli potřebu udržet areál, myšleno budovy, ale i technologii v provozuschopném stavu, včetně zajištění 
nezbytných revizí. 
 
  

 Skutečnost    
rok 2004 

Skutečnost   
rok 2003 

Skutečnost   
rok 2002 

Celkové výnosy  43 569  57 216  66 941 

Celkové náklady  63 040  95 831 132 093 

Zisk/Ztráta -19 741 -38 615 -65 152 

 
 
Údaje o tržbách v posledních třech účetních obdobích (jejich rozlišení podle druhu činnosti a trhu v různých 
geografických oblastech) 
 
 

 Rok 2004 Rok 2003 Rok 2002 

 Celkem Tuzem. Zahr. Celkem Tuzem. Zahr. Celkem Tuzem. Zahr. 

Tržby za prodej  
zboží  344 344 - 2 174 2 174 - 4 184 4 184 - 

Tržby za prodej 
vlastních výrobků 18 096 12 616 5 480 19 263 13 595 5 668 28 158 18 757 9 401 

Tržby z prodeje 
Služeb 19 641 19 641 - 21 046 18 793 2 253 15 670 15 574 96 

Tržby celkem 38 081 32 601 5 480 42 483 34 562 7 921 48 012 38 515 9 497 

 
 
 
 
Podíl jednotlivých druhů výrobků z celkových tržeb za vlastní výrobky a služby a zboží za období 2002 – 2004 
(v %) 
 

 Tuzemsko Export 

 2004 2003 2002 2004 2003 2002 

Hlavní rozvod 22,35 23,54 29,43 10,50 12,51 10,34 

Kódový přijímač - - 0,08 2,77 0,41 4,26 

Práce průmyslové povahy 10,78 8,46 9,51 0,87 0,02 - 

Ostatní výrobky - - 0,04 0,25 040 4,98 

Prodej zboží 0,90 5,12 8,72 - - - 

Služby 51,58 44,24 32,44 - 5,30 0,20 

Celkem 85,61 81,36 80,22 14,39 18,64 19,78 

 
 
Areál společnosti o rozloze 43 375 m2 se nachází v průmyslové zóně Prahy 10 – Hostivaři. Zahrnuje budovy 
s výrobními, skladovacími a kancelářskými prostorami. 
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Společnost TESLA KARLÍN, a.s. má uzavřenou licenční smlouvu k ochranné známce ”TESLA”. Majitelem 
této ochranné známky je TESLA, a.s. se sídlem Poděbradská 56/186 Praha 9 – Hloubětín.  
 
Řízení, která by mohla mít významný vliv na finanční situaci společnosti: 
 
V srpnu 2004 Vrchní soud v Praze v odvolacím řízení potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze, kterým byla 
zamítnuta žaloba AB Banky, a.s. v likvidaci o zaplacení částky 196 492 050,32 Kč. Uvedenou částku 
požadovala AB Banka, a.s. v likvidaci z titulu dosud nesplaceného úvěru firmou NERO, jejímž ručitelem byla 
TESLA Karlín, s.p. 
 
Dodatečné platební výměry na daň z příjmů právnických osob za rok 1997 ve výši 2 507 270,- Kč (v roce 2004 
v plné výši splacen) a rok 1998 ve výši 6 294 150,- Kč, který k 31. 12. 2004 vykazuje nedoplatek ve výši 
1 394 150,- Kč.  
 
Daňové penále vyměřené FÚ pro Prahu 10 na daň z příjmu právnických osob za rok 1997 ve výši 2 991 628,- 
Kč a za rok 1998 ve výši 7 063 615,- Kč. Ke své žádosti o promítání penále na dani z příjmu právnických osob 
za roky 1997 a 1998 obdržela společnost zamítavé stanovisko Ministerstva finanční ze dne  10. 3. 2005. 
 
Dodatečný platební výměr na daň z příjmu právnických osob za rok 2000 ve výši 380 990,- Kč  ze dne 1. 3. 
2005. 
 
 
  
Přehled o hlavních investicích uskutečněných v běžném účetním období a třech předcházejících 
 

Rok Hodnota provedených  
Investic (v tis. Kč) 

2001 772 

2002 1 398 

2003 2 439 

2004 1 633 
 
V roce 2004 byly pořízeny z vlastních zdrojů nástroje vlastní výroby v hodnotě 811 tis. Kč, nákup strojního 
zařízení v hodnotě 715 tis. Kč (pájecí vlna z důvodu havarijního stavu stávajícího zařízení a sušící zařízení pro 
galvaniku) a stavební investice v hodnotě 107 tis. Kč..  
 
V roce 2004 společnost neuskutečnila žádné investice do finančního majetku ani do nákupu akcií a dluhopisů 
jiných emitentů. 
Smlouvou ze dne 28. 8. 2003 společnost TESLA KARLÍN, a.s. odkoupila obchodní podíl ve výši 1/6 ve 
společnosti TK GALVANOSERVIS s.r.o., jejíž základní  kapitál činí 6 mil. Kč.  Pořizovací cena podílu činila 1 
272 tis. Kč. 
 
Pro rok 2005 společnost plánuje pořízení osobního automobilu formou finančního leasingu jako náhradu za 
stávající vozidla zakoupená v letech 1993 – 1996, která budou prodána. 
 
V oblasti výzkumu a vývoje byl ukončen vývoj zařízení pro měření svodových proudů u námi dodávané 
rozvaděčové techniky. Na technické řešení byla podána přihláška na ochranu průmyslového vzoru. 
 
Přerušení v podnikání společnosti, která  mohou mít nebo měla významný vliv na finanční situaci v posledních 
třech účetních obdobích, nenastala.  
 
 
Přehled o stavu  zaměstnanců  
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Rok 2004 2003 2002 2001 

Průměrný počet zaměstnanců celkem 61 70 115 206 
z toho:     
   Technici a administrativní zaměstnanci 34 40 57 89 
   Dělníci 27 30 58 117 
      z toho dělníci jednicoví hlavní výroby 13 15 34 68 
 

Údaje o majetku, závazcích, finanční situaci, zisku a ztrátách 
 
 
Účetní závěrka v rozsahu rozvahy v plném rozsahu, výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu a přílohy k účetní 
závěrce k 31. 12. 2004 tvoří samostatnou část Výroční zprávy za rok 2004.  
 
 
Srovnávací tabulka účetní závěrky v rozsahu rozvahy a výkazu zisků a ztrát za poslední tři účetní období 
(v tis. Kč) 
 
ROZVAHA  k  31. 12.  
 
AKTIVA  2004 2003 2002 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál - - - 
B. Dlouhodobý majetek 279 626 293 022 315 217 
          - dlouhodobý nehmotný majetek    0 0 67 
          - dlouhodobý hmotný majetek 279 626 293 022 312 150 
          - dlouhodobý finanční majetek 0 0 3 000 
C. Oběžná aktiva 82 785 94 349 112 642 
          - zásoby 68 223 69 436 75 801 
          - dlouhodobé pohledávky 855 1 135 - 
          - krátkodobé pohledávky 12 466 22 387 34 544 
          - finanční majetek 1 241 1 391 2 297 
D. Ostatní aktiva 542 619 1 398 

AKTIVA celkem 362 953 387 990 429 257 
    

PASIVA  2004 2003 2002 
A. Vlastní kapitál 319 607 339 078 381 965 
          - základní kapitál 588 575 588 575 588 575 
          - kapitálové fondy -4 272 -4 272 - 
          - fondy ze zisku 271 271 271 
          - výsledek hospodaření minulých let -245 496 -206 881 -141 729 
          - výsledek hospodaření -19 471 -38 615 -65 152 
B. Cizí zdroje 43 346 48 900 46 490 
          - rezervy - - - 
          - krátkodobé závazky 43 346 48 900 46 490 
C. Ostatní pasiva - 12 802 

PASIVA celkem 362 953 387 990 429 257 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  k  31. 12. 
 
 2004 2003 2002 
Tržby za prodej zboží 344 2 174 4 184 
Náklady vynaložené na prodané zboží 222 1 146 2 110 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 37 737 40 309 43 828 
Změna stavu zásob vlastních výrobků -81 -4 840 -1 509 
Aktivace 988 2 825 3 763 
Výkonová spotřeba 18 068 15 216 26 160 
Osobní náklady 20 788 24 532 37 000 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 14 412 19 179 24 184 
Jiné provozní náklady 5 733 30 027 20 155 
Jiné provozní výnosy 3 671 14 956 14 291 
Finanční náklady 3 817 5 134 10 255 
Finanční výnosy 910 967 2 259 
Mimořádné náklady - 917 3 428 
Mimořádné výnosy - 825 125 
Daň z příjmů za běžnou činnost - -320 8 801 

Výsledek hospodaření -19 471 -38 615 -65 152 
 
 
Vývoj pohledávek (tis. Kč) 
 
Pohledávky z obchodních vztahů  Stav k 31. 12. 2004 Stav k 31. 12. 2003 

Celkem 19 471 31 013 
z toho: Odběratelé 17 212 28 840 
 poskytnuté zálohy 2 241 1 854 
 ostatní pohledávky 18 319 

 
 
Vývoj závazků (tis. Kč) 
 
  
Závazky z obchodních vztahů  Stav k 31. 12. 2004 Stav k 31. 12. 2003 

Celkem 5 495 7 331 
z toho: Dodavatelé 5 351 6 540 
 přijaté zálohy - 240 
 ostatní závazky 144 551 

 
V roce 2004 se podařilo snížit oproti roku 2003 celkové závazky z obchodních vztahů o 1 836 tis. Kč. 
Z celkového objemu závazků vůči dodavatelům připadá na závazky do lhůty splatnosti 897 tis. Kč, tj. 16,76 % a 
na závazky po lhůtě splatnosti 4 454 tis. Kč, tj. 83,24 %. 
Cizí zdroje v porovnání s minulým obdobím se podařilo snížit o 5 554 Kč, tj. na celkovou hodnotu 43 346 tis. 
Kč. Z tohoto objemu připadá na závazky z obchodních vztahů  5 495 tis. Kč, závazky vůči státu 11 709 tis. Kč a 
závazky k ovládaným a řízeným osobám 23 405 tis. Kč.    
 
V průběhu roku 2004 společnost neměla žádné závazky vůči bankám z titulu poskytnutí krátkodobých nebo 
dlouhodobých bankovních úvěrů.  
 
Zatížení nemovitostí zástavním právem  
 
Rozpis zatížení nemovitostí zástavním právem je uveden v příloze k účetní závěrce k 31. 12. 2004. 
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Přehled o změnách vlastního kapitálu 
 
 2004 2003 2002 

Vlastní kapitál 319 607 339 078 381 965 

z toho:    

  základní kapitál 588 575 588 575 588 575 

  oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -4 272 -4 272 - 

  zákonný rezervní fond - - - 

  statutární a ostatní fondy 271 271 271 

Výsledek hospodaření minulých let -245 496 -206 881 -141 729 

Výsledek hospodaření -19 471 -38 615 -65 152 

Hodnota vlastního kapitálu připadajícího na akcii   0,543 0,576 0,649 
 
Zásadní vliv na snížení vlastního kapitálu měl v letech 2002 a 2003 záporný výsledek hospodaření.  
Vzhledem k tomu, že za rok 2004 společnost vykazuje ztrátu ve výši 19 471 tis. Kč, předpokládá se jeho další 
snížení.  
 
 
Výsledek hospodaření po zdanění z běžné činnosti připadající na jednu akcii 
 
 2003 2003 2002 

Počet akcií (ks) 588 575 588 575 588 575 

Výsledek hospodaření  (v tis. Kč) -19 471 -38 615 -65 152 

Hodnota výsledku hospodaření připadajícího na akcii (Kč)   -33,08 -65,60 -110,69 

Výše dividendy na akcii (Kč) 0 0 0 
 
 
Odměny uhrazené auditorům emitentem (TESLA KARLÍN, a.s.) za účetní období činily 67 tis. Kč. 
 
2004            tis. Kč               
Audit            50 
Související služby        17 
 
Odměny uhrazené auditorům za konsolidovaný celek za účetní období činily 133 tis. Kč. 
 
2004            tis. Kč                 Audit  
          100 
Související služby          33 
 
 
Konsolidovaná účetní závěrka  
 
Ve smyslu vyhlášky č. 500/2002 Sb. společnost nezpracovává konsolidovanou účetní závěrku. Konsolidovanou 
účetní závěrku zpracovává PROSPERTITA investiční společnost, a.s., IČ: 25820192, se sídlem v Orlové-
Lutyni, U Centrumu 751. 
 
K žádné významné změně, která by nastala od rozvahového dne, ke kterému byla sestavena poslední zveřejněná 
účetní závěrka, ve společnosti TESLA KARLÍN, a.s. nedošlo.   
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Společnost, kde má emitent více než 10 % podíl 
 
Obchodní firma:    TK GALVANOSERVIS s.r.o. 
Sídlo:        V Chotejně 9/1307, 102 00  Praha 10 
Právní forma:     společnost s ručením omezeným 
IČ:        25608738 
Předmět podnikání:   galvanizérství, polygrafická výroba, natěračství,  
         koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
          podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
Výše upsaného základního 
kapitálu:       6 000 tis. Kč 
Výše a druhy rezerv  
v posledním účetním období:        0         
Zisk po zdanění v posledním 
účetním období:     2 366 tis. Kč 
Výše podílu emitenta na 
základním kapitálu:   4 000 tis. Kč  (66,66 % )  
Výše nesplaceného podílu 
emitenta:                0  
Výše výnosu z podílu emitenta 
v posledním účetním období:        0   
Účetní hodnota podílu 
emitenta: *)              0 
*)  Změna ocenění cenných papírů a majetkových účastí – viz příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2004,  
     str. 7, bod 1.4. 
   
Výše pohledávek a závazků emitenta vůči TK GALVANOSERVIS s.r.o ke dni 31. 12. 2004: 
Pohledávky emitenta celkem: 1 056 tis. Kč 
Závazky emitenta celkem:        0 
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Vybrané ukazatele účetní závěrky společnosti TK GALVANOSERVIS s.r.o.  
 
ROZVAHA  k  31. 12.  
 
AKTIVA  2004 2003 2002 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál - - 1 200 
B. Dlouhodobý majetek 628 943 1 056 
          - dlouhodobý nehmotný majetek    - - 2 
          - dlouhodobý hmotný majetek 628 943 1 054 
          - dlouhodobý finanční majetek - - - 
C. Oběžná aktiva 11 053 9 790 18 698 
          - zásoby 1 892 1 512 7 574 
          - dlouhodobé pohledávky 76 - - 
          - krátkodobé pohledávky 8 240 7 312 10 252 
          - finanční majetek 845 966 872 
D. Ostatní aktiva 79 265 483 

AKTIVA celkem 11 760 10 998 21 437 
    

PASIVA  2004 2003 2002 
A. Vlastní kapitál -1 299 -3 665 7 631 
          - základní kapitál 6 000 6 000 6 000 
          - kapitálové fondy - - - 
          - fondy ze zisku - 600 400 
          - výsledek hospodaření minulých let -9 665 - 1 051 
          - výsledek hospodaření 2 366 -10 265 2 282 
B. Cizí zdroje 13 059 14 663 13 060 
          - rezervy - - - 
          - krátkodobé závazky 13 059 13 543 11 185 
          - bankovní úvěry a výpomoci - 1 087 1 875 
          -dlouhodobé závazky - 33 - 
C. Ostatní pasiva - - 746 

PASIVA celkem 11 760 10 998 21 437 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  k  31. 12. 
 
NÁKLADY  2004 2003 2002 
Tržby za prodej zboží - - - 
Náklady vynaložené na prodané zboží - - - 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 59 883 59 045 79 263 
Změna stavu zásob vlastních výrobků - -1 130 621 
Aktivace - - - 
Výkonová spotřeba 32 912 32 590 53 549 
Osobní náklady 23 321 21 853 22 140 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 278 315 374 
Jiné provozní náklady 137 15 787 1 289 
Jiné provozní výnosy 109 1 394 407 
Finanční náklady 422 417 602 
Finanční výnosy 24 36 466 
Mimořádné náklady 182 1 023 317 
Mimořádné výnosy 6 2 837 53 
Daň z příjmů za běžnou činnost 404 462 257 

Výsledek hospodaření 2 366 -10 265 2 282 

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech a vedoucích pracovnících 
 
Představenstvo 
Ing. Miroslav Kurka          předseda představenstva 
Datum narození: 16.2.1964 
Bytem Mirotická 11/956, Praha 4 
VŠE, fakulta řízení 
 
Ing. Václav Ryšánek          místopředseda představenstva 
Datum narození: 13.10.1948 
Bytem Nad Olšinou 1400, Šenov 
VŠB Ostrava 
 
Jaroslav Šmolka           člen představenstva 
Datum narození: 24.10.1946 
Bytem Dubenecká 322, Praha 9 
Absolvent gymnázia 
 
Dozorčí rada            
Mgr. Karel Skupin           předseda dozorčí rady 
Datum narození: 12.7.1967 
Bytem Národní tř. 847/19, Havířov-město 
Ostravská univerzita, fakulta pedagogická 
 
Rostislav Šindlář           člen dozorčí rady 
Datum narození 25.10.1967 
Bytem K.V.Raise 5, Havířov 
Vzdělání –střední všeobecné 
 
Josef Sojka             člen dozorčí rady 
Datum narození: 5.10.1946 
Bytem Jilemnického 453/8, Praha 6 
SPŠ strojní 
 



Stránka 15 z 66 

 
Vedoucí pracovníci 
Ing. Jaroslav Hodík           generální ředitel 
Datum narození: 4.4.1946         k 31.1.2005 představenstvem společnosti  
Bytem Zbraslavice 26, Kutná Hora       odvolán z funkce generálního ředitele 
VAAZ Brno, fakulta elektrotechnická 
 
Jaroslav Šmolka            finanční a administrativní ředitel 
                 od 1.2.2005 pověřen řízením společnosti 
 
Bohumil Kolář             vedoucí výroby 
Datum narození: 7.12.1943 
Bytem Zichovec 13  
Vzdělání – úplné střední s maturitou 
 
Ing. Vratislav Žák, CSc.          vedoucí odboru řízení a kontrola jakosti 
Datum narození: 14.11.1943 
Bytem Stallichova 931, Praha 4 
FEL ČVUT Praha 
          
Hlavní činnosti členů statutárních a dozorčích orgánů a vedoucích pracovníků, které vykonávají mimo svou 
činnost pro emitenta:  
 
Ing. Miroslav Kurka – předseda představenstva 
ALMET, a.s. – člen dozorčí rady 
České vinařské závody a.s.  –  předseda představenstva 
ETOMA INVEST spol. s r.o. – jednatel 
KAROSERIA, a.s.  –  předseda představenstva 
KDYNIUM a.s.  –  předseda představenstva 
MATE, a.s. – předseda představenstva 
S.P.M.B a.s.  –  předseda představenstva 
TOMA, a.s. – místopředseda představenstva 
 
Ing. Václav Ryšánek – místopředseda představenstva 
ALMET, a.s. – místopředseda představenstva 
EA Invest, spol. s r.o. – jednatel 
HIKOR Písek, a.s. – předseda představenstva 
HIKOR Týn, a.s. – předseda představenstva 
Niťárna Česká Třebová s.r.o. – jednatel 
NOPASS a.s. – předseda představenstva  
Silniční technika, a.s. – předseda představenstva 
TZP, a.s. – člen představenstva 
 
Jaroslav Šmolka – člen představenstva, finanční a administrativní ředitel, od 1. 2. 2005 pověřen řízením 
společnosti  
Další činnost nevykonává.  
 
Mgr. Karel Skupin – předseda dozorčí rady 
AGÁVE TRADING s.r.o.. – jednatel 
BROUK s.r.o. – jednatel 
MATE, a.s. – předseda dozorčí rady 
ŘEMPO CB, a.s. – místopředseda představenstva  
ŘEMPO VEGA, s.r.o. - jednatel  
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Rostislav Šindlář – člen dozorčí rady  
ALMET, a.s. – člen představenstva 
ENERGOAQUA, a.s. – člen představenstva 
PROSPERITA investiční společnost, a.s. – místopředseda představenstva 
PROSPERITA holding, a.s. – místopředseda představenstva 
TOMA, a.s. – předseda dozorčí rady 
 
Josef Sojka – člen dozorčí rady 
Bytové družstvo Bubeneč 453, družstvo – předseda  
 
Ing. Jaroslav Hodík – generální ředitel, 31. 1. 2005 odvolán z funkce 
TK GALVANOSERVIS s.r.o. – jednatel společnosti, 24. 2. 2005 odvolán z funkce mimořádnou valnou 
hromadou společnosti 
 
Bohumil Kolář – vedoucí výroby 
TK GALVANOSERVIS s.r.o. – 24. 2. 2005 zvolen mimořádnou valnou hromadou společnosti do funkce 
jednatele 
 
Ing. Vratislav Žák, CSc. – vedoucí odboru řízení a kontrola jakosti 
Další činnost nevykonává. 
 
Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Dva členové dozorčí rady jsou 
voleni a odvoláváni valnou hromadou, jeden člen dozorčí rady je volen a odvoláván zaměstnanci společnosti. 
Vedoucí zaměstnanci společnosti jsou do svých funkcí jmenováni představenstvem společnosti s výjimkou 
funkce vedoucího výroby. 
 
Informace o všech peněžitých a naturálních příjmech, které přijali za účetní období vedoucí osoby a členové 
dozorčí rady od emitenta a od osob ovládaných emitentem v Kč; informace o počtu akcií vydaných emitentem, 
které jsou ve vlastnictví statutárních orgánů nebo jejich členů, ostatních vedoucích osob emitenta a členů 
dozorčí rady 
 
Představenstvo          Peněžní a nepeněžní příjmy    Počet akcií 
Ing. Miroslav Kurka             264 512         0 
Ing. Václav Ryšánek            223 994         0 
Jaroslav Šmolka             168 000         0 
 
Dozorčí rada 
Mgr. Karel Skupin             127 786         0 
Rostislav Šindlář             105 801         0 
Josef Sojka              362 431         0 
 
Vedoucí pracovníci 
Ing. Jaroslav Hodík            808 135         0 
Jaroslav Šmolka            440 510         0 
Bohumil Kolář             487 576         0 
Ing. Vratislav Žák, CSc.          319 944         60 
 
Odměňování členů statutárních orgánů a členů dozorčí rady schvaluje na svém zasedání valná hromada 
společnosti. Odměňování vedoucích pracovníků jmenovaných do funkce je upraveno manažerskou smlouvou, 
v ostatních případech se postupuje v souladu se schváleným mzdovým předpisem. 
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Výše plnění jakéhokoli druhu poskytnutých statutárním orgánům nebo jejich členům, členům dozorčích orgánů 
a vedoucím pracovníků emitenta za poslední účetní období v Kč 
 
                    Náhrada     Nepeněžní 
Představenstvo      Mzda   Odměna    nákladů     plnění  
Ing. Miroslav Kurka          228 000    36 512 
Ing. Václav Ryšánek         186 000    37 994 
Jaroslav Šmolka          168 000 
 
Dozorčí rada 
Mgr. Karel Skupin          114 000    13 786 
Rostislav Šindlář          102 000      3 801 
Josef Sojka        272 431     90 000 
 
Vedoucí pracovníci 
Ing. Jaroslav Hodík     580 735               59 400 
Jaroslav Šmolka     440 510 
Bohumil Kolář      487 576 
Ing. Vratislav Žák, CSc.   319 944 
 
Generálnímu řediteli byl poskytnut do užívání osobní automobil jak pro služební, tak pro soukromé účely ve 
smyslu § 6 zákona č. 586/92 Sb.  
 
Členové představenstva, dozorčí rady a vedoucí pracovníci emitenta se v roce 2004 nepodíleli na obchodech 
mimo předmět podnikání emitenta a nebo v obchodech pro emitenta neobvyklých. 
 
Členům představenstva, dozorčí rady a vedoucím pracovníkům emitent v roce 2004  neposkytl žádné úvěry 
nebo půjčky, nepřevzal za ně žádná ručení a jiná zajištění či plnění.  
 
Zaměstnanci mají možnost účastnit se na základním kapitálu pouze prostřednictvím akcií zakoupených na 
veřejném trhu.   

Údaje o vývoji činnosti 
 
Hlavní aktivity při prodeji a poskytování služeb jsou tradičně zaměřovány na operátory pevných 
telekomunikačních sítí. V průběhu roku se TESLA KARLÍN, a.s. účastnila výběrových řízení na dodávky 
především pro Český telecom. Potvrzují se však naše předpoklady na stagnaci popř. poklesu investičních akcí 
výstavby nových, popř. rozšiřování stávajících telefonních ústředen. Tento trend je především zapříčiněn stále 
prudkým rozvojem mobilní sítě a nelze v dohledné době očekávat zásadní změnu.  
 
Možnost zvýšeného uplatnění některých stavebnicových částí hlavního rozvaděče vidíme v zásadní změně 
jejich řešení. Na základě marketingových průzkumů již byly zahájeny přípravné vývojové práce. 
Možnosti uplatnění výrobků našeho portfolia platí obdobně i pro slovenský trh. Příznivý vývoj nezaznamenaly 
aktivity na ruském trhu. Po úspěšném uvedení do provozu modernizace cca 30 000 telefonních přípojek 
v Odincovu se nejeví možnost uzavření nového obdobného kontraktu. 
Optimističtěji se jeví možnost snížení našich pohledávek v Rusku realizací zařízení DS APUS v Čeljabinsku. Po 
nutné technické a projekční přípravě se s instalací a následné úhradě části pohledávek počítá v 1. - 2. čtvrtletí r. 
2005. 
  
Pro následující období předpokládáme 
18 mil. Kč z prodeje vlastních výrobků 
20 mil. Kč z prodeje služeb 
konečný počet pracovníků 45 až 50 dle momentální výše objednávek. 
Je zpracovávána nabídka na inovaci jistících prvků hlavního rozvodu a při přijetí našeho návrhu je předpoklad 
možného navýšení tržeb v roce 2005 o 2 – 3 mil. Kč, v letech následujících pak 5 až 7 mil. Kč. 
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Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 
 
 
Osoby odpovědné za výroční zprávu: 
 
Ing. Miroslav Kurka          předseda představenstva 
Datum narození: 16.2.1964 
Bytem Mirotická 11/956, Praha 4 
 
Ing. Václav Ryšánek          místopředseda představenstva 
Datum narození: 13.10.1948 
Bytem Nad Olšinou 1400, Šenov 
 
Jaroslav Šmolka           člen představenstva 
Datum narození: 24.10.1946 
Bytem Dubenecká 322, Praha 9 
 
Údaje o auditorovi: 
 
Účetní závěrka emitenta za roky 2002, 2003 a 2004  ověřena: 
 
Auditor:  Ing. Petr Skříšovský, registrovaný Komorou auditorů ČR jako osoba oprávněná provádět auditorskou 
činnost  
Číslo dekretu: licence – reg. číslo 253 
Rodné číslo: 51.06.24/257 
Bydliště: Červená cesta 875, 735 53 Dolní Lutyně 
 
Výroky auditora o ověření účetní závěrky:     
 
Rok 2002 -  Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný obraz aktiv, závazků, vlastního 
kapitálu a finanční situace obchodní společnosti TESLA KARLÍN, a.s. k 31. 12. 2002 a výsledku hospodaření 
za rok 2002 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. (příloha č. 3 textové 
části výroční zprávy za rok 2003, 
 
Rok 2003 -  Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, 
vlastního kapitálu a finanční situace společnosti k 31. 12. 2003 a výsledku hospodaření v souladu se zákonem o 
účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. 
 
Rok 2004 – účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, 
vlastního kapitálu, finanční situace společnosti k 31. 12. 2004 a výsledku hospodaření v souladu se zákonem o 
účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. 
 
Nedílnou součástí výroční zprávy za rok 2004 jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 – Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2002 
Příloha č. 2 – Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2003  
 
 
Praha, 28. dubna 2005 
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Čestné prohlášení: 
 
Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě nebo její části odpovídají skutečnosti a žádné podstatné 
okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jím vydaných cenných papírů, nebyly 
vynechány. 
 
Současně prohlašujeme, že účetní závěrky za poslední tři účetní období byly ověřeny auditorem a že výrok 
auditora uvedený ve výroční zprávě odpovídá skutečnosti. 
 
 
V Praze dne 31. března 2005  
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Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2002 
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Zpráva auditora o ověření účetní uzávěrky a výroční zprávy za rok 2003 
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Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů 

Základní údaje  
IČ 45273758  
Obchodní firma TESLA KARLÍN, a.s.  

Adresa sídla  
Ulice V Chotejně 9/1307  
Obec Praha 10  
PSČ 102 00  

E-mail viz.www.teslakarlin.cz  

Internetová adresa http://www.teslakarlin.cz  
Tel. +420 281001 202  

Fax +420 281001 203  

Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost  

Jméno, příjmení (titul) Jaroslava Solničková  

Funkce vykonávaná pro emitenta asistentka  

E-mail solnickova@teslakarlin.cz  

Tel. +420 281001 202  

Fax +420 281001 203  

Obsah souboru  
Rozvaha,výkaz zisků a ztrát k 31.12.2004  

Přehled o peněžních tocích (cash flow) 
k 31.12.2004  

Přehled o změnách vlastního kapitálu k   

Další údaje k 31.12.2004  

Údaje o auditu a auditorovi  
 

Předložené výkazy ověřeny auditorem  
1  

Název auditorské firmy   
Číslo licence auditorské firmy   
Jméno, příjmení (titul) auditora Petr Skříšovský Ing.  
Číslo dekretu licence - reg.číslo 253  
Zpráva auditora ze dne 8.3.2005  

Výrok auditora 

Účetní závěrka podává ve všech významných 
ohledech věrný a poctivý obrat aktiv, závazků, 
vlastního kapitálu, finanční situace společnosti k 
31.12.2004 a výsledku hospodaření v souladu se 
zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy 
České republiky. 

 

http://www.teslakarlin.cz
http://www.teslakarlin.cz
mailto:solnickova@teslakarlin.cz
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Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů 

Základní údaje  
IČ 45273758  
Obchodní firma TESLA KARLÍN, a.s.  

Údaje o dalších osobách  

Osoba odpovědná za účetnictví Jaroslav Šmolka, finanční a administrativní ředitel  

Osoba odpovědná za účetní závěrku Jitka Dulová, vedoucí odboru informační soustavy 
a mezd  

Tel. +420 281001 320  
E-mail dulova@teslakarlin.cz  

  

Odesláno dne 28.4.2005  
   
 

mailto:dulova@teslakarlin.cz
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Účetní závěrka v nezkrácené formě k 31. 12. 2004 
 Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k:  31.12.2004 
 Název účetní jednotky:  TESLA KARLÍN, a.s. 
 IČ:  45273758 
    

  Běžné účetní období 
Minulé 
období 

označ. AKTIVA 
číslo 
řádku brutto korekce netto netto 

 Aktiva celkem 001 729 576 -366 623 362 953 387 990 
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002   0  
B. Dlouhodobý majetek 003 638 973 -359 347 279 626 293 022 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 2 713 -2 713 0 0 
B.I.1. Zřizovací výdaje 005   0  
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006   0  
B.I.3. Software 007 2 713 -2 713 0  
B.I.4. Ocenitelná práva 008   0  
B.I.5. Goodwill 009   0  
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010   0  
B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011   0  
B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012   0  
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 636 260 -356 634 279 626 293 022 

B.II.1. Pozemky 014 73 617  73 617 73 617 
B.II.2. Stavby 015 250 381 -68 214 182 167 185 796 
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 312 262 -288 420 23 842 32 993 
B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017   0  
B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 018   0  
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019   0  
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020   0  
B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021   0 616 
B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022   0  
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 0 0 0 0 

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024   0  
B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025   0  
B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026   0  
B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstaný vliv 027   0  
B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028   0  
B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029   0  
B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030   0  

C. Oběžná aktiva 031 90 061 -7 276 82 785 94 349 
C.I. Zásoby 032 68 720 -497 68 223 69 436 

C.I.1. Materiál 033 31 317 -497 30 820 32 105 
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 034 9 908  9 908 10 405 
C.I.3. Výrobky 035 27 114  27 114 26 697 
C.I.4. Zvířata 036   0  
C.I.5. Zboží 037 381  381 229 
C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038   0  
C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 855 0 855 1 135 

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 771  771 1 051 
C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041   0  
C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 042   0  
C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043   0  
C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044   0  
C.II.6. Dohadné účty aktivní 045   0  
C.II.7. Jiné pohledávky 046 84   84 
C.II.8. Odložená daňová pohledávka 047   0  
C.III. Krátkodobé pohledávky 048 19 245 -6 779 12 466 22 387 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 16 459 -6 511 9 948 20 391 
C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050   0  
C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 051   0  
C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052   0  
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 Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k:  31.12.2004 
 Název účetní jednotky:  TESLA KARLÍN, a.s. 
 IČ:  45273758 
    

  Běžné účetní období 
Minulé 
období 

označ. AKTIVA 
číslo 
řádku brutto korekce netto netto 

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053   0  
C.III.6. Stát - daňové pohledávky 054   0  
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 2 241 -268 1 973 1 546 
C.III.8. Dohadné účty aktivní 056   0  
C.III.9. Jiné pohledávky 057 545  545 450 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 1 241 0 1 241 1 391 
C.IV.1. Peníze 059 131  131 137 
C.IV.2. Účty v bankách 060 1 110  1 110 1 254 
C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061   0  
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062   0  

D.I. Časové rozlišení 063 542 0 542 619 
D.I.1. Náklady příštích období 064 4  4 142 
D.I.2. Komplexní náklady příštích období 065 538  538 465 
D.I.3. Příjmy příštích období 066   0 12 

 Kontrolní číslo 999 2 917 762 -1 466 492 1 451 270 1 551 341 
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Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k:  31.12.2004 

Název účetní jednotky:  TESLA KARLÍN, a.s. 
IČ:  45273758 

označ. PASIVA               
číslo 
řádku 

Stav v běž. účet. 
období Stav v min. účet. období 

  Pasiva celkem 067 362 953 387 990 
A. Vlastní kapitál 068 319 607 339 078 
A.I. Základní kapitál 069 588 575 588 575 
A.I.1. Základní kapitál 070 588 575 588 575 
A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071     
A.I.3. Změny základního kapitálu 072     
A.II. Kapitálové fondy 073 -4 272 -4 272 
A.II.1. Emisní ažio 074     
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 075     
A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 -4 272 -4 272 
A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077     
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 078 271 271 
A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079     
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 080 271 271 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 081 -245 496 -206 881 
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 082     
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 -245 496 -206 881 
A.V. Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) 084 -19 471 -38 615 
B. Cizí zdroje 085 43 346 48 900 
B.I. Rezervy 086 0 0 
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087     
B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088     
B.I.3. Rezerva na daň z príjmů 089     
B.I.4. Ostatní rezervy 090     
B.II. Dlouhodobé závazky 091 0 0 
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 092     
B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093     
B.II.3. Závazky - podstatný vliv 094     

B.II.4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 095     

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096     
B.II.6. Vydané dluhopisy 097     
B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098     
B.II.8. Dohadné účty pasivní 099     
B.II.9. Jiné závazky 100     
B.II.10. Odložený daňový závazek 101     
B.III. Krátkodobé závazky 102 43 346 48 900 
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 103 5 495 7 091 
B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 23 405 22 105 
B.III.3. Závazky - podstatný vliv 105     

B.III.4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 106     

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 107 949 1 520 
B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 474 584 
B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 109 11 709 15 552 
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 110   240 
B.III.9. Vydané dluhopisy 111     
B.III.10. Dohadné účty pasivní 112 1 314 1 480 
B.III.11. Jiné závazky 113   328 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 0 0 
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115     
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 116     
B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 117     
C.I. Časové rozlišení 118 0 12 
C.I.1. Výdaje příštích období 119   12 
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Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k:  31.12.2004 
Název účetní jednotky:  TESLA KARLÍN, a.s. 

IČ:  45273758 

C.I.2. Výnosy příštích období 120     
  Kontrolní číslo 999 1 471 283 1 590 563 
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 Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k:  31.12.2004 
 Název účetní jednotky:  TESLA KARLÍN, a.s. 
 IČ:  45273758 
označ. Text                        číslo řádku Skutečnost v účetním období 

   sledovaném minulém 

I. Tržby za prodej zboží 01 344 2 174 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 222 1 146 
+ Obchodní marže 03 122 1 028 
II. Výkony 04 38 644 38 294 
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 37 737 40 309 
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -81 -4 840 
II.3. Aktivace 07 988 2 825 
B. Výkonová spotřeba 08 18 068 15 216 
B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 9 232 7 399 
B.2. Služby 10 8 836 7 817 
+ Přidaná hodnota 11 20 698 24 106 
C. Osobní náklady 12 20 788 24 532 
C.1. Mzdové náklady 13 14 490 17 221 
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 888 875 
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 5 041 5 959 
C.4. Sociální náklady 16 369 477 
D. Daně a poplatky 17 471 1 573 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 14 412 19 179 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 2 982 8 346 
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 1 066 5 843 
III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 1 916 2 503 
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 1 541 2 915 
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23   1 710 
F.2. Prodaný materiál 24 1 541 1 205 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 25 -1 902 7 399 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 688 6 610 
H. Ostatní provozní náklady 27 5 622 18 140 
V. Převod provozních výnosů 28     
I. Převod provozních nákladů 29     
* Provozní výsledek hospodaření 30 -16 564 -34 676 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31     
J. Prodané cenné papíry a podíly 32     
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 438 

VII.1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 34   438 

VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35     
VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36     
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37     
K. Náklady z finančního majetku 38     
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39     
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40     
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41     
X. Výnosové úroky 42 3 1 
N. Nákladové úroky 43 1 300 1 373 
XI. Ostatní finanční výnosy 44 907 528 
O. Ostatní finanční náklady 45 2 517 3 761 
XII. Převod finančních výnosů 46     
P. Převod finančních nákladů 47     
* Finanční výsledek hospodaření 48 -2 907 -4 167 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 0 -320 
Q.1. splatná 50   -320 
Q.2. odložená 51     
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 -19 471 -38 523 
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 Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k:  31.12.2004 
 Název účetní jednotky:  TESLA KARLÍN, a.s. 
 IČ:  45273758 
označ. Text                        číslo řádku Skutečnost v účetním období 

XIII. Mimořádné výnosy 53   825 
R. Mimořádné náklady 54   917 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0 
S.1. splatná 56     
S.2. odložená 57     
* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 -92 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59     
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 -19 471 -38 615 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 61 -19 471 -38 935 
  Kontrolní číslo 99 131 566 112 594 
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TESLA KARLÍN, a.s. 

V Chotejně 9/1307 
Praha 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA  K  ÚČETNÍ  ZÁVĚRCE 
 

k  31. 12. 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhotoveno dne: Podpis statutárního  

orgánu: 
Podpis osoby odpovědné za účetní 
závěrku: 

 
Praha 10. 2. 2005  

Jaroslav Šmolka, 
člen představenstva 

Jitka Dulová 
Jaroslava Solničková 
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Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou MF ČR čj. 500/2002 Sb., kterou se provádění některá 
ustanovení zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Údaje přílohy vycházejí z 
účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z 
dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých 
tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 
Obsah přílohy: 
A.  Obecné informace 
1.   Popis účetní jednotky 
2.   Podíly na základním kapitálu společnosti (osoby vlastnící více než 20 %) 
Organizační struktura účetní jednotky, její zásadní změny v uplynulém účetním období 
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 
Podíl na základním kapitálu v jiných účetních jednotkách 
Zaměstnanci, orgány společnost – počet, osobní náklady a odměny 
Poskytnutá plnění členům orgánů společnosti 
 
B.  Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 
1.   Způsob ocenění majetku 
1.1.  Ocenění a způsob účtování zásob   
1.2.  Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 
1.3.  Finanční pronájem 
1.4.  Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 

2.   Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 
3.   Opravné položky k majetku 
4.   Odpisování 
5.   Přepočet cizích měn na českou měnu 

 

C.  Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty 
1.   Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky 

1.1.   Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní období 
1.2. Rozpis odložené daně ze zisku 
1.3. Výše splatných závazků ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

2.   Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 
2.1.   Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 
2.2.   Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku 
2.3.   Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu 
2.4.   Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 
2.5.   Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 
2.6.   Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním 
2.7.   Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti 

3.   Vlastní kapitál 
3.1.   Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu 
3.2.  Úhrada ztráty předchozího minulého období 
3.3.  Návrh na úhradu ztráty běžného účetního období 
3.4. Základní kapitál 

4.   Pohledávky a závazky 
4.1.   Pohledávky po lhůtě splatnosti 
4.2.   Závazky po lhůtě splatnosti 
4.3.   Údaje o pohledávkách a závazcích vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku 
4.4.  Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 
4.5.  Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
4.6. Pohledávky a závazky s dobou splatnosti delší než pět let 

5.   Výnosy 
5.1.   Rozdělení výnosů dle druhů činnost 
5.2.  Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb, jejich rozlišení podle zeměpisného umístěn ítrhů 

 
Příloha:   Přehled o peněžních tocích (cash flow) 
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A. Obecné údaje 
1.  Popis účetní jednotky 
 
 
Název:    TESLA KARLÍN, a.s. 
 
Sídlo:      V Chotejně  9/1307, 102 00  Praha 10  
 
Místo podnikání: V Chotejně 9/1307, 102 00  Praha 10 
 
Právní forma:   akciová společnost 
 

Datum vzniku:        1. května 1992 zápisem do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 1520 

IČ:    45273758 
DIČ:  CZ45273758 
 
Předmět podnikání: 
• Vývoj a výzkum prvků a zařízení elektroniky, zejména v oboru telekomunikační techniky 
• Vývoj a konstrukce nářadí a nástrojů a jednoúčelových a speciálních zařízení 
• Projektování elektrických zařízení 
• Výroba prvků a zařízení v oboru telekomunikační techniky 
• Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů   
• Výroba nářadí, nástrojů, strojů jednoúčelových a speciálních zařízení 
• Montáž a údržba telekomunikačních zařízení jednotné telekomunikační sítě telefonních ústředen řady P 

51, PK, MZ 36, MK, PE 400, EWSD a S 12 a doplňkových zařízení k ústřednám typu ČTZK      
• Testování na zakázku 
• Výroba výrobků z plastických hmot 
• Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
• Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování 

programů na zakázku)  
• Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb s výjimkou činností uvedených v § 3 a v příloze 

č. 3 zákona č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů 
• Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 
• Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 
• Pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících řádný 

provoz nemovitosti 
 
 

2.  Podíly na základním kapitálu společnosti (osoby vlastnící více než 20 %) 
 
 

Jméno fyzické osoby, 
název právnické osoby Bydliště, sídlo 

Běžné  
účetní období 

Minulé  
účetní období 

  podíl % podíl % 

ETOMA INVEST spol. s r.o. U Centrumu 751 
Orlová-Lutyně 185 156 31,45 177 040 30,08 
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3.  Organizační struktura účetní jednotky, její  zásadní změny v uplynulém účetním období 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 
  
 

Funkce Příjmení  Jméno 

Představenstvo společnosti   
   Předseda představenstva Ing. Kurka Miroslav 
   Místopředseda představenstva Ing. Ryšánek Václav 
   Člen představenstva Šmolka Jaroslav 

 
 

Funkce  Příjmení  Jméno 

Dozorčí rada společnosti 
  

   Předseda dozorčí rady Mgr. Skupin Karel 
   Člen dozorčí rady Šindlář Rostislav 
   Člen dozorčí rady Sojka Josef 

 
 

V A L N Á   H R O M A D A  
 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL 

Dozorčí rada 

Úsek vedoucího 
výroby 

Úsek finančního a 
administrativního 

ředitele 

Úsek generálního 
ředitele 

Asistent GŘ 

P ř e d s t a v e n s t v o  
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5.  Podíl na základním kapitálu v jiných účetních jednotkách  
 
 

Název společnosti 
Základní  

kapitál 

Výše podílu na 
základním 
kapitálu 

Výše vlastního  
kapitálu  

společnosti 

Výše účetního 
výsledku 

hospodaření 

TK GALVANOSERVIS s.r.o.        
V Chotejně 9/1307, Praha 10 
IČ: 25608738 

6 000 4 000 -1 299 2 366 

 

Smluvní dohody mezi společníky zakládající rozhodovací právo: 
Společenská smlouva o založení společnosti TK GALVANOSERVIS s.r.o ze dne 17. 7. 1997. 
 

6.  Zaměstnanci, orgány společnosti – počet, osobní náklady a odměny  
 

Zaměstnanci – počet a osobní náklady 
 

 Zaměstnanci celkem 
 

Z toho řídící 

 Běžné účetní  
období 

Minulé účetní 
období 

Běžné účetní 
období 

Minulé účetní 
období 

Průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců 66 97 4 4 

Mzdové náklady 14 490 17 221 1 829 1 513 
Odměny členům statutárních 
orgánů společnosti 168 155 168 99 

Odměny členům dozorčích orgánů 
společnosti 90 90   

Náklady na sociální zabezpečení 5 041 5 959 640 530 

Sociální náklady 369 477 26 25 

Osobní náklady celkem 20 788 24 532 2 663 2 167 
 
 

Členové statutárních a dozorčích orgánů – odměny 
 

 Odměny 

 Běžné účetní období Minulé účetní období 

Členové statutárních orgánů 582 569 

Členové dozorčích orgánů 306 306 

Celkem 888 875 
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7.  Poskytnutá plnění členům orgánů společnosti 
 

Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům  orgánů 
 

Druh Statutární orgán Dozorčí orgán Vedení 

Plnění Běžné účetní 
období 

Minulé účetní 
období 

Běžné účetní 
období 

Minulé účetní 
období 

Běžné účetní 
období 

Minulé účetní 
období 

Bezplatné užívání 
osobního auta - - - - 59 35 

Celkem - - - - 59 35 

 
 
 

B.  Používané účetní metody, obecné účetní zásady  a  způsoby oceňování 
 
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce 

jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MF č. 

500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. 

1.  Způsob ocenění majetku 

1.1.  Ocenění a způsob účtování zásob 
Účtování zásob  je  prováděno způsobem A evidence zásob. 

 
Výdej zásob ze skladu je účtován  cenami zjištěnými aritmetickým průměrem.Výjimku tvoří středisko 
550 – Nástrojárna, kde při náběhu do nedokončené výroby a odvádění  jsou používány pevné ceny 
v souladu s Pokynem finančního a administrativního ředitele č. 8/2002.  

 
Ocenění zásob  

Ocenění zásob vytvořených vlastní činností je prováděno ve skutečných výrobních nákladech 
zahrnujících: 
- přímé  náklady 
- výrobní režii 

 
Ocenění nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: 
- nákupní cenu 
- vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, provize, pojistné, jiné)  

 
 

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností  
 

Dlouhodobý hmotný majetek byl oceňován vlastními náklady, zahrnující přímé náklady a výrobní režii. 
 

Dlouhodobý nehmotný majetek byl oceňován vlastními náklady, zahrnující přímé náklady a výrobní 
režii. 
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1.3. Finanční pronájem 
 

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky ve věcné a časové souvislosti 
do nákladů. V době, kdy je smlouva o nájmu ukončena a společnost majetek odkoupí, je zařazen do 
dlouhodobého majetku 

 
1.4. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí  

 
TESLA KARLÍN, a.s. vlastní majetkový podíl ve výši 66,66 % ve společnosti TK GALVANOSERVIS 
s.r.o. Tento majetkový podíl byl oceněn pořizovací cenou. 
 
Vzhledem k zápornému výsledku hospodaření TK GALVANOSERVIS s.r.o. v roce 2003 byla 
provedena změna v oceňování majetkových podílů k okamžiku sestavení účetní závěrky (dodatek č. 1 
Pokynu finančního a administrativního ředitele č. 6/2003). Důvodem bylo, že podíl na ztrátách TK 
GALVANOSERVIS s.r.o. je vyšší než výše majetkové účasti, a proto byl majetkový podíl oceněn 
nulou. V roce 2004 společnost neměnila způsob ocenění majetkové účasti. 
 
Porovnání ocenění majetkové účasti s rozhodujícím vlivem oběma metodami 
 

 2004 2003 
Základní kapitál 6 000  6 000  
Vlastní kapitál -1 299  -3 665  
Majetková účast 66,66 % 66,66 % 
Ocenění pořizovací cenou 4 272  4 272  
Ocenění ekvivalencí 0 0  

 
 
2.  Změny oceňování, odpisování a postupů účtování  
 

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce ke změnám v odpisování.  
 
 
3.  Opravné položky k majetku  
 
 

Opravné položky byly tvořeny k následujícímu majetku: 
 

Opravné 
položky k 

Zůstatek k 1. dni 
účetního období 

 
Tvorba 

 
Zúčtování 

Zůstatek k poslednímu 
dni účetního období 

 Běžné účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Běžné účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Běžné účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Běžné účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

zásobám 2 497 - 497 2 497 2 497 - 497 2 497 
pohledávkám     
zákonné 6 058 3 086 71 4 064 1 766 1 092 4 363 6 058 

pohledávkám 
ostatní 1 967 1 214 1 745 875 1 296 122 2 416 1 967 

 
 

Druh opravné položky Způsob stanovení Zdroj informací o určení výše OP 
OP k zásobám 
OP k pohledávkám 

Rozhodnutí představenstva 
společnosti 

Inventarizace zásob k 31. 12. 2004  
Inventarizace pohledávek dle splatnosti k 31.12.2004 
Zákon o rezervách 
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4.  Odpisování  
 

Odpisový plán pro rok 2004 vychází z ustanovení § 28 zákona č. 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 
pro  rok 2004 byl upraven Pokynem finančního a administrativního ředitele č. 1.1/2004. 
 
Drobný hmotný majetek v ocenění 3 001,- Kč až 40 000,- Kč včetně s dobou použitelnosti delší než jeden 
rok se považuje za materiál. Účtujeme o něm jako o zásobách, předání do používání se účtuje na účet 501 – 
spotřeba materiálu. Tento majetek podléhá podrozvahové evidenci. 
 
Drobný nehmotný majetek v ocenění  do 60 000,- Kč včetně s dobou použitelnosti delší než jeden rok  je 
odpisován při likvidaci faktur přímo do spotřeby na účet 518. 

 
Pro daňové odpisy je použita lineární metoda odpisování. 
  

 
 
5.  Přepočet cizích měn na českou měnu  
 
 

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá účetní jednotka: 
a) aktuální denní kurz ČNB k okamžiku uskutečnění účetního případu, který se týká účtování o majetku, 

pohledávkách a výnosech, závazcích a  nákladech dle Pokynu finančního a administrativního ředitele č. 
6/1999 

b) pevný měsíční kurz, který je roven kurzu ČNB platnému k poslednímu dni předcházejícího měsíce pro 
účely účtování příručních pokladen v cizích měnách dle Pokynu finančního a administrativního ředitele 
č. 1/2001. 

 
Při účetní závěrce se majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítávají na českou měnu denním kurzem 
ČNB platnému k rozvahovému dni a realizované i nerealizované kurzové rozdíly se účtují do finančních 
výnosů nebo finančních nákladů .  

 
 
C.  Doplňující údaje k Rozvaze a  Výkazu zisku a ztráty  

1.  Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky 
 

1.1.  Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní období 
 

V roce 2002 obdržela účetní jednotka dodatečné platební výměry na daně z příjmu právnických osob za 
roky 1997 a 1998 v celkové výši 8 801 420,- Kč. Tuto částku se podařilo v průběhu sledovaného 
účetního období snížit na 1 394 150,- Kč.Ministerstvo financí svým rozhodnutím č.j. 543/102 704/2003 
ze dne 17. 3. 2004 povolilo splátky nedoplatku daně z příjmu právnických osob za rok 1997 do 
1.11.2004 a rozhodnutím č.j. 543/1 067/2004 ze dne 17. 3. 2004 splátky nedoplatku daně z příjmu 
právnických osobo za rok 1998 do 31.5.2005.  
 
V roce 2003 bylo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. Finančním úřadem pro Prahu 10 vyměřeno daňové 
penále na daň z příjmu právnických osob za rok 1997 ve výši 2 991 628,- Kč a za rok 1998 ve výši 7 
063 615,- Kč. Na základě žádosti TESLA KARLÍN, a.s. ze dne 22. 7. 2003, upřesněnou dne 4. 12. 
2003, byly rovněž rozhodnutím Ministerstva financí č.j. 543/39394/2004 ze dne 17.3.2004 povoleny 
splátky nedoplatku příslušenství daně z příjmu právnických osob za rok 1997 do 30.11.2007 a 
rozhodnutím č.j. 543/39399/2004 ze dne 17.3.2004 splátky nedoplatku příslušenství daně z příjmů 
právnických osob za rok 1998 do 31.10.2008. 
  
Ve sledovaném účetním období se vedení společnosti obrátilo na Finanční úřad pro Prahu 10 se žádostí 
o zmírnění tvrdosti zákona č. 337/1992 Sb. s tím, aby vyměřené penále bylo prominuto.  
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1.2. Rozpis odložené daně ze zisku 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že ze současného pohledu není předpokladu, že v následujících 

účetních obdobích bude dosaženo dostatečného základu daně, bylo představenstvem 

společnosti rozhodnuto, že účetní jednotka o odložené daňové pohledávce  nebude účtovat.  

 
 

1.3.  Výše splatných závazků ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 
 

 Běžné účetní 
období 

Minulé účetní 
období 

Sociální zabezpečení 325 406 
Zdravotní pojištění  149 178 
Celkem 474 584 

 
 

2.  Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 
 
2.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku   
 
 

Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky 
 Běžné 

období 
Minulé 
období 

Běžné 
období 

Minulé 
období 

Běžné 
období 

Minulé 
období 

Běžné 
období 

Běžné 
období 

Pozemky 73 617 73 617 - - 73 617 73 617 - - 

Stavby 250 381 250 381 68 214 64 585 182 167 185 796 - - 
Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 312 262 314 594 288 420 281 601 23 842 32 993 1 633 3 965 

Nedokončený DHM 
(včetně záloh) - 616 - - - 616 - 616 

Celkem 636 260 639 208 356 634 346 186 279 626 293 022 1 633 4 581 

 
 
 
 
2.2.  Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku  
 
 

Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky 
 Běžné 

období 
Minulé 
období 

Běžné 
období 

Minulé 
období 

Běžné 
období 

Minulé 
období 

Běžné 
období 

Běžné 
období 

Software 2 713 2 713 2 713 2 713 - - - - 

Celkem 2 713 2 713 2 713 2 713 - - - - 
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2.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu  
 
 
 
 

Běžné účetní období  

 
Zahájení 

Doba 
trvání 
(rok) 

 
Název  majetku 

Splátky 
 celkem 

První 
 splátka  

Uhrazené  
splátky  

Neuhrazené splátky 
 Splatné 

      do 1 roku po 1 roce 

01. 12. 2000 4 Osazovací zařízení CML 900 4 664 1 442 4 664 - - 

01. 10. 2001 6 Kompresor BS 61/7,5 478 78 463 5 10 

01. 01. 2002 3 Vrtací a frézovací centrum MCV 
500 CNC 3 188 917 3 188 - - 

 
 
 
 
 

Minulé účetní období  

 
Zahájení 

Doba 
trvání 
(rok) 

 
Název  majetku 

Splátky 
 celkem 

První 
 splátka  

Uhrazené  
splátky  

Neuhrazené splátky 
 Splatné 

      do 1 roku po 1 roce 

01. 12. 2000 4 Osazovací zařízení CML 900 4 664 1 442 3 927 737 - 

01. 10. 2001 6 Kompresor BS 61/7,5 478 78 366 97 15 

01. 01. 2002 3 Vrtací a frézovací centrum MCV 
500 CNC 3 188 917 2 409 779 - 

 
 
 
 
2.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze   
 
 
 

 Běžné období Minulé účetní období  

Název majetku Pořizovací  cena Pořizovací cena 
Drobný hmotný  
majetek 152 5 

Drobný nehmotný  
majetek - - 

Podrozvahová evidence 
majetku 2 201 2 326 

Celkem 2 353 2 331 
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2.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem   
 
 

Běžné účetní období   

Název majetku Účetní 
hodnota Forma zajištění Účel Doba Závazek 

Parcela č. 1302/2 
26 m2    *) 

 
44 

zástavní 
smlouva  

Revolvingový úvěr u 
Komerční banky, a.s.  

 
do 31. 12. 2010 

do výše 
30 mil. Kč 

Parcely o výměře 
5 065 m2 8 610 zástavní 

smlouva  
Smlouva o úvěru s EA 
Invest, spol. s r.o. do 28. 7. 2006 do výše 

16 mil. Kč 

Parcely o výměře 
43 375 m2 73 617 

rozhodnutí FÚ o 
zřízení zástavního 

práva 

Jištění daňových 
pohledávek do 31.5.2005 

závazek 10 039 
tis.Kč, k úhradě 

1 394 tis. Kč 
Vybrané stavby 172 848 dtto dtto dtto dtto 

 
 

 
Minulé účetní období   

Název majetku Účetní 
hodnota Forma zajištění Účel Doba Závazek 

Parcela č. 1302/2 
26 m2    *) 

 
44 

zástavní 
smlouva  

Revolvingový úvěr u 
Komerční banky, a.s.  

 
do 31. 12. 2010 

do výše 
30 mil. Kč 

Parcela č. 1302/26 340 zástavní 
smlouva  

Smlouva o úvěru s EA 
Invest, spol. s r.o. do 30. 6. 2004 do výše 

16 mil. Kč 
Parcela č. 1302/36 5 566 dtto dtto dtto dtto 

Parcela č. 1302/37 576 dtto dtto dtto dtto 

Parcela č. 1325/2 1 533 dtto dtto dtto dtto 

Parcela č. 1325/7 595 dtto dtto dtto dtto 

Parcela č. 1334/5 1 933 zástavní  
smlouva 

Kontokorentní úvěr TK 
GALVANOSERVIS s.r.o. 
s GE Capital Bank 

do 31. 12. 2008  do výše 
5 mil. Kč 

Hala M3-část na 
pozemku 1334/5 
(19 % hodnoty) 

13 863 dtto dtto dtto dtto 

 
*)    Po splacení úvěru Komerční bance, a.s. byl podán Katastrálnímu úřadu návrh na výmaz zástavního práva. Toto bylo v průběhu účetního 

období provedeno, avšak část pozemku o výměře 26 m2 zůstává zastavena. Jedná se o technické nedopatření vzhledem k novému zaměření 
parcel v katastrálním území Hostivař.  

 
 
 
 
 
2.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením    

 
 

Majetek Účetní hodnota (Kč) Tržní hodnota (Kč) 
 Běžné účetní 

období 
Minulé účetní  

období 
Běžné účetní 

období 
Minulé účetní 

období 
Osobní automobil Toyota 
Carina 0 0 80 000 90 000 

Osobní automobil Škoda 
Octavia 0 0 100 000 120 000 

Osobní automobil Škoda 
Felicia 0 0 75 000 100 000 
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2.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry  a majetkové účasti  
 
 
 

Běžné účetní období 
Majetková 

účast Společnost Počet 
akcií 

Nominální hodnota 
majetkové účasti Podíl na zisku  

Majetková účast 
ve výši 66,66 % 

TK GALVANOSERVIS s.r.o. 
V Chotejně 9/1307, Praha 10 - 4 000  0 

 
 
 
 
 

Minulé účetní období 
Majetková 

účast Společnost Počet 
akcií 

Nominální hodnota 
majetkové účasti Podíl na zisku 

Majetková účast 
ve výši 66,66 % 

TK GALVANOSERVIS s.r.o. 
V Chotejně 9/1307, Praha 10 - 4 000 *) 438 

 
*)   Dne 28. 8. 2003 došlo k navýšení obchodního podílu o 1/6 v obchodní společnosti TK GALVANOSERVIS spol. s r.o. Základní kapitál této 

společnosti činí 6 000 000,- Kč. 
 
 
 
 
 
3.   Vlastní kapitál 
 

 3.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu   
 

 
 Běžné účetní 

období 
Minulé účetní 

období  
Základní kapitál 588 575 588 575 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků  -4 272  -4 272 

Statutární a ostatní fondy       271       271 
Nerozdělený zisk minulých let - - 
Neuhrazená ztráta minulých let -245 496 -206 881 
Výsledek hospodaření za běžné období   -19 471   -38 615 
Vlastní kapitál celkem  319 607  339 078 

 
 

3.2. Úhrada ztráty předchozího minulého období 
 
Ztráta ve výši 38 615 186,84 Kč za účetní období roku 2003, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 20. 5. 2004, byla 
zaúčtována na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let. 

 
 

3.3.  Návrh na úhradu ztráty běžného účetního období 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že hospodaření společnosti vykazuje za běžné období záporný výsledek hospodaření, bude valné hromadě společnosti 
TESLA KARLÍN, a.s. předložen návrh, aby ztráta ve výši 19 471 190,83 Kč byla zúčtována na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.  

 
 



Stránka 43 z 66 

 
 

3.4. Základní kapitál  
 
 

Běžné účetní období 

Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Lhůta splatnosti 

Kmenové 588 575 1 000,- - - 
 
 

Minulé účetní období 

Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Lhůta splatnosti 

Kmenové 588 575 1 000,- - - 
 
 

Akcie společnosti TESLA KARLÍN, a.s. byly vydány v rámci I. vlny kuponové privatizace. Akcie jsou 
vydány v zaknihované podobě a jsou registrovaným účastnickým cenným papírem.  Ve sledovaném 
účetním období i minulém byly akcie veřejně obchodovatelné prostřednictvím RM-SYSTÉM, a.s. Tržní 
cena akcie k 31. 12. 2004  v rámci obchodování v RM-SYSTÉM , a.s.  činila 183,50 Kč.   
 
 

4.  Pohledávky a závazky  
 
 
4.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 
 
 

Počet dnů Běžné účetní období Minulé účetní období  

po splatnosti Z obchodního 
styku Ostatní Z obchodního 

styku Ostatní 

Do 30 861  1 574  
31 – 90 269  438  
91 -180 38  384  

181 a více 13 405 15 16 825  
 

Ostatní pohledávky po lhůtě splatnosti tvoří pohledávky z úroků z prodlení. 
 
 

4.2. Závazky po lhůtě splatnosti  
 

Počet dnů Běžné účetní období Minulé účetní období  

po splatnosti Z obchodního 
styku Ostatní Z obchodního 

styku Ostatní 

Do 30 1 274  1 160 366 
31 – 90 581 71 720 404 
91 - 180 1 075  437 81 

181 a více 1 524 56 1 842 189 
 

Ostatní závazky po lhůtě splatnosti tvoří závazky ze smluvních pokut a dlužné pojistné.  
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4.3. Údaje o pohledávkách a závazcích vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku 
 

 

Pohledávky k účetním jednotkám v konsolidačním celku  

 Běžné účetní  
období 

Minulé účetní 
 období  

Dlužník Částka Splatnost Částka Splatnost 

Silniční technika, a.s. 1 01/2005 1 01/2004 
 
TK GALVANOSERVIS 
s.r.o. 

12 
219 

3 
415 
407 

12/2003 
08/2003 
02/2004 
12/2004 
01/2005 

438 
637 
31 
22 

08/2003 
12/2003 
01/2004 
02/2004 

KDYNIUM, a.s. 33 
104 

12/2004 
01/2005 

- - 

OTAVAN Třeboň, a.s. 8 
1 

12/2004 
01/2005 

- - 

 
 
 
 
 
 

Závazky k účetním jednotkám v konsolidačním celku  

 Běžné účetní  
období 

Minulé účetní  
období  

Dlužník Částka Splatnost Částka Splatnost 
 
CONCENTRA, a.s. 

66 
155 
12 

213 

07/-12/2003 
01-12/2004 

01/2005 
12/2005 

132 
148 
11 

207 

03-12/2002 
01-12/2003 

01/2004 
12/2004 

EA Invest, spol. s r.o. 

324 
1 160 
1 087 

17 000 

12/2002 
12/2003 
12/2004 

04/05-07/06 

16 000 
324 

1 160 

01/04-04/05 
12/2002 

03-12/2003 

ETOMA INVEST spol. 
s r.o. 

207 
207 
207 

3 000 

12/2002 
12/2003 
12/2004 

6-10/2005 

207 
3 000 
207 

12/2002 
10/2004 
12/2003 

TK GALVANOSERVIS 
s.r.o. - - 18 01/2004 

 
 
 

4.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 
 
 

 Běžné účetní 
období 

Minulé účetní 
období  

Pohledávky kryté zástavním  právem 771 1 051 
Závazky kryté zástavním právem 16 000 16 000 
Další sledované závazky kryté zástavním 
právem - FÚ  1 394 - 
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4.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
 

 

Typ záruky Příjemce záruky Běžné účetní 
období 

Minulé účetní 
období  

Kontokorentní úvěr 
TK GALVANOSERVIS 
s.r.o. (zástavní smlouva) 

GE Capital Bank - do výše  
5 000 tis. Kč 

 
 
 

4.6.  Pohledávky a závazky s dobou splatnosti delší než pět let 

K rozvahovému dni 31. 12. 2004 eviduje společnost  dlouhodobou pohledávku za Pražskými kanalizacemi a 
vodními toky v hodnotě 84 tis. Kč. 

Závazky s dobou splatnosti delší než pět let společnost k rozvahovému dni 31. 12. 2004 nemá.   
 

5.  Výnosy  
 

5.1. Rozdělení výnosů dle druhů činnosti 
 

 Běžné účetní období Minulé účetní období  

 Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí 
Tržby za vlastní  
výrobky 18 096 12 616 5 480 19 263 13 595 5 668 

Tržby z prodeje 
služeb 19 641 19 641 - 21 046 18 793 2 253 

Tržby za zboží 344 344 - 2 174 2 174 - 
Čerpání rezerv - - - - - - 
Ostatní výnosy 5 488 4 366 1 122 14 733 11 289 3 444 

Celkem 43 569 36 967 6 602 57 216 45 851 11 365 
 
 
 
 

5.2.  Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb, jejich rozlišení podle zeměpisného umístění trhů  
 
 

 Běžné účetní období Minulé účetní období  

Země Prodej zboží Prodej 
výrobků Prodej služeb Prodej zboží Prodej 

výrobků Prodej služeb 
Země EU - 111 - - 8 - 
Slovenská republika - 2 118 - - 1 737 - 
Země SNS - 3 251 - - 3 795 2 253 
Ostatní - - - - 128 - 

Celkem - 5 480 - - 5 668 2 253 
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Přehled o peněžních tocích (cash flow) k: 31.12.2004 

Název účetní jednotky: TESLA KARLÍN, a.s. 
IČ: 45273758 

    Skutečnost v účetním období 
označ. Text                                   sledovaném minulém 

P. 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku 
účetního období 1 391 2 297 

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)     
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním -19 507 -38 843 
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 18 489 39 300 

A.1.1 
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých 
aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) 16 494 21 561 

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv 1 764 6 223 
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) -1 066 139 
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)   -438 

A.1.5. 
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a 
vyúčtované výnosové úroky (-) 1 297 11 815 

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace     

A.* 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami 
pracovního kapitálu a mimořádnými položkami -1 018 457 

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 3 772 -2 131 

A.2.1. 
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů 
časového rozlišení a dohadných účtů aktivních 8 077 117 

A.2.2. 
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních 
účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních -5 518 1 620 

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 1 213 -3 868 

A.2.4. 
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do 
peněžních prostředků a ekvivalentů     

A.** 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 
položkami 2 754 -1 674 

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)     
A.4. Přijaté úroky (+)   1 120 

A.5. 
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za 
minulá období (-) -3 172 -4 200 

A.6. 

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří 
mimořádný výsledek hospodáření včetně uhrazené splatné daně z 
příjmů z mimořádné činnosti   -919 

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 219   
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -199 -5 673 
  Peněžní toky z investiční činnosti     
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -1 017 -1 076 
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 1 066 5 843 
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám     
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 49 4 767 
  Peněžní toky z finančních činností     

C.1. 

Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých 
závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé 
provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty     

C.2. 
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní 
ekvivalenty 0 0 

C.2.1. 

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení 
základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně 
složených záloh na toto zvýšení (+)     

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)     
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)     
C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+)     
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-)     
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Přehled o peněžních tocích (cash flow) k: 31.12.2004 
Název účetní jednotky: TESLA KARLÍN, a.s. 

IČ: 45273758 

C.2.6. 

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové 
daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se 
společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u 
komanditních společností (-)     

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 0 0 
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -150 -906 
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 1 241 1 391 
  Kontrolní číslo 26 179 36 922 
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Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2004 
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a) obchodního zákoníku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z p r á v a 

 
o  vztazích  mezi 

 

ovládající osobou, ovládanou osobou 

a "propojenými  osobami" 
 
 
 

podle  §  66a)  ObchZ 
 

dále v textu jen "Zpráva" 
 
 
 
 

         Předkládá :           představenstvo společnosti 

                                TESLA  KARLÍN, a.s. 

        Období :               rok  2 0 0 4 
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"zpráva" ovládané osoby 
podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku (dále ObchZ) 

předkládaná představenstvem společnosti TESLA KARLÍN, a.s. 
 

 
 
1. Ovládaná osoba 
 

      Společnost s obchodní firmou :          TESLA  KARLÍN,  a.s. 

 se sídlem na adrese                         Praha 10,  V Chotejně 9/1307,  PSČ  102 00 

 IČ:                                                      45 27 37 58 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
1520 

(dále  ”ovládaná osoba”). 

"Ovládaná osoba" je obchodní společnost, která se zabývá zejména výrobou prvků a 
zařízení v oboru telekomunikační techniky a montáží a údržbou telekomunikačních 
zařízení jednotné telekomunikační sítě telefonních ústředen řady P 51, PK, MZ 36, MK, 
PE 400, EWSD a S12 a doplňkových zařízení k ústřednám typu ČTZK.. Podrobně je 
předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. 

 

2. Ovládající osoba 
 
 Společnost s obchodní firmou :          PROSPERITA investiční společnost, a.s. 

 se sídlem na adrese                         Orlová–Lutyně,  U Centrumu 751 

 IČ:                                                      25 82 01 92 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ostravě, oddíl B, vložka 
1884,       je ovládající osobou společnosti CONCENTRA a.s.  

(dále ”ovládající osoba”). 
"Ovládající osoba" PROSPERITA investiční společnost, a.s. splňuje podmínky ovládání 
"ovládané osoby" TESLA  KARLÍN, a.s. podle ust. § 66a odst. 2), § 66a odst. 3a)  a  3c) 
ObchZ. 

"Ovládající osoba" PROSPERITA investiční společnost, a.s., "ovládaná osoba" TESLA 
KARLÍN, a.s.  a  osoby uvedené v článku 3. této "Zprávy" ("propojené osoby") tvoří spolu 
podle § 66a odst. 7) ObchZ  koncern a jejich podniky včetně podniku řídící osoby jsou 
koncernovými podniky.  

Osoby uvedené v předchozím odstavci tohoto článku jsou ve smyslu § 66a odst. 9) 
ObchZ  povinny ve lhůtě 3 měsíců od skončení  účetního období zpracovat písemnou 
zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami". 
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3. "Propojené osoby"   
 
3.1.  Společnost s obchodní firmou           AKB CZECH s.r.o. 

se sídlem na adrese                  Brno, Heršpická 758/13, PSČ 656 92 

IČ:                                                      60 32 11 64 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Brně, oddíl  C, vložka 42003  

(dále ”propojená osoba č. 3.1.” ). 

"Propojená osoba č. 3.1." je obchodní společnost, která se zabývá zejména maloobchodem motorovými 
vozidly a jejich příslušenstvím. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve společenské smlouvě.  

 

3.2. Společnost s obchodní firmou          ALMET, a.s.  

 se sídlem na adrese                         Ležáky 668 – Hradec Králové     

 IČ:                                                     46 50 51 56 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,vložka 673 

 (dále ”propojená osoba č. 3.2.” ). 

"Propojená osoba č. 3.2." je obchodní společnost, která se zabývá zejména kovoobráběním a sléváním 
železných i neželezných obecných kovů. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách 
společnosti.  

 

3.3.Společnost s obchodní firmou          Bělehradská Invest, a.s. 

 se sídlem na adrese                          Praha 4, Nusle, Bělehradská 7/13, PSČ 140 16 

 IČ:                                                      27 19 33 31 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  B, vložka 9647 

(dále ”propojená osoba č. 3.3.” ). 

"Propojená osoba č. 3.3." je obchodní společnost, která se zabývá zejména realitní činností. Podrobně je předmět 
podnikání specifikován ve stanovách společnosti.  

 

3.4. Společnost s obchodní firmou            BENAR a.s. 

 se sídlem na adrese                          Benešov nad Ploučnicí, Českolipská 282, PSČ 407 22 

 IČ:                                                      49 90 34 20 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 522 

 (dále ”propojená osoba č. 3.4.” ). 

"Propojená osoba č. 3.4." je obchodní společnost, která se zabývá zejména výrobou textilních vláken a tkanin a 
barvením a chemickou úpravou textilií. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. Na 
majetek obchodní společnost byl prohlášen konkurz. Účinky konkurzu nastaly dne 8. 3. 2004 a pominuly dne 1. 7. 
2004. 
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Na majetek obchodní společnosti byl prohlášen konkurz znovu dne 19. 7. 2004 a konkurz trvá do konce kalendářního 
roku 2004. 

 

 

3.5. Společnost s obchodní firmou :          CONCENTRA a.s. 

 se sídlem na adrese                         Orlová–Lutyně,  U Centrumu 751,  PSČ  735 14 

 IČ:                                                      60 71 13 02 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1796 

(dále  ”propojená osoba č. 3.5.”). 

"Propojená osoba č. 3.5." je obchodní společnost, která se zabývá zejména činností podnikatelských, 
finančních, organizačních a ekonomických poradců. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve 
stanovách společnosti. 

 

3.6. Společnost s obchodní firmou           České vinařské závody a.s. 

 se sídlem na adrese                          Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16 

 IČ:                                                      60 19 31 82 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  B, vložka  2357 

 (dále ”propojená osoba č. 3.6.” ). 

"Propojená osoba č. 3.6." je obchodní společnost, která se zabývá zejména výrobou alkoholických nápojů - 
vín a jiných alkoholických nápojů vyráběných studenou cestou. Podrobně je předmět podnikání 
specifikován ve stanovách společnosti.  

 

3.7. Společnost s obchodní firmou           Dřevokombinát Vrbno, a.s. 

 se sídlem na adrese                          Vrbno pod Pradědem, Jesenická 152, okres Bruntál,  

  PSČ 793 26 

 IČ:                                                      45 19 37 54  

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 356 

(dále “propojená osoba č. 3.7.” ). 

"Propojená osoba č. 3.7." je obchodní společnost, která se zabývá zejména pronájmem nemovitostí a 
nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem a pronájmem 
technologických zařízení. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.  

 

3.8. Společnost s obchodní firmou           DYAS Uherský Ostroh a.s. 

 se sídlem na adrese                          Uherský Ostroh, Veselská 384 

 IČ:                                                      46 34 74 11 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl  B, vložka 774 

 (dále ”propojená osoba č. 3.8.” ). 
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"Propojená osoba č. 3.8." je obchodní společnost, která se nezabývá žádnou výrobní činnosti. Její majetek 
byl zcizen převedením na jinou společnost a  "propojená osoba č. 3.8." vede  soudní  spor o navrácení 
majetku. 

 

3.9. Společnost s obchodní firmou           EA Invest, spol. s r.o.  

 se sídlem na adrese                          Orlová-Lutyně, U Centrumu 751 

 IČ:                                                      25 39 26 97 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl  C, vložka 16 970 

(dále ”propojená osoba č. 3.9.” ). 

"Propojená osoba č. 3.9." je obchodní společnost, která se zabývá zejména zprostředkovatelskou činností 
a koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve 
společenské smlouvě.  

 

3.10.Společnost s obchodní firmou          ENERGOAQUA,  a.s. 

 se sídlem na adrese                          Rožnov pod Radhoštěm,  1. máje 823, PSČ 756 61, ČR 

 IČ:                                                      15 50 34 61 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl  B, vložka 334 

(dále ”propojená osoba č. 3.10.” ). 

"Propojená osoba č. 3.10." je obchodní společnost, která se zabývá zejména provozováním kanalizací, 
čistíren vod a vodohospodářstvím, výrobou tepla na základě autorizace MP a O č. 31960411073000A,  
rozvodem tepla na základě autorizace MP a O č. 32960101978000  a  rozvodem elektřiny na základě 
autorizace MP a O č. 12960210135000A.  Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách 
společnosti.  

 

3.11.Společnost s obchodní firmou           ETOMA INVEST spol. s r.o. 

 se sídlem na adrese                         Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14 

       IČ:                                                     63 46 91 38 

       zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl  C, vložka 16 196 

(dále ”propojená osoba č. 3.11.” ). 

"Propojená osoba č. 3.11." je obchodní společnost, která se zabývá zejména zprostředkováním v oblasti 
investic obchodu a průmyslu a nákupem zboží za  účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo zboží 
uvedeného v příloze 1 – 3 ZŽ.  Podrobně je předmět podnikání specifikován ve společenské smlouvě.  

 

3.12.Společnost s obchodní firmou           HSP CZ s.r.o.   

 se sídlem na adrese                          Orlová, Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14    

 IČ:                                                      26 82 18 26 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26727 
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(dále ”propojená osoba č. 3.12.” ). 

"Propojená osoba č. 3.12." je obchodní společnost, která se zabývá zejména zprostředkováním obchodu. 
Podrobně je předmět podnikání specifikován ve společenské smlouvě.  

 

3.13.Společnost s obchodní firmou         HIKOR Písek, a.s. 

 se sídlem na adrese                          Písek,  Lesnická 157, PSČ 397 01 

 IČ:                                                      46 67 83 36 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka  507 

(dále ”propojená osoba č. 3.13.” ). 

"Propojená osoba č. 3.13." je obchodní společnost, která se zabývá zejména realitní činností a pronájmem a 
půjčováním věcí movitých. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.  

 

3.14.Společnost s obchodní firmou          HIKOR Týn, a.s. 

se sídlem na adrese                          Písek,  Lesnická 157, PSČ 397 01 

IČ:                                                     26 02 40 39 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl  B, vložka  1083 

(dále ”propojená osoba č. 3.14.” ). 

"Propojená osoba č. 3.14." je obchodní společnost, která se zabývá zejména realitní činností a pronájmem a 
půjčováním věcí movitých. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.  

 

3.15. Společnost s obchodní firmou          KAROSERIA  a.s. 

 se sídlem na adrese                          Brno, Heršpická  758/13 

 IČ:                                                     46 34 74 53 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 776 

 (dále ”propojená osoba č. 3.15.” ). 

"Propojená osoba č. 3.15." je obchodní společnost, která se zabývá zejména výrobou a opravami ostatních 
motorových vozidel prováděnou průmyslovým způsobem, pronájmem a půjčováním věcí movitých. Podrobně je 
předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.  

 

3.16.Společnost s obchodní firmou          Karvinská stavební, a.s. 

 se sídlem na adrese                          Karviná  – Hranice, Rudé armády 1868/15, PSČ 733 01 

 IČ:                                                      45 19 21 46 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 374 

(dále ”propojená osoba č. 3.16.” ). 

"Propojená osoba  č. 3.16." je obchodní společnost, která se zabývá zejména  realitní činností a inženýrskou činností 
v investiční výstavbě. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.  

 

3.17.Společnost s obchodní firmou          KDYNIUM  a.s. 

 se sídlem na adrese                          Kdyně, Nádražní 104, okres Domažlice 
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 IČ:                                                      45 35 72 93                          

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Plzni,  oddíl B,  vložka 220 

(dále ”propojená osoba č. 3.17.” ). 

"Propojená osoba č. 3.17." je obchodní společnost, která se zabývá zejména sléváním železných i neželezných 
obecných kovů. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.  

 

3.18.Společnost s obchodní firmou          LEPOT  s.r.o. 

 se sídlem na adrese                        Otrokovice, tř. T. Bati 1566,  PSČ 765 82 

 IČ:                                                    60 69 69 58 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Brně, oddíl  C, vložka 14286  

(dále ”propojená osoba č. 3.18.” ). 

"Propojená osoba č. 3.18." je obchodní společnost, která se zabývá zejména koupí zboží za účelem jeho 
dalšího prodeje a prodej.  Podrobně je předmět podnikání specifikován ve společenské smlouvě.  

 

3.19.Společnost s obchodní firmou          MATE, a.s. 

 se sídlem na adrese                          Brno, Havránkova 30/11, okres Brno-město, PSČ 619 62 

 IČ:                                                      46 90 03 22 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Brně,  oddíl  B, vložka  829 

(dále ”propojená osoba č. 3.19.” ). 

"Propojená osoba  č. 3.19." je obchodní společnost, která se zabývá zejména výrobou motorových vozidel, opravami 
silničních vozidel, opravami ostatních dopravních prostředků a realitní činností. Podrobně je předmět podnikání 
specifikován ve stanovách společnosti.  

 

3.20.Společnost s obchodní firmou          MORAVIAKONCERT,  s.r.o. 

 se sídlem na adrese                         Otrokovice, tř. T. Bati 1566,  PSČ  765 82     

 IČ:                                                     25 57 08 38 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34212 

(dále ”propojená osoba č. 3.20.” ). 

"Propojená osoba č. 3.20." je obchodní společnost, která se zabývá  obchodní živností – koupí zboží za 
účelem jeho dalšího prodeje a prodej, agenturní činností a zprostředkovatelskou činností.  

Podrobně je předmět podnikání specifikován ve společenské smlouvě.  
 

3.21.Společnost s obchodní firmou          Niťárna Česká Třebová s.r.o. 

 se sídlem na adrese                          Česká Třebová, Dr. E. Beneše 116, PSČ 560 02  

 IČ:                                                      64 82 41 36                                         

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8648 

(dále ”propojená osoba č. 3.21.” ). 
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"Propojená osoba č. 3.21." je obchodní společnost, která se zabývá zejména výrobou textilních vláken a tkanin.  
Podrobně je předmět podnikání specifikován ve společenské smlouvě.  

 

3.22.Společnost s obchodní firmou           NOPASS a.s. 

 se sídlem na adrese                          Nová Paka, Partyzánská 78, PSČ  509 01 

 IČ:                                                      63 21 71 71 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1253 

(dále ”propojená osoba č. 3.22.” ). 

"Propojená osoba č. 3.22." je obchodní společnost, která se zabývá zejména zprostředkovatelskou činností v obchodě.  
Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.  

 

3.23.Společnost s obchodní firmou          OTAVAN Třeboň a.s. 

 se sídlem na adrese                         Třeboň, Nádražní 641 

 IČ:                                                      13 50 30 31 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 88 

(dále ”propojená osoba č. 3.23.” ). 

"Propojená osoba č. 3.23." je obchodní společnost, která se zabývá zejména výrobou oděvů a obchodní činností – 
koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní povolení. Podrobně je 
předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.  

 

3.24.Společnost s obchodní firmou           OTAVAN-SLOVAKIA, s.r.o. 

 se sídlem na adrese                          Zlatovská 35,  Trenčín  911 01 

 IČ:                                                      36 30 51 46 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trenčíně,oddíl Sro, vložka 11191/R 

(dále ”propojená osoba č. 3.24.” ). 

"Propojená osoba č. 3.24." je obchodní společnost, která se zabývá zejména koupí zboží za účelem jeho prodeje 
konečnému spotřebiteli v rozsahu volných ohlašovacích živností. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve 
společenské smlouvě.  

 

3.25.Společnost s obchodní firmou          OTA – CLUB  s.r.o. 

 se sídlem na adrese                         Třeboň, Nádražní 641,  okres Jindřichův Hradec, PSČ 379 20 

 IČ:                                                      25 19 22 13 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8666 

(dále ”propojená osoba č. 3.25.” ). 

"Propojená osoba č. 3.25." je obchodní společnost, která se zabývá zejména koupí zboží za účelem jeho dalšího prodej 
a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve společenské 
smlouvě.  

 

3.26.Společnost s obchodní firmou           PRIMONA Letohrad CZ,  s. r. o. 

 se sídlem na adrese                          Letohrad – Orlice 105,  PSČ  561 51 
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 IČ:                                                      25 94 54 41 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16 563 

(dále ”propojená osoba č. 3.26.” ). 

"Propojená osoba č. 3.26." je obchodní společnost, která se zabývá zejména koupí zboží za účelem jeho dalšího 
prodeje a prodej. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve společenské smlouvě.  

 

3.27.Společnost s obchodní firmou           PROTON, spol. s r. o. 

 se sídlem na adrese                          Zlín, Kvítková 80, PSČ:  760 01 

 IČ:                                                      63 48 83 88 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21 562 

(dále ”propojená osoba č. 3.27.” ). 

"Propojená osoba č. 3.27." je obchodní společnost, která se zabývá zejména činností devizová licence - k provádění  
obchodu s devizovými hodnotami. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve společenské smlouvě.  

 

3.28.Společnost s obchodní firmou           PRŮMYSLOVÁ ČOV,  a. s. 

 se sídlem na adrese                          Otrokovice, Objízdná 1576, okres Zlín, PSČ 765 02 

 IČ:                                                      25 34 26 65 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Brně, oddíl  B, vložka  2371 

(dále ”propojená osoba č. 3.28.” ). 

"Propojená osoba č. 3.28." je obchodní společnost, která se zabývá zejména provozováním vodovodů a 
kanalizací a koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Podrobně je předmět podnikání 
specifikován ve stanovách společnosti.  

 

3.29.Společnost s obchodní firmou           Silniční technika, a.s. 

 se sídlem na adrese                          Nová Paka, Heřmanice 117, PSČ 509 01 

 IČ:                                                      45 53 43 90 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl  B, vložka  594 

(dále ”propojená osoba č. 3.29.” ). 

"Propojená osoba  č. 3.29." je obchodní společnost, která se zabývá zejména vývojem a výrobou strojů a zařízení pro 
stavby, opravy a údržbu pozemních komunikací, dopravu, silniční a komunální hospodářství. Podrobně je předmět 
podnikání specifikován ve stanovách společnosti.  

 

3.30.Společnost s obchodní firmou          S.P.M.B. a. s. 

 se sídlem na adrese                          Brno,  Řípská  1142/20,  okres Brno-město, PSČ 627 00 

 IČ:                                                      46 34 71 78 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Brně, oddíl  B, vložka  768 

(dále ”propojená osoba č. 3.30.” ). 

"Propojená osoba č. 3.30." je obchodní společnost, která se zabývá zejména realitní činností a prováděním staveb, 
jejich změn a odstraňováním.  Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.  
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3.31.Společnost s obchodní firmou           TK GALVANOSERVIS s.r.o. 

 se sídlem na adrese                          Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00 

 IČ:                                                      25 60 87 38 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze, oddíl  C, vložka  54 468 

(dále ”propojená osoba č. 3.31.” ). 

"Propojená osoba č. 3.31." je obchodní společnost, která se zabývá zejména galvanizérstvím. Podrobně je 
předmět podnikání specifikován ve společenské smlouvě.  

 

3.32.Společnost s obchodní firmou           TOMA,  a. s. 

 se sídlem na adrese                          Otrokovice, tř.T. Bati 1566, okres Zlín, PSČ 765 82 

  Česká republika 

 IČ:                                                      18 15 28 13 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Brně, oddíl  B, vložka  464 

(dále ”propojená osoba č. 3.32.” ). 

"Propojená osoba č. 3.32." je obchodní společnost, která se zabývá zejména realitní činností a správou a údržbou 
nemovitostí. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.  

 

3.33.Společnost s obchodní firmou           TZP,  a. s. 

 se sídlem na adrese                          Hlinsko, Třebízského 92,  PSČ 539 01 

 IČ:                                                      48 17 15 81 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl  B, vložka  958 

(dále ”propojená osoba č. 3.33.” ). 

"Propojená osoba č. 3.33." je obchodní společnost, která se zabývá zejména barvením a chemickou úpravou textilií. 
Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.  

 

3.34.Společnost s obchodní firmou           Vinařství VR Rakvice s r.o. 

 se sídlem na adrese                          Rakvice, Horní 391,  PSČ 691 03 

 IČ:                                                      26 31 15 93 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl  C, vložka  43182 

(dále ”propojená osoba č. 3.34.” ). 

"Propojená osoba č. 3.34." je obchodní společnost, která se zabývá zejména výrobou nápojů, velkoobchodem a 
specializovaným maloobchodem.  Podrobně je předmět podnikání specifikován ve společenské smlouvě.  

 

3.35.Společnost s obchodní firmou           VOS a. s. 

 se sídlem na adrese                          Písek, Nádražní 732, PSČ 397 01 

 IČ:                                                      46 67 80 34 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl  B, vložka  494 
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(dále ”propojená osoba č. 3.35.” ). 

"Propojená osoba č. 3.35." je obchodní společnost, která se zabývá zejména slévárenstvím a modelářstvím. Podrobně 
je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.  

 

 
4. Vyloučení ovládací smlouvy uzavřené podle § 190b ObchZ 
 
Mezi společností TESLA KARLÍN,  a.s. ("ovládaná osoba"), společností PROSPERITA investiční společnost, 
a.s.  ("ovládající osoba") a "propojenými osobami" uvedenými v článku 3. této "Zprávy" není uzavřena a v 
průběhu posledního účetního období nedošlo k uzavření ovládací smlouvy podle § 190b ObchZ. 
Z uvedeného důvodu je společnost TESLA KARLÍN, a.s.  prostřednictvím svých statutárních orgánů povinna 
vypracovat "Zprávu o vztazích“ mezi "ovládanou osobou" TESLA KARLÍN, a.s., "ovládající osobou" 
PROSPERITA investiční společnost, a.s. a "propojenými osobami" uvedenými v článku 3. této "Zprávy".   
 
 
5. Rozhodné období 
 

Tato "Zpráva"  je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2004  do 31. prosince 
2004. 

 
6. Uvedení uzavřených smluv mezi "ovládanou osobou", "ovládající osobou" 

a "propojenými osobami" uvedenými v článku 3. této "Zprávy" 
 

Smlouvy uzavřené mezi "ovládanou osobou", "ovládající osobou" a "propojenými 
osobami" uvedenými v článku 3. této "Zprávy" v rozhodném období: 

 

 1. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "ovládající osobou": 
Mezi "ovládanou osobou" a "ovládající osobou"  nebyly uzavřeny  v rozhodném 
období žádné smlouvy. 

 

 2. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.5.": 
a) Mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.5."  byla uzavřena jedna  

smlouva o zprostředkování a jeden dodatek k  této smlouvě. Dále byl mezi 
„ovládanou osobou“ a „propojenou osobou č. 3.5.“ uzavřen jeden dodatek ke 
smlouvě o úvěru. 

b) Plnění a protiplnění bylo poskytnuto za ceny a za podmínek obvyklých 
v obchodním styku. 

c) "Ovládanou osobou" nebyly "propojené osobě č. 3.5." poskytnuty žádné 
výhody ani nevýhody. 

d) "Ovládané osobě" nebyla z titulu uzavření výše uvedených smluv a 
poskytnutých plnění a protiplnění vyplývajících z těchto smluv způsobena 
žádná újma. 
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 3.  Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.9.": 
a) Mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.9."  byl uzavřen jeden  

dodatek ke smlouvě o úvěru a dva dodatky ke smlouvě o poskytnutí 
finančních prostředků.  

b) Plnění a protiplnění bylo poskytnuto za ceny a za podmínek obvyklých 
v obchodním styku. 

c) "Ovládanou osobou" nebyly "propojené osobě č. 3.9." poskytnuty žádné 
výhody ani nevýhody. 

d) "Ovládané osobě" nebyla z titulu uzavření výše uvedených smluv a 
poskytnutých plnění a protiplnění vyplývajících z těchto smluv způsobena 
žádná újma. 

 
 4. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.11.": 

a)   Mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.11."  byl uzavřen jeden  
dodatek ke smlouvě o úvěru. 

b) Plnění a protiplnění bylo poskytnuto za ceny a za podmínek obvyklých 
v obchodním styku. 

c) "Ovládanou osobou" nebyly "propojené osobě č. 3.11." poskytnuty žádné 
výhody ani nevýhody. 

d) "Ovládané osobě" nebyla z titulu uzavření výše uvedených smluv a 
poskytnutých plnění a protiplnění vyplývajících z těchto smluv způsobena 
žádná újma. 

 

5. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.17.“: 
a) Mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.17."  byla uzavřena jedna  

smlouva o smlouvě budoucí, jedna smlouva o podnájmu a jedna kupní 
smlouva. 

b) Plnění a protiplnění bylo poskytnuto za ceny a za podmínek obvyklých 
v obchodním styku. 

c) "Ovládanou osobou" nebyly "propojené osobě č. 3.17." poskytnuty žádné 
výhody ani nevýhody. 

d) "Ovládané osobě" nebyla z titulu uzavření výše uvedených smluv a 
poskytnutých plnění a protiplnění vyplývajících z těchto smluv způsobena 
žádná újma. 

 
 6. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.23.": 

a)  Mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.23."  byla uzavřena jedna  
smlouva o nájmu, jedna smlouva o poskytnutí připojení a smlouva o pronájmu 
telefonní linky. 

b) Plnění a protiplnění bylo poskytnuto za ceny a za podmínek obvyklých 
v obchodním styku. 
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c) "Ovládanou osobou" nebyly "propojené osobě č. 3.23." poskytnuty žádné 
výhody ani nevýhody. 

d) "Ovládané osobě" nebyla z titulu uzavření výše uvedených smluv a 
poskytnutých plnění a protiplnění vyplývajících z těchto smluv způsobena 
žádná újma. 

 

 

 7. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.31.": 
  a)   Mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.31."  byla uzavřena jedna  

kupní smlouva a dohody o zápočtu vzájemných pohledávek. 

b) Plnění a protiplnění bylo poskytnuto za ceny a za podmínek obvyklých 
v obchodním styku. 

c) "Ovládanou osobou" nebyly "propojené osobě č. 3.31." poskytnuty žádné 
výhody ani nevýhody. 

d) "Ovládané osobě" nebyla z titulu uzavření výše uvedených smluv a 
poskytnutých plnění a protiplnění vyplývajících z těchto smluv způsobena 
žádná újma. 

 

 
7. Uvedení jiných právních úkonů učiněných "ovládanou osobou" v zájmu 

"ovládající osoby", případně v zájmu "propojených osob" uvedených 
v článku 3. této "Zprávy" 
 

V rozhodném období od 1.1.2004 do 31.12.2004 nebyly v zájmu "ovládající osoby", 
případně v zájmu "propojených osob" uvedených v článku 3. této "Zprávy" učiněny 
"ovládanou osobou" žádné jiné právní úkony podléhající uveřejnění podle § 66a odst. 9 
ObchZ. 

 

  
8. Uvedení ostatních opatření přijatých nebo uskutečněných "ovládanou 

osobou" v zájmu nebo na popud "ovládající osoby", případně v zájmu nebo 
na popud "propojených osob" uvedených v článku 3. této "Zprávy" 

  
V rozhodném období od 1.1.2004 do 31.12.2004 nebyla v zájmu nebo na popud 
"ovládající osoby", případně v zájmu nebo na popud "propojených osob" uvedených 
v článku 3. této "Zprávy" přijata ani uskutečněna "ovládanou osobou" žádná opatření 
podléhající uveřejnění podle § 66a odst. 9 ObchZ. 

 
 
9. Důvěrnost informací 
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Za důvěrné informace, které nelze veřejně zpřístupnit, jsou v rámci koncernu 
považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství 
"ovládající osoby", "ovládané osoby" a  "propojených osob" uvedených v článku 3. této 
"Zprávy" a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv osobou, která je součástí 
koncernu, označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by 
mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k 
újmě kterékoliv z osob tvořících koncern. 

 

10. Závěr 
 

10.1. Tato "Zpráva" byla zpracována statutárním orgánem "ovládané osoby", společnosti 
TESLA KARLÍN,  a.s., dne  24. března 2005. 

 

10.2. Schváleno na zasedání představenstva společnosti TESLA KARLÍN, a.s. dne 31. 
března 2005. 

 
 
Podpisy všech členů statutárního orgánu ovládané osoby: 
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu 
jejího majetku v roce 2004 
 
 
Představenstvo se v roce 2004 průběžně zabývalo vývojem podnikatelské činnosti v TESLA KARLÍN, 
a.s. a stanovovalo cíle pro nejbližší období. 
 
Podnikatelská činnost akciové společnosti vycházela ze záměrů stanovených pro rok 2004. 
 
Prvním a hlavním úkolem bylo minimalizovat ztrátu z hospodaření a snižovat zadluženost společnosti 
v rámci koncernu za podmínky oživení investiční politiky Čs. telecomu. Tento úkol se vzhledem 
k neuzavřenému prodeji Čs. telecomu podařilo realizovat jen z části. Čs. telecom jako hlavní odběratel 
svoji investiční politiku v oblasti přístupových sítí téměř zmrazil a tržby ve výši 12,5 mil. Kč za 
rozvaděčovou techniku neodpovídaly našim vstupním informacím a rozvahám.  
 

Druhý uložený úkol navazoval na výsledek analýzy situace ve výrobkovém portfoliu společnosti, kdy k získání 
dalších tržeb a tím lepších hospodářských výsledků byla řešena otázka možnosti uvolňování všech zbytných 
prostor v areálu společnosti za účelem jejich pronájmu. V této oblasti představenstvo konstatuje, že možnosti 
jsou v dané době téměř plně využívány. Jako za zásadní bylo možno považovat splnění úkolu získání nové 
výrobní a prodejní komodity a znovu se v maximální míře vrátit na telekomunikační tuzemský i zahraniční trh. 
TESLA KARLÍN, a.s. dokončila společnými silami dovývoj digitální ústředny 3. generace pro ruský trh. 
Paralelně probíhala jednání k zajištění certifikace a možnému nasazení do sítě. Přes veškerou naši snahu se však 
nepodařilo připravit takové podmínky, které by ve svém důsledku vedly k podpisu obchodních kontraktů.  
 
Prozatím bez příslušného výstupu bylo zakončeno projednávání zakoupení licence na výrobu a následný prodej 
digitální ústředny 5. generace od firmy ProTel, s.r.o. 
 
Představenstvo s ohledem na tento vývoj rozhodlo připravit organizační strukturu společnosti, která bude 
odpovídat předpokládaným výhledům na rok 2005, s tím souvisí i příprava podmínek pro ukončení činnosti 
zastoupení v Moskvě. 
 
Společnost TESLA KARLÍN, a.s. pro svůj návrat ke kladným hospodářským výsledkům musí opětovně 
optimalizovat počet pracovníků a v rámci možnosti připravit modernizaci části hlavního rozvodu - jištění proti 
proudovému přepětí, kde předpokládáme nové možnosti využití. Dále využít našeho průmyslového vzoru - 
zařízení na měření svodových proudů a připravit nabídkové řízení pro budoucího správce přístupových sítí 
firmu Siemens popř. čs. dráhy a další zákazníky využívající naši rozvaděčovou techniku. 
 
V roce 2004 nedošlo k žádné změně v oblasti nemovitého majetku. 
V rámci optimalizace došlo k prodeji již nevyužívané technologie - účetně odepsané - v hodnotě 1 066 tis. Kč. 
Tento trend bude pokračovat i v roce 2005. 
Pro zachování možností uplatňování naší produkce a služeb na trhu je nutno i nadále udržovat kontrolní systém 
řízení jakosti dle standardu ISO 9001:2000. 
 
Praha, duben 2005  
 


