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Tato mezit ímn í  zpráva  společnos t i  TESLA KARL ÍN,  a .s.  obsahuje komentovaný  
výs ledek hospoda řen í ,  s tav ma jetku  a  účetn í  výkazy emitenta  a  vybrané  účetn í  
úda je dceř iného podniku  za  třet í  č tvr t let í  roku  2013,  protože v době  zpracován í  
této zprávy emit ent  ani  dceř iný  podnik nema j í  účetně  uzavřené  ná s ledné  měs íc e 
( ř í jen,  l istopad).   
 
Všechny pods ta tné  skutečnos t i  vztahuj íc í  se k f inančn í  s i tuaci,  podnika telské  
č innos t i  a  výs ledc ích hospodařen í  emit enta  a  jeho dceř iného podniku ,  které  
na sta ly v obdob í  od 1 .7.2013 až  do dne zveřejněn í  této zprávy a  jsou  emitentovy 
známy,  jsou v této zprávě  popsány.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI TESLA KARLÍN, a.s. ,  
ZA OBDOBÍ ČERVENEC - LISTOPAD 2013 

 
 
 
Základní údaje o emitentovi 

 

Obchodní firma:  TESLA KARLÍN, a.s. 

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

Datum vzniku:  1. 5. 1992 

Právní forma:  akciová společnost 

IČ/DIČ:   45273758 / CZ45273758           

Rejstříkový soud:  Městský soud Praha, odd. B, vložka 1520 

       Rozhodující předmět podnikání:  výroba prvků v rámci spojové techniky, především rozváděčové 
techniky a zařízení pro komplexní modernizaci telefonních ústředen druhé 
generace, zakázková výroba, pronájem movitého a nemovitého majetku  

 
Právní řád:  společnost byla založena podle § 172 zákona č. 513/1991 Sb.  

Telefon: +420 281 001 202 

www adresa: www.teslakarlin.cz 

 
Akcie 

 
Druh:   kmenové registrované 
Forma:   na majitele 
Podoba:   zaknihovaná  
Počet akcií:  588 575 ks 
Nominální hodnota: 1 000,- Kč 
Celková hodnota emise: 588 575 000,- Kč 
ISIN:   CS 0005021351 
Název emise:  TESLA KARLÍN 
Trh, na kterém jsou akcie 
přijaty k obchodování: RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. 

 
V průběhu popisovaného období roku 2013 až do dne vydání této zprávy nedošlo k žádné změně ve 
struktuře akcií či změně v právech vztahujícím se k těmto akciím.  
 
V tomto období nedošlo ke změně ve struktuře základního kapitálu. Celý základní kapitál společnosti 
je tvořen akciemi na majitele. Všechny akcie jsou splaceny a společnost nevykazuje pohledávky za 
upsaným základním kapitálem.    
  
Hlavní akcionáři s podílem přesahujícím 10 % základního kapitálu 
 

Název právnické osoby, 
Jméno  fyzické osoby Sídlo, bydliště IČ 

Výše podílu  na hlas. 
právech % 

CONCENTRA, a.s. U Centrumu 751Orlová-Lutyně 60711302 15,83 
ENERGOAQUA, a.s 1. Máje 1000Rožnov pod Radhoštěm 15503461 13,51 
ETOMA INVEST, spol. s r.o. U Centrumu 751Orlová-Lutyně 63469138 32,83 

 
 

http://www.teslakarlin.cz


 

VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI  K  30. 9. 2013  
(v souladu s metodikou IAS/IFRS) 
 
 30.9.2013 31. 12. 2012 
AKTIVA   
Dlouhodobá aktiva 448 839 449 927 
Pozemky, budovy a zařízení 179 750 181 274 
Investice do nemovitostí 243 978 243 840 
Ostatní nehmotná aktiva 4 706 4 406 
Dlouhodobé investice 5 272 5 272 
Ostatní dlouhodobá aktiva 15 133 15 135 
   
Krátkodobá aktiva 43 102 35 117 
Zásoby 14 871 15 977 
Pohledávky z obchodních vztahů 10 673 6 934 
Ostatní krátkodobá aktiva 440 705 
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 17 118 11 501 
   
AKTIVA celkem 491 941 485 044 
   
VLASTNÍ  KAPITÁL A ZÁVAZKY   
Vlastní kapitál 479 427 471 331 
Základní kapitál 588 575 588 575 
Kapitálové fondy 79 923 79 923 
Zákonný rezervní fond 2 159 1 942 
Nerozdělené zisky/neuhrazené ztráty -191 230 -199 109 
   
Dlouhodobé závazky 9 502 9 502 
Odložený daňový závazek 1 537 1 537 
Bankovní úvěry 7 965 7 965 
   
Krátkodobé závazky 3 012 4 211 
Závazky z obchodních vztahů 872 437 
Splatné daňové závazky 471 488 
Bankovní úvěry 265 1 062 
Ostatní krátkodobé závazky 1 404 2 224 
   
Závazky celkem 12 514 13 713 
   
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY celkem 491 941 485 044 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
VÝKAZ  ZISKU A ZTRÁTY za období od 1.7.2013 do 30.9.2013  
(v souladu s metodikou IAS/IFRS) 
 
 III.Q.2013 III.Q.2012 
Tržby 13 312 11 156 
Ostatní výnosy 163 660 
Výkonová spotřeba 6 152 6 311 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 439 -1 336 
Aktivace -43 16 
Osobní náklady 3 615 4 168 
Odpisy 790 893 
Ostatní náklady 113 293 
Provozní výsledek 2 409 1 503 
Finanční výnosy 205 259 
Finanční náklady 654 109 

Finanční výsledek -449 150 

Zisk před zdaněním 1 960 1 653 
Daň z příjmu  0 0 
Zisk za období celkem  1 960 1 653 
 
 
VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Podnikatelská činnost – TESLA KARLÍN, a.s. 
 
Společnost za třetí čtvrtletí letošního roku hospodařila se ziskem 1 960 tis Kč při tržbách 13 312 tis. 
Kč. V hospodaření společnosti se neprojevily žádné skutečnosti, které by měly zásadní dopad na 
hospodářskou a finanční situaci emitenta a cenu jeho akcií.  
 
Výroba a montáž vlastních výrobků telekomunikačního charakteru 
 
V průběhu popisovaného období letošního roku se realizovaly dodávky elektronických registrů pro 
modernizaci analogových ústředen a dodávky náhradních dílů pro ruského operátora v Moskevské 
oblasti ve výši 1 323 tis.Kč, včetně zajištění šéfmontáže. Současně byly s obchodním partnerem 
projednávány možné dodávky elektronických registrů a DS APUS v roce 2014. 
Pokračovala jednání o dodávkách a zařízení pro automatizaci parkovacích systémů v Moskvě a dalších 
městech RF, byly realizovány dodávky pohon.ventilů pro dopravu a zpracování ropy pro ropné 
rafinerie.  
V oblasti prodeje telekomunikační techniky pro tuzemský trh je patrný pokles poptávky na dodávky 
náhradních dílů pro tuzemské zákazníky. 
 
 

 III.Q.2013 III.Q.2012 
Zisk za období celkem 1 960 1 653 
Ostatní úplný výsledek: - - 
Realizovatelná finanční aktiva - - 
Zajištění peněžních toků - - 
Zisky z přecenění majetku - - 
Odložená daň související s přeceněním majetku - - 
Ostatní úplný výsledek za období 0 0 
ÚPLNÝ VÝSLEDEK ZA OBDOBÍ CELKEM 1 960 1 653 



 

Zakázková strojírenská výroba 
V oblasti zakázkové činnosti společnost plnila dodávky kontaktů pro automobilový průmysl, včetně 
osazování desek plošných spojů a  nástrojařské práce pro tuzemské zákazníky 
 
Komerční využívání volných ploch a prostor 
Pronájem nemovitého a movitého majetku probíhal v popisovaném období bez zásadních změn 
s dopadem do hospodaření společnosti. V porovnání s předcházejícím období nedošlo k podstatné 
změně v počtu a struktuře nájemců. Poskytování služeb v oblasti pronájmu zůstává i nadále 
významnou položkou v podnikání společnosti.  
Součástí této podnikatelské činnosti je správa areálu v Praze 9 – Vysočanech, s jehož vlastníkem 
společností České vinařské závody, a.s. byla uzavřena smlouva o nájmu a správě areálu.  
 
Všechny činnosti v průběhu popisovaného období byly provozovány bez podstatných komplikací a 
v souladu s plánem.  
 
 
Stav majetku 
 
Ve vlastnictví movitého a nemovitého majetku nedošlo za popisované období k žádným podstatným 
změnám.  
Ve vlastnictví společnosti jsou pozemky o rozloze 43 393 m2 v Praze 10 – Hostivaři, V Chotejně 
9/1307, včetně administrativních, výrobních a skladových budov. 
Výše uvedené stavby a prostory jsou průběžně udržovány a opravovány tak, aby je bylo možno 
používat v souladu se záměry společnosti. 
 
Hodnota aktiv dosáhla k 30.9.2013 částky 491 941 tis. Kč, což ve srovnání s koncem roku 2012 činí 
nárůst 6 897 tis. Kč.  
U dlouhodobých aktiv došlo v porovnání se stavem k 31.12.2012 k poklesu vlivem proúčtovaných 
odpisů. V jednotlivých položkách dlouhodobého majetku nedošlo k výrazným změnám.  
 
U krátkodobých aktiv za sledované období dochází k celkovému nárůstu o 7 985 tis. Kč. Vzrostly 
obchodní pohledávky (+3 739 tis. Kč) a peněžní prostředky (+5 617 tis. Kč), k poklesu došlo 
v položkách ostatních aktiv a zásob. 
  
Na straně pasiv došlo k nárůstu vlastního kapitálu díky vytvořenému zisku za popisované období. 
V oblasti dlouhodobých závazků nedošlo k výraznějším změnám, krátkodobé závazky se v porovnání 
se stavem k 31.12.2012 snížily o 1 199 tis. Kč, především snížením v položce bankovní úvěry.  
 
Bankovní úvěry 
Společnost splácí řádně podle splátkového kalendáře investiční úvěr, který poskytla  GE Money Bank, 
a.s. na výstavbu skladové haly. Stav nesplaceného úvěru k 30.9.2013 činí 8 230 tis. Kč, z toho 
krátkodobá část 265 tis. Úvěr je zajištěn blankosměnkou a zástavním právem k nemovitosti.  
 
Za popisované období až do dne zveřejnění této zprávy společnost neměla žádné jiné závazky z titulu 
přijatých půjček a úvěrů ani nečerpala jiné bankovní úvěry. 
 
Zástavní práva 
V průběhu popisovaného období až k datu zveřejnění této zprávy nedošlo ke změnám v zástavních 
právech společnosti než ta, která byla popsána v Konsolidované pololetní zprávě za rok 2013.  
 
 
 
 
 
 



 

Struktura zásob 
 

 30.9.2013 31.12.2012 
Zásoby celkem 14 871 15 977 
- materiál 8 206 8 350 
- nedokončená výroba a polotovary 3 731 3 646 
- výrobky 2 868 3 902 
- zboží 66 79 

 
 
Struktura peněžních prostředků  
 

 30.9.2013 31.12.2012 
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 17 118 11 501 
- hotovost 466 626 
- bankovní účty 16 652 10 875 

 
 
Průběžné výsledky TESLA KARLÍN, a.s. 
 
Finanční výsledky společnosti TESLA KARLÍN, a.s. jsou vykazovány podle metodiky IAS/IFRS 
(Mezinárodními standardy finančního výkaznictví).  
 
Společnost za období  07-09/2013 hospodařila se ziskem 1 960 tis. Kč. Celkové tržby z prodeje 
vlastních výrobků a služeb dosahují hodnoty 13 312  tis. Kč, což oproti stejnému období roku 2012 
znamená nárůst o 2 156 tis. Kč. Podíl exportu na celkových tržbách činí cca 16  %, hlavními trhy 
zůstávají Česká republika a v oblasti exportu Ruská federace. 
 
Přehled tržeb  
 

 III.Q.2013 III.Q.2012 
 Celkem Tuzemsko Export Celkem Tuzemsko Export 

Výrobky 2 101 773 1 328 906 906 - 
Prodej služeb 11 075 10 435 640 9 497 9 000 497 
Prodej zboží 136 - 136 753 1 752 
Celkem 13 312 11 208 2 104 11 156 9 907 1 249 

 
 
Provozní zisk společnosti za popisované období dosáhl hodnoty 2 409  tis. Kč, což v porovnání se 
stejným obdobím roku 2012 představuje nárůst o 906 tis. Kč.  Na záporném finančním výsledku ve 
výši 449 tis. Kč se podílí proúčtované ztráty z kursových rozdílů. 
  
 
Finanční výnosy 
 

 III.Q.2013 III.Q.012 
Úroky z poskytnuté půjčky  161 151 
Ostatní úroky 10 24 
Ostatní finanční výnosy 44 84 
Finanční výnosy celkem 205 259 

 



 

Finanční náklady 
 

 III.Q.2013 III.Q.2012 
Úroky z přijaté půjčky/úvěru 59 77 
Ostatní finanční náklady 595 32 

Finanční výnosy celkem 654 109 
 
 
Významné transakce se spřízněnými stranami a další skutečnosti 
 
• Poskytnutá půjčka společnosti České vinařské závody, a.s. ve výši 15 000 tis. Kč. 
• Společnost České vinařské závody, a.s. pronajímá svůj nemovitý majetek – areál v Praze 9 – 

Vysočanech společnosti TESLA KARLÍN, a.s., která zde vykonává funkci nájemce a správce. 
Měsíční nájemné, které je pro emitenta nákladem, činí 325 tis. Kč, měsíční odměna za správu 
nemovitostí, která je pro emitenta výnosem, činí 20 tis. Kč. 

 
V období od 1.7. 2013 až do dne zveřejnění této zprávy  nedošlo k dalším významným transakcím ani 
k významným změnám v transakcích, které byly uvedeny v Konsolidované pololetní zprávě za rok 
2013 a které mohly nebo mohou významně ovlivnit podnikatelskou činnost a výsledky hospodaření 
emitenta. 
  
 
Ostatní informace 
 
Změny a dodatky v obchodním rejstříku 
Dne 22. 7. 2013 byly do obchodního rejstříku zapsány změny ve složení orgánů emitenta schválené na 
valné hromadě dne 7.6.2013. Byl proveden zápis nového člena představenstva Bc. Vladimíra Kurky a 
nového člena dozorčí rady  JUDr. Lei Ďurovičové. 
 
Soudní a jiná řízení 
Dne 22. 7. 2010 podala společnost TESLA KARLIN, a.s. žalobu na firmu DUTEX, s.r.o. o zaplacení 
částky 378 376,20 Kč s příslušenstvím, kterou ji tato firma dluží z titulu neuhrazeného nájemného. 
V této právní věci byl vydán Okresním soudem v Pardubicích dne 22. 4. 2013  rozsudek, dle kterého 
je DUTEX, s.r.o. povinna společnosti TESLA KARLÍN, a.s. uhradit uvedenou částku včetně 
příslušenství. Dne 4.6.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení s firmou DUTEX, s.r.o. Emitent dne 
24.6.2013 podal přihlášku pohledávek do insolventního řízení.  
Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26.7.2013 byl insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku dlužníka.  
 
Dne 1. 10. 2010 podala společnost TESLA KARLIN, a.s. žalobu na firmu REKO stavební servis, s.r.o. 
o zaplacení částky 26 328,50 Kč s přísl., kterou ji tato firma dluží z titulu neuhrazeného nájemného. 
V této právní věci byl vydán Obvodním soudem pro Prahu 10 dne 21. 3. 2011  rozsudek, na základě 
kterého je povinna firma REKO stavební servis, s.r.o. uhradit společnosti TESLA KARLÍN, a.s.  
částku 26 328,50 Kč  včetně příslušenství. Pohledávka byla vymáhána v exekučním řízení. 
Exekutorský úřad sdělil, že nebyl vypátrán žádný postižitelný majetek dlužníka, proto byla exekuce 
zastavena.   
 
Dne 14. 8. 2012 podal Mgr. Fischer, insolvenční správce dlužníka CARD CENTRUM a.s. žalobu proti 
TESLA KARLÍN, a.s. na zaplacení částky 750 000 Kč z titulu bezdůvodného obohacení v důsledku 
plnění dlužníka na základě neplatného právního úkonu. V současné době je příslušným soudem řešena 
otázka věcné příslušnosti soudu.  
 
 
 



 

Valná hromada 
Mimořádná valná hromada akcionářů se uskuteční dne 21.11.2013 v Brně. Dne 18.10.2013 byla 
uveřejněna pozvánka na tuto mimořádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti, v 
Obchodním věstníku a na portále www.zakonna-oznameni.cz.  
Předmětem jednání mimořádné valné hromady je projednání a schválení změny stanov společnosti. 
Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá v úpravě způsobu svolání valné hromady 
s ohledem na rekodifikaci civilního práva. Zasílání pozvánky na adresu akcionáře se navrhuje nahradit 
uveřejněním pozvánky v celostátně distribuovaném tištěném deníku. 
 
 
 
Podnikatelská činnost TK GALVANOSERVIS s.r.o.  
(Číselné údaje vychází z účetnictví dceřiné společnosti za III.Q.2013 a jsou v souladu s ČÚS.) 
 
Dceřiná společnost TK GALVANOSERVIS s.r.o. je obchodní společnost, jejímž hlavním předmětem 
podnikání jsou  galvanické povrchové úpravy v závěsovém a hromadném provedení ve specifikaci: 
zinkování, niklování, dekorativní chromování a dále lakování: mokré lakování a elektrostatické 
nanášení práškových nátěrových hmot. Podíl emitenta v dceřiné společnosti činí 83,33 %. Jednotlivé 
číselné údaje vychází z účetnictví dceřiného podniku a jsou v souladu s českými účetními standardy. 
 
Za popisované období až k datu zveřejnění této zprávy k žádným významným obchodním a finančním 
transakcím ve společnosti TK GALVANOSERVIS s.r.o. nedošlo. 
 
Průběžné výsledky TK GALVANOSERVIS s.r.o. 
 
Za popisované období III. Q. 2013 společnost hospodařila se ziskem  128 tis. Kč (III.Q.2012 – ztráta 
1 101 tis. Kč) při celkových tržbách 14 732 tis. Kč, což v porovnání se stejným obdobím minulého 
roku představuje nárůst v tržbách o 1 684 tis. Kč. Provozní výsledek vykazuje zisk 306 tis. Kč. 
Celkový výsledek hospodaření ovlivňuje záporný výsledek z finanční oblasti ve výši 178 tis. Kč., 
(úroky z přijatých úvěrů).  
 
Hodnota bilanční sumy zaznamenala oproti stavu k 31.12.2012 nárůst o 2 833 tis. Kč. Dlouhodobá 
aktiva poklesla o 987 tis. Kč vlivem proúčtovaných odpisů.   
Krátkodobá aktiva zaznamenala za vykazované období nárůst o 3 820tis. Kč a vykazují hodnotu 14 
902 tis. Kč. V rámci krátkodobých aktiv pokles zaznamenaly zásoby (-205 tis. Kč), naopak nárůst je u 
pohledávek z obchodních vztahů (+2 671 tis. Kč) a peněžních prostředků (+1 698 tis. Kč).  
 
Hodnota vlastního kapitálu činí 8 934 tis. Kč, ve zvýšení oproti stavu k 31.12.2012 se promítá 
dosažený zisk společnosti k 30.9.2013.  
Krátkodobé závazky oproti stavu k 31. 12. 2012 se snížily o 1 155 tis. Kč a vykazují hodnotu 10 081  
tis. Kč. V jednotlivých položkách krátkodobých aktiv nedošlo k výrazným změnám.  
Společnost pokračuje ve splácení úvěru společnosti HIKOR Písek, a.s. (11 675 tis. Kč) a bankovního 
úvěru ČSOB Leasing (456 tis. Kč). 
 
Ostatní informace 
 
• TK GALVANOSERVIS, s.r.o. vede soudní spor s ing. Jiřím Karáskem, bývalým jednatelem 

společnosti. V roce 2004 podala společnost TK GALVANOSERVIS s.r.o. jako žalobce u soudu 
žalobu proti Ing. Jiřímu Karáskovi jako žalovanému o zaplacení částky 1 281 601,35 Kč z titulu 
porušení zákazu konkurence a náhrady škody. V roce 2007 vydal Městský soud v Praze 
rozhodnutí, kterým přiznal společnosti TK GALVANOSERVIS částku 655 786,45 Kč s přísl., v 
ostatnim byla žaloba zamítnuta. Žalobce i žalovaný proti vydanému rozsudku podali odvolání. V 
měsíci dubnu 2009 proběhlo jednání u odvolacího soudu. Vrchní soud v Praze dne 16.4.2009 
potvrdil povinnost Ing. Karáska uhradit společnosti TK GALVANOSERVIS s.r.o. částku ve výši 
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655 786,45 Kč s přísl., potvrdil zamítnutí žaloby co do částky 296 014,23 Kč a co do částky  329 
800,67 Kč vrátil věc k novému projednání u Městského soudu v Praze.   
Dne 13.8.2009 podal Ing. Karásek dovolání k Nejvyššímu soudu proti rozsudku Vrchního soudu v 
Praze. Usnesením  ze  dne 30. 6. 2010  Nejvyšší  soud  ČR  zamítl podané dovolání. U  Městského  
soudu v Praze proběhlo řízení ve věci znovuprojednání žaloby co do částky 329 800,67 Kč. Dne 3. 
10. 2011 byl v tomto řízení vydán rozsudek, dle kterého je ing. Karásek povinen zaplatit částku 
329 800,67 Kč společnosti TK GALVANOSERVIS s.r.o. Rozsudek nenabyl právní moci, neboť 
Ing. Karásek dne 15. 11. 2011 podal proti rozsudku odvolání. Na den 12. 12. 2013 bylo přeloženo 
jednání k projednání odvolání u Vrchního soudu v Praze. 

 
• Dne 3.2.2010 podala společnost TK GALVANOSERVIS s.r.o. žalobu na firmu MEDIC STEEL 

s.r.o. o zaplacení částky 31 464,- Kč s přísl., kterou jí tato firma dluží z titulu neuhrazených prací 
– povrchových úprav. V této právní věci byl vydán Okresním soudem v Blansku dne 31. 5. 2011 
rozsudek, který nabyl právní moci dne 26.7.2011, dle kterého je společnost MEDIC STEEL s.r.o. 
povinna zaplatit společnosti TK GALVANOSERVIS s.r.o. částku 31 464,- Kč s přísl.  Pohledávka 
byla vymáhána v exekučním řízení, pro nedostatek peněžních prostředků na účtu dlužníka byla 
exekuce zastavena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




