
TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00  Praha 10 
Tel.: +420 281001202                                                        IČ: 45273758 
Fax:  +420 281001203           www.teslakarlin.cz                                                      DIČ: CZ45273758                                               
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, odd. B, vložka 1520 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA 
 

PŘEDSTAVENSTVA 
 

ZA OBDOBÍ 1-5/2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teslakarlin.cz


2 

 
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  prvn í  č tvr t let í  r oku  2015,  protože v době  zpr acován í  
této zprávy emit ent  ani  dceř iný  podnik nema j í  účetně  uzavřené  ná s ledné  měs íc e 
(duben,  květ en) .   
 
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 ledkům hospoda řen í  emitenta  a  jeho dceř iného podniku ,  které  
na sta ly v obdob í  od 1 .1.2015 až  do dne zveřejněn í  této zprávy a  jsou  emitentovi  
známy,  jsou v této zprávě  popsány.    
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MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI TESLA KARLÍN, a.s. ,  
ZA OBDOBÍ LEDEN - KVĚTEN 2015 

 
 
 
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 dle stanov společnosti:  
 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: 680,- Kč 
Celková hodnota emise: 400 231 000,- 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 2015 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
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VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI  K  31. 3. 2015  
(v souladu s metodikou IAS/IFRS) 
 
 31.3.2015 31. 12. 2014 
AKTIVA   
Dlouhodobá aktiva 446 522 446 978 
Pozemky, budovy a zařízení 177 733 178 164 
Investice do nemovitostí 244 041 244 041 
Ostatní nehmotná aktiva 4 350 4 375 
Dlouhodobé investice 5 272 5 272 
Ostatní dlouhodobá aktiva 15 126 15 126 
   
Krátkodobá aktiva 48 532 52 847 
Zásoby 8 083 7 979 
Pohledávky z obchodních vztahů 8 640 16 588 
Ostatní krátkodobá aktiva 944 864 
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 30 865 27416 
   
AKTIVA celkem 495 054 499 825 
   
   
VLASTNÍ  KAPITÁL A ZÁVAZKY   
   
Vlastní kapitál   
Základní kapitál 400 231 400 231 
Kapitálové fondy 79 992 79 992 
Nerozdělené zisky/neuhrazené ztráty 7 570 5 071 
Vlastní kapitál celkem 487 793 485 294 
   
Dlouhodobé závazky 3 600 5 707 
Odložený daňový závazek 3 584 3 584 
Bankovní úvěry - 2 123 
Ostatní 16 - 
   
Krátkodobé závazky 3 661 8 824 
Závazky z obchodních vztahů 1 565 2 959 
Splatné daňové závazky 497 351 
Bankovní úvěry - 1 062 
Ostatní krátkodobé závazky 1 599 4 452 
   
Závazky celkem 7 261 14 531 
   
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY celkem 495 054 499 825 
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VÝKAZ  ZISKŮ A ZTRÁT za období od 1.1.2015 do 31.3.2015  
(v souladu s metodikou IAS/IFRS) 
 
 31. 3. 2015 31.3.2014 
Tržby 12 159 13 416 
Ostatní výnosy 10 113 
Výkonová spotřeba 6 323 7 934 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 20 172 
Aktivace - - 
Osobní náklady 3 207 2 838 
Odpisy 483 521 
Ostatní náklady 109 -194 
Provozní výsledek 2 027 2 258 
Finanční výnosy 584 206 
Finanční náklady 112 45 

Finanční výsledek 472 161 

Zisk před zdaněním 2 499 2 419 
Daň z příjmu  - - 
Zisk za období celkem  2 499 2 419 
 
 
 
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT A OSTATNÍHO ÚPLNÉHO VÝSLEDKU  
za období od 1.1.2015 do 31.3.2015 
 
 31. 3. 2015 31.3. 2014 
   
Zisk za období celkem 2 499 2 419 
   
Ostatní úplný výsledek:   
   
Položky, které se následně nereklasifikují do 
hospodářského výsledku:   

Zisk z přecenění majetku - - 
Odložená daň související s přeceněním majetku - - 
Ostatní - - 
   
Položky, které se následně mohou reklasifikovat do 
hospodářského výsledku:   

Realizovatelná finanční aktiva - - 
Zajištění peněžních toků - - 
Ostatní - - 
   
Ostatní úplný výsledek za období 0 0 
   
ÚPLNÝ VÝSLEDEK ZA OBDOBÍ CELKEM 2 499 2 419 
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Podnikatelská činnost – TESLA KARLÍN, a.s. 
 
Za první čtvrtletí roku 2015 společnost hospodařila se ziskem 2 499 tis. Kč při tržbách 12 159 tis. Kč. 
V meziročním srovnání došlo ke snížení tržeb o 1 257 tis. Kč, především v prodeji vlastní produkce. 
Zde dochází k posunu termínu realizace dodávek elektronických registrů a doplňkových zařízení 
k ústřednám na II. – III. Q. 2015. V průběhu popisovaného období pokračovaly práce na záručním a 
pozáručním servisu v celkové výši 593 tis. Kč. 
V oblasti prodeje telekomunikační techniky pro tuzemský trh je patrný pokles poptávky.  
K poklesu tržeb došlo v oblasti zakázkové činnosti z důvodu nižší poptávky. Meziročně se jedná o 
pokles ve výnosech o cca 270 tis. Kč. 
 
Pronájem majetku a správa nemovitostí pokračovaly bez zásadních změn. V porovnání 
s předcházejícím obdobím nedošlo k podstatným změnám v této činnosti podnikání emitenta. Stejně 
tak probíhá bez výrazných změn správa a pronájem majetku v areálu v Praze 9 – Vysočanech, jehož 
vlastníkem je společnost České vinařské závody, a.s. 
Během popisovaného období byla provedena částečná rekonstrukce elektroinstalace a vnitřního 
osvětlení budovy M2, výměna čerpadel pro neutralizaci. Současně probíhaly další práce běžné údržby 
budov v obou areálech. 
V souvislosti s plánovanou výstavbou skladových hal a administrativní budovy pokračují projektové 
práce pro územní řízení. 
 
Všechny činnosti v průběhu popisovaného období až ke dni zveřejnění této zprávy byly provozovány 
bez podstatných komplikací a v souladu s plánem.  
V hospodaření společnosti se neprojevily žádné skutečnosti, které by měly zásadní dopad na 
hospodářskou a finanční situaci emitenta a cenu jeho akcií.  
 
 
Stav majetku 
 
Ve vlastnictví movitého a nemovitého majetku nedošlo za popisované období k žádným podstatným 
změnám.  
Ve vlastnictví společnosti jsou pozemky o rozloze 43 409 m2 v Praze 10 – Hostivaři, V Chotejně 
9/1307, včetně administrativních, výrobních a skladových budov. 
Výše uvedené stavby a prostory jsou průběžně udržovány a opravovány tak, aby bylo možno je 
používat v souladu se záměry společnosti. 
 
Hodnota aktiv dosáhla k 31.3.2015 částky 495 054 tis. Kč, což v porovnání se stavem k 31.12.2014 
představuje pokles o 4 771 tis. Kč.  U dlouhodobých aktiv došlo k nepatrnému snížení, zejména 
proúčtováním odpisů. 
Krátkodobá aktiva vykazují hodnotu 48 532 tis. Kč, v meziročním srovnání se jedná o snížení o 4 315 
tis. Kč. Poklesly obchodní pohledávky o 7 948 tis.Kč (byly uhrazeny zahraniční faktury z konce roku 
2014).  To se projevilo také v meziročním nárůstu peněžních prostředků (+3 449 tis. Kč). U ostatních 
položek krátkodobých aktiv nebyly zaznamenány výraznější změny.  
 
Na straně pasiv došlo k nárůstu vlastního kapitálu díky vytvořenému zisku za popisované období.  
Tvoří jej základní kapitál, kapitálové fondy a účetní výsledky společnosti.  
 
Dlouhodobé závazky v porovnání s minulým obdobím se snížily, tvoří jej odložený daňový závazek a 
přijaté zálohy. 
U krátkodobých závazků došlo ke snížení o 5 163 tis. Kč v porovnání se stavem k 31.12.2014.   
 
Bankovní úvěry 
Společnost k 31.3.2015 splatila investiční úvěr, který poskytla  GE Money Bank, a.s. na výstavbu 
skladové haly.  
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Za popisované období společnost neměla žádné jiné závazky z titulu přijatých půjček a úvěrů ani 
nečerpala jiné bankovní úvěry. 
 
Zástavní práva 
V souvislosti se splacením úvěru GE Money Bank, a.s.byl bankou dne 16.4.2015 podán návrh na 
vklad výmazu zástavního práva z evidence katastru nemovitostí Katastrálnímu úřadu pro hlavní město 
Praha pod č.j. ZÚ/300/15/VB/1 a č.j. ZÚ/300/15/VB/2 k majetku: 
 

Název majetku Účetní 
Hodnota Forma zajištění Účel Doba Závazek 

Skladová hala 14,596 mil. Kč Zástavní smlouva Investiční úvěr od GE 
Money Bank, a.s. 20.6.2021 10,0 mil. Kč 

Parcela 1302/26 0,75 mil. Kč Zástavní smlouva Investiční úvěr od GE 
Money Bank, a.s. 20.6.2021 10,0 mil. Kč 

Parcela 1302/30 11,46  mil. Kč Zástavní smlouva  Investiční úvěr od GE 
Money Bank, a.s. 20.6.2021 10,0 mil. Kč 

Parcela 1302/36 10,871 mil. Kč Zástavní smlouva Investiční úvěr od GE 
Money Bank, a.s. 20.6.2021 10,0 mil. Kč 

Parcela 1302/37 1,271 mil. Kč Zástavní smlouva Investiční úvěr od GE 
Money Bank, a.s. 20.6.2021 10,0 mil. Kč 

Parcela 1325/2 3,435 mil. Kč Zástavní smlouva Investiční úvěr od GE 
Money Bank, a.s. 20.6.2021 10,0 mil. Kč 

Parcela 1302/60 3,728 mil. Kč Zástavní smlouva Investiční úvěr od GE 
Money Bank, a.s. 20.6.2021 10,0 mil. Kč 

Parcela 1302/61 0,896 mil. Kč Zástavní smlouva Investiční úvěr od GE 
Money Bank, a.s. 20.6.2021 10,0 mil. Kč 

 
Jiné změny v zástavním právu k majetku společnosti, v porovnání se stavem popsaným ve Výroční 
zprávě za rok 2014, nenastaly.  
 
Struktura zásob 
 

 31.3.2015 31.12.2014 
Zásoby celkem 8 083 7 979 
 materiál 5 944 5 812 
 nedokončená výroba a polotovary 1 496 1 504 
 výrobky 588 600 
 zboží 55 63 

 
Struktura peněžních prostředků  
 

 31.3.2015 31.12.2014 
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 30 865 27 416 
hotovost 329 348 
bankovní účty 30 536 27 068 
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Ostatní krátkodobé závazky 
 

Závazky (v tis. Kč) 31.3.2015 31.12.2014 

Celkem 1 599 4 452 

Závazky vůči zaměstnancům 712 1 234 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 427 713 

Přijaté zálohy 46 1 570 

Dohadné účty pasivní 380 646 

Výdaje příštích období - 289 

Ostatní 34 - 
 
Průběžné výsledky TESLA KARLÍN, a.s. 
 
Finanční výsledky společnosti TESLA KARLÍN, a.s. jsou vykazovány podle metodiky IAS/IFRS 
(Mezinárodními standardy finančního výkaznictví).  
 
Za uvedené období společnost hospodařila se ziskem ve výši 2 499 tis. Kč, což v meziročním srovnání 
značí nepatrné zlepšení.  
Celkové tržby z prodeje vlastních výrobků, zboží a služeb dosahují hodnoty 12 159  tis. Kč, což oproti 
stejnému období roku 2014 znamená pokles o 1 257 tis. Kč.  Hlavními trhy zůstávají Česká republika, 
v oblasti exportu Ruská federace.  
Prodej služeb tvoří významnou část obratu, jejich podíl na celkových tržbách činí za sledované období 
cca 95 %. 
Společnosti se daří kontrolovat a řídit výši provozních nákladů v souladu s přijatým plánem.  
 
Přehled tržeb  
 

 31.3.2015 31.3.2014 
 Celkem Tuzemsko Export Celkem Tuzemsko Export 

Výrobky 535 535 - 946 840 106 
Prodej služeb 11 608 11 015 593 10 821 10 594 227 
Prodej zboží 16 - 16 1 649 282 1 367 

Celkem 12 159 11 550 609 13 416 11 716 1 700 
 
 
Finanční výnosy 
 

 31.3.2015 31.3.2014 
Finanční výnosy celkem 584 206 
Úroky z poskytnuté půjčky  122 148 
Ostatní úroky 15 14 
Ostatní finanční výnosy 447 44 

 
Finanční náklady 
 

 31.3.2015 31.3.2014 
Finanční náklady celkem 112 45 
Úroky z přijaté půjčky/úvěru 28 28 
Ostatní finanční náklady 84 17 
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Významné transakce se spřízněnými stranami a další skutečnosti 
 
• Poskytnutá půjčka společnosti České vinařské závody, a.s. ve výši 15 000 tis. Kč, úrok ve výši 122 

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. 

• TK GALVANOSERVIS s.r.o. 
• pohledávky k 31.3.2015 v hodnotě 3 961 tis. Kč,  
• výnosy k 31.3.2015 – částka 2 002 tis. Kč (zahrnuje výnosy z pronájmu a ostatních 

poskytovaných služeb) 
• náklady k 31.3.2015 – částka 8 tis. Kč (nákup služeb – povrchové úpravy).  

 
Ve sledovaném období nedošlo k dalším významným transakcím ani k významným změnám 
v transakcích, které byly uvedeny ve Výroční zprávě za rok 2014, které mohly nebo mohou významně 
ovlivnit podnikatelskou činnost a výsledky hospodaření emitenta. 
  
Ostatní informace 
 
Soudní a jiná řízení 
Dne 2. 9. 2010 podala společnost TESLA KARLIN, a.s. žalobu na firmu MS Financial Basement s.r.o. 
o zaplacení částky 71 884,40 Kč s přísl., kterou ji tato firma dluží z titulu neuhrazeného nájemného. 
V této právní věci byl vydán Obvodním soudem pro Prahu 1 dne 17. 12. 2010  rozsudek, který nabyl 
právní moci dne 8.2.2011. Pohledávka je vymáhána v exekučním řízení, dosud bylo vymoženo 2 945,- 
Kč. Dle sdělení exekutora však dosavadní průběh exekučního řízní ukazuje, že povinný nevlastní 
postižitelný majetek a navrhuje zastavení exekuce.  
 
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. Rozsudkem ze dne 6. 6. 2014 bylo rozhodnuto 
o povinnosti  společnosti TESLA KARLÍN, a.s. zaplatit částku 750 000,- Kč s příslušenstvím z titulu 
bezdůvodného obohacení. Dne 12.5.2015 rozhodne odvolací soud o odvolání. 
 
Dne 20. 2. 2014 byla Josefem a Miroslavem Tauskem podána proti TESLA KARLÍN, a.s. žaloba o 
zřízení služebnosti cesty týkající se přístupu Tausků k jejich nemovitostem. Dne 22.7.2014 proběhlo u 
Obvodního soudu pro Prahu 10 jednání ve věci, které bylo odročeno za účelem místního šetření, které 
se uskutečnilo dne 8. 10. 2014. V současné době se očekává nařízení soudního jednání. 
 
Dne  20. 8. 2014  podala  společnost TESLA KARLIN, a.s. žalobu na firmu TEXAMA, spol. s r.o. o 
zaplacení částky 38 967,57 Kč s přísl., kterou ji tato firma dluží z titulu neuhrazeného nájemného. 
Okresní soud v Nymburce vydal rozhodnutí, dle kterého je dlužník povinen uhradit emitentovi částku 
38 967,57 Kč s přísl. V současné době je jednáno s exekutorem o zahájení exekučního řízení.. 
 
Dne  28. 8. 2014  bylo zahájeno insolvenční řízení  ve věci dlužníka PRIMA OPTIKA s.r.o. Emitent 
dne 23.10.2014 přihlásil v insolvenčním řízení své pohledávky ve výši 53 983,99 Kč s přísl., které ji 
tato firma dluží z titulu neuhrazeného nájemného a služeb. Pohledávky byly v přezkumném řízení 
uznány v plné výši. V současné době probíhá insolvenční řízení. 
 
Valná hromada 
Představenstvo společnosti rozhodlo, že valná hromada akcionářů se uskuteční dne 28.5.2015 ve 13.00 
hod. v Praze, v sídle společnosti. Pozvánka na tuto valnou hromadu byla v řádném termínu 
uveřejněna. 
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Podnikatelská činnost TK GALVANOSERVIS s.r.o.  
(Číselné údaje vychází z účetnictví dceřiné společnosti 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. 
 
Průběžné výsledky TK GALVANOSERVIS s.r.o. 
Za uvedené období společnost hospodařila se ztrátou 19 tis. Kč (k 31.3.2014: zisk 69 tis. Kč) při 
celkových tržbách 14 621 tis. Kč,  z toho podíl tržeb za galvanické povrchové úpravy činí 10 649 tis. 
Kč, lakování 3 810 tis. Kč a ostatní 162 tis. Kč. V meziročním srovnání je patrný pokles tržeb o 829 
tis. Kč. I přesto se společnosti podařilo dosáhnout zisku z provozní činnosti ve výši 129 tis. Kč.  
Celkový zisk za období je ovlivněn záporným výsledkem z finanční oblasti ve výši 148 tis. Kč (úroky 
z přijatých úvěrů, odměna za ručení přijatých úvěrů).  
 
Hodnota bilanční sumy zaznamenala oproti stavu k 31.12.2014 nárůst o 3 032 tis. Kč. Dlouhodobá 
aktiva poklesla o 348 tis. Kč vlivem proúčtovaných odpisů.   
Krátkodobá aktiva zaznamenala za vykazované období nárůst o 3 380tis. Kč a vykazují hodnotu       
14 405 tis. Kč. V rámci krátkodobých aktiv nárůst zaznamenaly zásoby (+226 tis. Kč), pohledávky 
z obchodních vztahů (+3 004 tis. Kč). U ostatních krátkodobých aktiv nebyly zaznamenány výraznější 
změny. 
Hodnota vlastního kapitálu činí 7 383 tis. Kč, v jeho snížení oproti stavu k 31.12.2014 se promítá 
dosažená ztráta společnosti za popisované období.  
Krátkodobé závazky oproti stavu k 31. 12. 2014 vzrostly na hodnotu 9 677 tis. Kč. Nárůst 
zaznamenaly obchodní závazky o 2 942 tis. Kč (k 31.12.2014: 4 418 tis. Kč). Společnost pokračuje ve 
splácení úvěru společnosti HIKOR Písek, a.s. Zůstatek jistiny k 31.3.2015 činí 10 825 tis. Kč. 
 
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 ostatním 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 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. Vrchní soud v Praze jako odvolací soud 
rozhodl rozsudkem ze dne 18. 12. 2013 o povinnosti Ing. Karáska zaplatit částku 329 800,67 Kč 
s přísl. Zaplacení této částky je vymáháno v exekučním řízení, k datu 30.4.2015 bylo vymoženo 
105 985,00 Kč. 
 
V hospodaření společnosti se neprojevily žádné další významné skutečnosti a ani nejsou žádné 
významné události s vlivem na hospodaření podniku očekávány. 
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