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Tisková zpráva: PFORZHEIM/JIHLAVA, 
14. 2. 2012
Skupina CONTTEK, známý německý výrobce hyb-

ridních komponentů kov-plast a precizních lisova-
ných dílů z kovu, působící v oblasti automobilového 
průmyslu a elektrotechniky, před krátkou dobou 
převzala českou firmu TESLA Jihlava založenou v 
roce 1958. Celý proces, provedený zpětně k 1. led-
nu 2012, proběhl v souladu s mezinárodní nákupní 
a rozvojovou strategií skupiny.

Výrobky firem CONTTEK a TESLA Jihlava mají 
od minulosti svoje pevné místo v mnoha osobních, 
užitkových i nákladních automobilech, ale i elek-
trotechnických aplikacích. Cílem nového usku-
pení je neustálé upevňování pozice předního 
výrobce elektromechanických dílů a silného 
dodavatele v automobilovém průmyslu.

Společnost CONTTEK působí v německém 
Pforzheimu od roku 1963 jako výrobce přesných 
kontaktních systémů. V roce 1998 do svých proce-
sů úspěšně zaintegrovala lisovnu plastů a nástro-
járnu. Ve spojení s celkem 9 tisíci metry čtvereč-
ními nových výrobních a správních ploch zde 
můžeme nalézt celý technologický řetězec pod jed-
nou střechou. Pro komplexní zajištění všech čin-
ností investovala firma v uplynulých 5 letech do 
budov, vybavení a strojů 15 milionů eur (370 mil. 
korun). Díky spojení s českou společností TESLA 
Jihlava se výrobní plochy skupiny rozrostou o dal-
ších 11 tisíc metrů čtverečních.

„Propojením podniků plníme slib našim zákazní-
kům v zajištění nejlepší podpory přes celý výrobko-
vý proces, a to v mezinárodním měřítku,“  sdělil nám 
jasnou vizi jednatel holdingu CONTTEK, pan Karl 
Schiga.

Firma CONTTEK zaměstnává ve Pforzheimu přes 
140 pracovníků, mezi nimi také 13 učňů a 3 studen-
ty, kteří se na vysoké škole připravují na budoucí 

práci ve firmě. Společnost TESLA Jihlava přináší do 
skupiny dalších 330 zaměstnanců.  

Zodpovědnost za výrobu, logistiku a proces neu-
stálého zlepšování přebírá v holdingu CONTTEK 
nově příchozí jednatel, pan Stefan Tschugmell, kte-
rý zhodnotí svoje mezinárodní zkušenosti na obou 
výrobních místech skupiny. Je zaměstnán více jak 
20 let v automobilové branži v Německu i mimo 
něj. Několik let rovněž působil v Česku na manažer-
ských pozicích.
Ředitelem zodpovědným za chod závodu TESLA 

Jihlava je pan Michal Janouškovec, působící v této 
funkci od roku 2006. Jihlavský podnik bude roz-
víjet v souladu se strategií holdingu a společně s 
kolegy z Německa i Česka.

Úspěšná integrace firmy TESLA Jihlava do nově 
vzniklého seskupení je rovněž podpořena jmeno-
váním obou manažerů do vedení skupiny CONT-
TEK.

Roční tržby celé skupiny se pohy-
bují na úrovni 60 milionů eur (1,5 
miliardy korun). Výrobní pro-
gram zůstane zachován, tzn. vyso-
ce náročné a precizní hybridní 
díly (kov-plast) s vysokým 
podílem vývoje a výrob-
ním know-how, pro-
dukované na obou 
výrobních místech 
(Pforzheim, Jih-
lava) s ohledem 
na potřeby 
zákazníka 
a ekonomi-
ku. S tou-
to strategií 
se skupina 
CO N T T E K 

posune v uvedené branži mezi TOP 5 vůdčích doda-
vatelů v Evropě.   

Již před spojením obou společností obsta-
rávaly firmy CONTTEK a TESLA Jihlava 
důležité regionální i globální zákaz-
níky. Tyto vztahy by se měly nyní 
mnohostranně a úspěšně pro-
hlubovat. Nově zformovaná 
skupina je díky rozšířeným 
výrobním kompetencím 
a vyvážené zákaznic-
ké struktuře dobře 
vybavena pro 
b u d o u c -
nost.
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Německý holding CONTTEK
převzal firmu TESLA Jihlava

TESLA Jihlava, a.s. je zaměřena na vývoj, konstrukci, výrobu a 
prodej elektromechanických prvků pro automobilový průmysl, 
elektroniku a elektrotechnický průmysl.

 Za 54letou historii společnosti TESLA Jihlava prošel velikým 

vývojem nejen vyráběný sortiment výrobků, ale také veškerá 
výrobní technologie i výrobní prostory. Firma nyní sídlí v prů-
myslovém areálu v Jihlavě – Hruškových Dvorech v moderních 
prostorách.

MONTÁŽE. Finální výrobky montujeme na plně automatických lin-
kách, poloautomatických zařízeních i ručně. Součástí automatických 
linek je i kontrola pomocí kamer. Další výrobky se kontrolují pomocí 
kontrolních automatů a speciálních zařízení.

VÝVOJ A KONSTRUKCE. Zabezpečujeme výrobní proces již od fáze 
návrhu. Nedílnou součástí je konstrukce, výroba vzorků, měření a 
zkoušení, odladění sériové výroby a systém trvalého zlepšování. 

TESLA JIHLAVA SÍDLÍ V PRŮMYSLOVÉM AREÁLU V JIHLAVĚ – HRUŠKOVÝCH DVORECH.

NAŠE VÝROBNÍ MOŽNOSTI ZAČÍNAJÍ UŽ OD VÝVOJE A KONSTRUKCE. Největším výrobním blokem je lisovna plastů, disponujeme kovolisovnou a 
provozem montáží. Vlastní galvanovna má široké využití v oblasti elektrotechnického průmyslu. Naše výrobky nachází uplatnění v autoprů-
myslu, elektronice i dalších průmyslových odvětvích.

Kvalita je základem všech činností firmy TESLA Jihlava, a.s. 

NĚMECKÁ SKUPINA CONTTEK před 
krátkou dobou převzala českou firmu 

TESLA Jihlava. 

KVALITNÍ VÝROBEK = SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK = JISTOTA ZAMĚSTNANCŮ


