
Podnikání v ICT a výtahové technice

Jsme česká technologická společnost s vlastním vývojovým centrem. Zakládáme si na 
spolupráci s oboustranným přínosem a jsme partnerem, který umí najít optimální řešení 
i pro složitá technická zadání. Inspiraci čerpáme z bohatých zkušeností, a především ze 
schopností a znalostí našich zaměstnanců. Řadíme se mezi stabilní společnosti a díky tomu 
dokážeme zákazníkům garantovat kvalitu nabízených produktů a služeb. 

V oblasti ICT je hlavním produktem on-line aplikace TOUCHGUARD, určená zejména pro 
plánování, monitoring a kontrolu prováděných činností. Aplikaci vyvíjíme, zajišťujeme její 
provoz a technickou podporu zákazníkům. Našimi zákazníky jsou bezpečnostní a úklidové 
agentury, společnosti zabývající se správou a údržbou nemovitostí, servisní a technologické 
společnosti a průmyslové podniky.

Elektronice pro výtahy se věnujeme již více než 15 let. Vyvíjíme, vyrábíme a dodáváme 
elektroniku pro řízení výtahů a komplexní výtahové rozvaděče. Silnou stránkou společnosti je, 
že jako nezávislý výrobce výtahové elektroniky, dokážeme najít technické řešení pro odlišná 
zadání našich zákazníků. Pomocí naší elektroniky mohou být řízeny jednoduché jídelní výtahy 
stejně dobře, jako výtahy nákladní nebo osobní výtahy různých typů a konstrukcí. 

Společnost TTC TELSYS, a.s. je již více než 20 let členem české investiční skupiny TTC.
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 O SKUPINĚ TTC

TTC a její dceřiné společnosti podnikají zejména v oblasti moderních technologií a realit. Skupinu 
TTC tvoří téměř dvacet společností se sídlem v ČR, SR, Rusku a na Ukrajině, na naši odbornost v 
oblasti ICT se spoléhají zákazníci ze 22 zemí světa. 

Investiční skupina TTC dosahuje konsolidovaného obratu téměř 800 milionů korun, konsolidovaný 
vlastní kapitál činí téměř 1,5 miliardy korun a celková aktiva firmy byla 1,9 miliardy korun. Ve 
všech společnostech skupiny TTC pracuje více než 250 zaměstnanců. Své podnikání směřujeme 
primárně do oblastí, v nichž můžeme navázat na zkušenost a vysokou odbornost našich lidí. 
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Podnikání české investiční skupiny TTC na realitním trhu se realizuje primárně přes společnost 
TTC REAL ESTATE, která spravuje, modernizuje a rozvíjí administrativní a průmyslové areály 
skupiny TTC a nabízí v nich prostory k pronájmu. Ideální místo pro své podnikání v těchto areálech 
našly nejen společnosti patřící do holdingu TTC, ale i externí nájemníci, kteří sami působí v 
nejrůznějších oborech.

Pronajímáme 89 tisíc m2 vlastních ploch

Obsazenost dosahuje 99 % pronajímaných prostor

Více než 120 nájemců  v areálech vlastněných a spravovaných investiční skupinou TTC

Podnikání investiční skupiny TTC v oblasti moderních technologií je realizováno prostřednictvím 
dceřiných společností se silným odborným a ekonomickým zázemím. Kromě, výše zmíněné, TTC 
TELSYS, krátce představíme i další důležité firmy.

TTC MARCONI patří dlouhodobě mezi přední české systémové integrátory v oblasti ICT a je také 
jedním z významných výrobců a dodavatelů klíčových prvků komunikační infrastruktury. Nabízí 
produkty a řešení na špičkové technologické úrovni. 

TTC TELEKOMUNIKACE staví základ úspěchu na vlastních produktech, původně masově 
nasazovaných, v telekomunikačních sítích. Z těch se v průběhu času vyvinuly specializované systémy, 
optimalizované pro bezpečné nasazení v oblasti kritické infrastruktury. 

Datová centra TTC TELEPORT jsou vybavena unikátními technologiemi a nejmodernějším zázemím. 
Vynikají promyšlenými bezpečnostními prvky a otevřeným a transparentním obchodním modelem. 
TTC TELEPORT provozuje dvě datová centra, TTC DC2 je dokonce největším kolokačním centrem v 
ČR s 34 datovými sály a celkovou plochou 4.000 m2 zákaznických prostor. 
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