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I. Textová část výroční zprávy 

A. Údaje o společnosti 

Obchodní firma: 
Sídlo: 
PSČ: 
IČ: 
Zápis v obchodním rejstříku: 

Internetová adresa: 
Předmět podnikání: 

BRISK Tábor a.s. 
Vožická 2068, Tábor 
390 02 
47252090 
Krajský soud v Českých Budějovicích 
oddíl B, vložka č. 563 
www.brisk.cz 

Dle čl. 5 platných stanov společnosti je předmět podnikání definován takto: 
Montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů 
nízkého napětí 
Vývoj a výroba zapalovacích svíček, žhavících svíček a zapalovacích systémů 
Vývoj a výroba technické a elektrotechnické keramiky 
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 
Diagnostika spalovacích motorů a jejich seřízení 
Kovoobrábění 

Galvanizace kovů 
Výroba nástrojů 
Zámečnictví 

Obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
Hostinská činnost 
Vývoj a výroba podsestav a součástí zapalovacích plynových kotlů a spotřebičů 
Výroba snímačů hladin a otáček 
Vývoj a výroba sestav, podsestav a součástí motorových vozidel 
Silniční motorová doprava osobní 
Silniční motorová doprava nákladní 

- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 

Vydané cenné papíry: 
Druh: akcie kmenová 
Forma: na majitele 
Podoba.zaknihovaná 
Počet kusů: 148 578 ks 
Jmenovitá hodnota: I 000 Kč 
Celkový objem emise: 148 578 000 Kč 

Popis struktury koncernu: 
Společnost BRISK Tábor a.s. byla k 31.12.2014 součástí skupiny Brital, s.r.o. Tato společnost 
vlastnila přímo k tomuto datu 100 % podíl na základním kapitálu BRISK Tábor a. s. 
(viz obr.). 
Mezi oběma společnostmi není uzavřena tzv. ovládací smlouva. 
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, 
B. Udaje o činnosti 

Brita!, s.r.o. 

100,00 % 

BRISK Tábor a.s. 

BRIT A TRADE, s.r.o. 

Sklářský ústav 
Hradec Králové s. r.o. 

BRISK Ozersk s.r.o. 

99% 

100% 

100%~ 
---~ 

Společnost je obchodní a výrobní společností, která svým významem představuje jeden 
z nejdůležitějších subjektů českého průmyslu. V roce 2004 zřídila společnost obchodní 
zastoupení v Moskvě. 
Významné postavení zaujímá zvláště v oborech: 
Vývoj výroba a prodej zapalovacích a žhavících svíček, technické keramiky a snímačů 
otáček. 

Hlavní produkty: 
o Zapalovací a žhavící svíčky 
o Technická a elektrotechnická keramika 
o Snímače otáček 
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Udaje o tržbách: (v tis. Kč) 
Rok 2012 2013 2014 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 543 297 624 010 671 860 
služeb 
Tržby byly realizovány z 6 % v tuzemsku. 

Rozlišení tržeb dle druhů činnosti v %: 
Druh činnosti 2012 2013 20 14 

Zapal. a žhavící svíčky 81 % 75% 66% 
Technická keramika 2% 2% 2% 
Snímače otáček 17% 23% 32% 

s h OU , l v , h rnny popis nemov1tost1 v astnenyc I v spo ecnost1 : 
oblast stavby tis. Kč pozemky ocenění tis. Kč. 

v zůstat. cenách , v • L vymera tis. m-
Tábor 36 531 62,5 3 495 
Hradec Králové o 
Celkem 36 531 62,5 3 495 

Údaje o závislosti společnosti na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních 
nebo finančních smlouvách, které mají zásadní význam pro podnikatelskou činnost: 
Není takových. 

Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních zahájených během posledních 
dvou účetních období, která měla nebo mohou mít významný vliv na finanční situaci 
společnosti: 

Není takových. 

Údaje o investicích: 
Za rok 2014 společnost investovala celkem 22 mil. Kč. 
Z toho z vlastních zdrojů 12 mil. Kč, formou leasingu 1 O mil. Kč. 

Informace o hlavních rizikových faktorech ve finančním řízení společnosti: 
Vzhledem ke skutečnosti, že 94 % produkce je vyváženo do zahraničí, je pro společnost 
rizikovým faktorem vývoj kurzu dolaru a eura. Toto riziko se společnost snaží minimalizovat 
realizací kurzových zajištění. Přes tento negativní vliv kurzu dosahuje společnost zisk. 

Údaje o přerušeních v podnikání: 
Není takových. 
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C. Údaje o finanční situaci 

Účetní závěrka v nezkrácené formě: 
Účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve fonně srovnávací tabulky za 
poslední dvě účetní období včetně přílohy za poslední účetní období j sou uvedeny v příloze 
výroční zprávy. 

Hospodářský výsledek připadající na 1 akcii: 
V následující tabulce je uvedený hospodářský výsledek po zdanění z běžné činnosti emitenta 
připadající na I akcii (za poslední dvě účetní období): 

Rok 2013 2014 
HY na akcii (Kč) 12,34 230,90 

Výše dividendy za poslední tři období: 
Za poslední tři účetní období (201 2, 2013, 2014) nebyla dividenda vyplácena. 

Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci v příštím roce, popř. ve víceletém 
výhledu: 

Plánovaný vývoj výnosů, nákladů a hospodářského výsledku do roku 2015: 

Skuteč.2014 Plán 2015 
Náklady tis. Kč 726 674 702 357 
Výnosy tis. Kč 771 737 719 447 
+Zisk (-ztráta) před zdaněním tis. Kč 45 063 17 090 

Vývoj a výroba se bude dále orientovat na strategické obory zapalovací a žhavící svíčky, s 
důrazem na svíčky sportovní a pro malou mechanizaci, technickou keramiku a snímače otáček 
pro dodávky do světových prvovýrob automobilů. 

D Ud . b, h d vd , h , v , , vv , , v , , v k .a1e o oso ac o pove nyc za vvrocm zpravu a overem ucetm zaver y 

Ing. Mojmír Čapka, předseda představenstva spol. BRISK Tábor a.s. 
a 

Ing. Šárka Brychtová, samostatný ekonom spol.BRISK Tábor, a.s. 
prohlašují, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné 
okolnosti nebyly vynechány. 

...... ~.::/.~ .... 
Irig. Mojmír Čapka 

předseda představenstva a.s. 

. .............. h1 . .-........... . 
Ing. Šárka Brychtová 
samostatný ekonom 



Minimální závazný výčet informací 

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

Označ. AKTIVA 

a b 
AKTIVA CELKEM ( ř . 02 + 

03 + 30 + 57) = ř. 62 

A. 
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek (ř . 4 + 13 + 23) 

8 . 1. 
Dlouhodobý nehmotný majetek ( ř . 05 až 
12) 

8.1. 1. Zřizovací výdaje 

2. 
Nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje 

3. Software 

4. Ocenitelná práva 

5. 

6. 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 

7. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
maietek 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 

8.11. 
Dlouhodobý hmotný majetek (ř.1 4až 

22) 

8. 11. 1. Pozemky 

2. Stavby 

3. 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 

5. Základní stádo a tažná zvířata 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 

7. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 

9. 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku(+-) 

8.111. 
Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 
30) 

8.111. 1. 
Podíly v ovládaných a řízených osobách 

2. 
Podíly v účetních jednotkách pod 

I podstatným vlivem 
3. Ostatn í dlouhodobé cenné papíry a podíly 

4. 
Půjčky a úvěry -ovládající a řídíc í osoba , 
nodstatnv vliv 

5. Jiný dlouhodobý fina nční majetek 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 

7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 

Číslo 

řádku 

c 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

019 

020 

021 

022 

023 

024 

025 

026 

027 

028 

029 

030 

ROZVAHA 

v plném rozsahu 

(v celých tisících Kč) 

IČ 

472520901 

Běžné účetní období 

Brutto Korekce 

1 2 

1350 564 789068 

918 520 788 734 

232 299 225999 

120 120 

2 980 1 263 

18 603 14 020 

210 596 210 596 

o o 

664 374 562 735 

3 495 

136 370 99 839 

495 617 455 206 

12 552 7 690 

14 530 

1 81 0 

21 o 

·14 966 

6 881 

Netto 

3 

561 496 

o 

129786 

6 300 

o 

1 717 

4 583 

o 

o 

o 

o 

101 639 

3495 

36 531 

40 411 

o 

o 

4 862 

14 530 

1 810 

o 

21 847 

o 

14 966 

o 

6 881 

o 
o 

o 

: název účetn í jednotky , 

BRISK Tábor a.s. : 

l Sídlo nebo bydliště účetní 

:jednotky a místo podnikání 

_liší-li se od bydliště 

Vožická 2068 ' 

390 02 Tábor 

Minulé úč. období 

Netto 

4 

530 830 

o 

138 059 

8 086 

o 

o 

6 370 

o 

o 

1 716 

o 

110508 

3 495 

44 281 

44 271 

6 138 

12 653 

1 760 

-2 090 

19 465 

12 584 

·-
6 881 

·-



Čís lo Běžné účetní období Minulé úč . období 

Označ. AKTIVA řádku Brutto Korekce Netto Netto 

a b c 1 2 3 4 

C. 
Oběžná aktiva 

(ř . 32 + 39 + 47 +57) 
031 425287 334 424 953 385427 

C. I. Zásoby (ř . 33 až 38) 032 143 244 o 143244 130476 

C. I. 1. Materiál 033 45 200 45 200 42 544 

2. 
Nedokončená výroba a polotovary 

034 44 281 44 281 39 333 

3. Výrobky 035 48 455 48 455 41 847 

4. Zvířata 036 o o 

5. Zboží 037 5 308 5 308 6 752 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 o 

C.11. 
Dlouhodobé pohledávky 

039 59 563 o 59563 68773 
'ř. 40 až46) 

C. 11. 1. Pohledávky z ochodních vztahů 040 59 563 59 563 68 773 

2. 
Pohledávky- ovládající a řídící 

041 o 
osoba 

3. 
Pohledávky -podstatný vliv 

042 o 

4 
Pohledávky za spo lečníky , členy 

· družstva a za účastníky sdružení 
043 o 

5. 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

044 

6. Jiné pohledávky 045 

7. Odložená daňová pohledávka 046 o 

C. 11 1. 
Krátkodobé pohledávky 

047 180 908 334 180574 145398 
(ř . 48 až 56) 

C.1 11. 1. Pohledávky z ochodních vztahů 048 173 642 334 173 308 139 415 

2. 
Pohledávky- ovládající a řídící 

049 o o 
osoba 

3
_ Pohledávky -podstatný vliv 

050 

4 
Pohledávky za společn íky , členy 

· družstva a za účastníky sdružení 
051 

5 
Sociální zabezpečení a zdravotní 

· ooiištění 
052 o o 

6. Stát - daňové pohledávky 053 4 688 4 688 347 

7. 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 

054 2 265 2 265 5 317 

8
. Dohadné účty aktivní 

055 o o 

9. Jiné pohledávky 056 313 313 319 

C. IV. Fi nanční majetek (ř . 58 až 61) 057 41572 o 41 572 40780 

C. IV. 1. Peníze 058 213 213 204 

2. Účty v bankách 059 41 359 41 359 40 576 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 060 o 

4 
Pořizovaný krátkodobý finanční 

· majetek 
061 o 

O. I. Časové rozlišení (ř. 59 až 60) 062 6 757 o 6 757 7 344 

O. I. 1. Náklady příštích období 063 6 697 6 697 7 284 

3. Příjmy příštích období 064 60 60 60 



~ 

Číslo 
Označ. PASIVA 

Stav v běžném Stav v minulém 

řádku účetním období účetním období 

a b c 5 6 
-· 

PASIVA CELKEM (ř. 67 + 84 + 117) = ř . 001 066 561 496 530830 

A. Vlastní kap itál (ř . 68 + 72 + 77 + 80+83) 067 186204 150189 

A. I. Základní kapitál (ř. 69 až 71) 068 148 578 148578 

A. I. 1. Základní kapitál 069 148 578 148 578 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 070 

3. Změny základního kapitálu 071 

A. li. Kapitálové fondy (ř. 73 až 76) 072 -18 851. ·21 233 

A. li. 1. Emisní ážio 073 

2. Ostatní kapitálové fondy 074 134 134 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 075 -18 985 -21 367 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 076 

A. Ill. Rezervní fondy. nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 78 a: 077 1624 23939 

A. Ill. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 078 o 21 643 

2. Statutární a ostatní fondy 079 1 624 2 296 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 81 + 82) 080 20547 -2929 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 081 26 393 4 659 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 082 .5 846 -7 588 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 
A. v. 083 34306 1834 

= ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu 

B. Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101 + 113) 084 374569 377989 

B. I Rezervy (ř. 86 až 89) 085 24000 18000 

B. I. 1. Rezervy podle zvláštní právn ích předpisů 086 24 000 15 000 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 087 

3. Rezerva na daň z příjmů 088 

4. Ostatní rezervy 089 3 000 

B. 11. Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100) 090 10415 11532 

B.11. 1. Závazky z obchodních vztahů 091 

2. Závazky- ovládající a řídící osoba 092 

3. Závazky - podstatný vliv 093 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

094 
účastníkům sdružení 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 095 
·-

6. Vydané dluhopisy 096 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 097 
~--

8. Dohadné účty pasivní 098 
--

9. Jiné závazky 099 7 556 8 800 

1 O. Odložený daňový závazek 100 2 859 2 732 



---
Cís lo Stav v běžném Stav v minulém 

Označ. PASIVA 
řádku účetním období účetním období 

a b c 5 6 

B.1 11. Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112) 101 78 409 72 434 

B.111. 1. Závazky z obchodních vztahů 102 60 021 47 967 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 103 

3. Závazky - podstatný vliv 104 

4 
Závazky ke společníkům , členům družstva a k 

· účastníkům sdružení 
105 

5. Závazky k zaměstnancům 106 9 984 10 594 

6 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

· ooiištění 
107 5 551 5 469 

7. Stát - daňové závazky a dotace 108 1 182 1 436 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 109 1 057 6 775 

9. Vydané dluhopisy 110 

10. Dohadné účty pasivní 111 592 171 

11. Jiné závazky 112 22 22 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114až116) 113 261745 276023 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 114 30 51 3 46 540 

2. Běžné bankovní úvěry 115 224 232 222 483 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 116 7 000 7 000 

C. I. Časové rozlišení (ř.118+119) 117 723 2652 

C.I. 1. Výdaje příštích období J~1 ~ltlU~I'~ 723 2 652 

'{K& ~' í'l'I 
~, 

~-e=a :i: 

~· 
~ ~ (} ~ 

·0Právn'é'{I\ ~ -

Sestaveno dne: 20.4.2015 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

..,.__.... 

? 
/~ 

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání 
akciová společnost vývoj a výroba zapalovacích a žhavicích svíček, 

snímačů, elektrotechnické keramiky 



Minimální závazný výčet informací 

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

v plném rozsahu 

ke dni 31.12.2014 

(v celých tisících Kč) 

IČ 

Čís lo 

Označ. TEXT řádku 

a b c 

I. Tržby za prodej zboží 01 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 

+ Obchodní marže (ř. 01 - 02) 03 

li. Výkony (ř. 05 + 06 + 07) 04 

li. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 

3. Aktivace 07 

B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 

B. 1. Spotřeba materiálu a ener~ie 09 

B. 2. Služby 10 

+ Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08) 11 

c. Osobní náklady (F. 13 až 16) 12 

c. 1. Mzdové náklady 13 

c. 2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva 14 

c. 3. Náklady na sociální zabezpečeni a zdravotní poj ištění 15 

C. 4. Sociální náklady 16 

D. Daně a poplatky 17 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 

Il l. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř . 20+21) 19 

111 .1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 

111 .2 Tržby z prodeje materiálu 21 

F. 
Zustatková cena prodaného dlouhodobeho majetku a materialu 

22 
f .23+24) 

F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 

F.2 Prodaný materiál 24 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

25 
komplexních nákladů příštích období(+/-) 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 

H. Ostatní provozní náklady 27 

V. Převod provozních výnosů 28 

I. Převod provozních nákladů 29 

* 
Provozní výsledek hospodaření 

30 
[ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 -(+/-25) + 26 - 27 + (-28)-(-29)] 

Obchodní firma nebo jiný název 

, účetní jednotky 

,„ . . , j 

BRISK Tábor a.s. : 

: Sídlo nebo byd l iště účetní jednotky a · 

i místo podnikání liší-li se od byd l iště ! 

Vožická 2068 . 

Skutečnost v účetním období 

běžném minulém 

1 2 

21 822 23 335 

16 754 17 133 

5068 6 202 

706 712 657 754 

671 860 624 010 

13 813 12 757 

21 039 20 987 

427 325 389483 

389 720 355 244 

37 605 34239 

284 455 274473 

197 789 196 772 

138 963 140 270 

8 967 8 104 
·-

48 259 47 056 

1 600 1 342 

1 415 1 461 

27 210 25 835 

8916 513 

8 644 11 o 

272 403 

4449 111.8 

4135 o 
-

314 1 118 

5 812 3 915 
-

12 181 16 361 

21 354 46 944 
·-

. 

47 523 15302 



Označení TEXT Číslo 

řádku 

a b c 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 33 + 34 + 35) 33 

VII. 1. Výnosy z cenný papírů a podílů v podnicích a ve skupině 34 

VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 

VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 

VIII. 

K. 

IX. 

L. 

M. 

X. 

N. 

XI. 

O. 

XII. 

P. 

* 

Q . 

Q. 

Q. 

** 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 

Náklady z finančniho majetku 38 

Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů 39 

Náklady z pře.cenění cenných papfrů a derivátů 40 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti ( +/~) 41 

Výnosové úroky 

Nákladové úroky 

Ostatní finanční výnosy 

Ostatní finanční náklady 

Převod finančních výnosů 

Pfevod finančních nákladů 

Hospodářský výsledek z finančních operací (ř. 30-31 +33+37 -
38+39-40-( +/-41)+42-43+44-45+(-46)-(-47) 

42 

43 

44 

46 

47 

47 

48 

Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 62 + 63) 49 

1. ·splatná 50 

2. - odložená 51 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30 + 48 - 49) 52 

XIII. Mimořádné výnosy 53 

R. Mimořádné náklady 54 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 58 + 59) 55 

S. 1. - splatná 56 

S. 2. - odložená 57 

* Mimořádný výsledek hospodařeni (ř. 53 - 54 - 55) 58 

w. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům(+/·) 59 

*** Výsledek hospodaření za účetní období(+/-) (ř. 52 + 58 -59) 60 

Výsledek hospodaření před zdaněním(+/-) 

Skutečnost v účetním období 

běžném minulém 

2 

o 

325 

6 535 

21 781 

18 031 

-2 460 

1'0767 

10 629 

128 

34306 

o 

34306 

45063 

Sestaveno dne: 20.4. 2015 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 

o 

273 

7 542 

23 310 

20 685 

-4644 

8824 

8 805 

19 

1 834 

o 

o 

1 834 

10 658 

nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

Právní forma účetní jednotky 

akciová společnost vývoj a výroba zapalovacích a žhavicích svíček, 

1--·---------------+cr---fi!t-H--itM--""llr\--s.:....n..;.í.:....m..;.a.:....č_ů, elektrotechnické keramiky 



Příloha k účetní závěrce r. 2014 

Název a sídlo: BRISK Tábor a. s. 
Vožická ulice 2068 
390 02 Tábor 

Společnost BRISK Tábor a. s. vznikla dne 1. 11 . 1992 (den zápisu a. s. do obchodního rejstříku, 
vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 563) jako právní 
nástupce s. p. Jiskra. 
Rozhodujícím předmětem činnosti a. s. BRISK Tábor je vývoj, výroba a prodej zapalovacích a 
žhavících svíček, snímačů, technické a elektrotechnické keramiky. 

Osoby podílející se více než 20% na základním jmění účetní jednotky: 

BRIT AL s.r.o. 
Statutární a dozorčí orgány 

Představenstvo 

Ing. Mojmír Čapka - předseda představenstva 
Bc. Radoslava Čapková - místopředseda představenstva 
Ing. Filip Čapka, BSc. - člen představenstva 
Ing. Hana Curran - člen představenstva 

Hospodářské vedení 
Ing. Mojmír Čapka - předseda představenstva 
Ing. Filip Čapka, BSc - člen představenstva 
Ing. Karel Kopřiva- obchodní a technický ředitel 
Ing. Ivana Batíková - finanční ředitelka 

Mgr. Dana Štegerová - personální ředitelka 
Radek Šváb - výrobní ředitel 
Ing. Milan Mrázek - ředitel kvality 
Ing. Jiří Šustr - ředitel autoelektroniky 

Dozorčí rada 
Ing. Ivana Batíková - předseda dozorčí rady 
Ing. Karel Kopřiva - člen dozorčí rady 
Radek Šváb - člen dozorčí rady 

V průběhu roku 2014 došlo k těmto změnám v hospodářském vedení společnosti: 

Odvoláni z funkce: Milada Markvartová - personální ředitelka 
Jmenováni do funkce: Mgr. Dana Štegerová - personální ředitelka 



BRISK Tábor a.s. má tři dceřinné společnosti: 

BRITA TRADE s.r.o. se sídlem v Praze 5, Pod Viaduktem 857, byla založena 26. 10. 
1998 a do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích 
zapsána 7. 1. 1999, oddíl C, vložka 8441. BRISK Tábor a.s. má 99 % podíl na základním 
kapitálu společnosti BRITA TRADE s.r.o., který činí 100 000,-Kč. 

Vlastní kapitál společnosti BRITA TRADE s.r.o k 31. 12. 2014 činil 157 tis. Kč, účetní 
hospodářský výsledek činil -12 tis. Kč. 
Společnost ukončila ekonomickou činnost. 

BRISK s.r.o. se sídlem v Ozersku, Moskevská 1 lA, Kaliningradská oblast, Ruská 
federace. Tuto společnost založil 9.6.1999 jako jediný společník a zakladatel BRISK 
Tábor a.s. Ve společnosti BRISK s.r.o. má BRISK Tábor a.s. 100 % podíl na základním 
kapitálu, který činí 50 000,- rublů. 

Vlastní kapitál společnosti BRISK s. r. o. k 31. 12. 2014 činil -5 316 tis. Kč, účetní 
hospodářský výsledek po zdanění činil -3 114 tis. Kč. 
Společnost ukončila ekonomickou činnost. 

Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o. se sídlem v Táboře, Vožická 2068, byla založena 
22.1.2001 a do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích 
zapsána 17. 3. 2001, oddíl C, vložka 10450. BRISK Tábor má 100 % podíl na základním 
kapitálu společnosti Sklářský ústav Hradec Králové s. r. o., který činí 
9 430 000,- Kč. 

Vlastní kapitál společnosti Sklářský ústav Hradec Králové s. r. o. k 31. 12. 2014činil 
5 700 tis. Kč, účetní hospodářský výsledek činil 2 395 tis. Kč. 
Společnost ukončila ekonomickou činnost. 

Průměrný počet zaměstnanců 

Rok 2014: 

Průměrný počet zaměstnanců: 

z toho řídících 

Osobní náklady celkem: 
z toho řídící pracovníci 

Odměny členů - statutárních orgánů 
a dozorčích orgánů 

587 
33 

197 789 tis. Kč 
20 649 tis. Kč 

8 967 tis. Kč 



Rok2013: 

Průměrný počet zaměstnanců: 

z toho řídících 

Osobní náklady celkem: 
z toho řídící pracovníci 

Odměny členů - statutárních orgánů 
a dozorčích orgánů 

560 
27 

196 772 tis. Kč 
25 266 tis. Kč 

8 104 tis. Kč 

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech 
oceňování 

Přiložená účetní závěrka byla vytvořena podle zákona o účetnictví č. 563/1991Sb., Vyhlášky 
č. 500/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů pro podnikatele ve znění platném pro rok 
2014. 

Způsoby oceňování 

a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii: 

Pro ocenění nakupovaných zásob se používá metody váženého aritmetického průměru 
z pořizovacích cen. Průměr se vypočítává lx měsíčně. Pořizovací cena zásob zahrnuje 
náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících ( náklady na přepravu, 
clo, atd). 

Nedokončená výroba se ocenuJe v přímých nákladech (přímý materiál, přímé mzdy, 
kooperace) a ostatní přímé náklady. 
Výrobky na skladě se oceňují v kalkulačních položkách jako nedokončená výroba. 

b) hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku: 

Hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, 
které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. 

Hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje 
v přímých nákladech + výrobní režie. 

V průběhu roku 2014 nebyl žádný pořízený majetek oceněn reprodukční cenou. 



Použité metody odpisování 

Hmotný dlouhodobý majetek a nehmotný dlouhodobý majetek( pořízený do roku 2001)se 
odepisuje rovnoměrně měsíčně (1/12 z ročního odpisu) a zařazuje se dle odpisových skupin 
stanovených Zákonem č . 586/92 Sb. § 30 o dani z příjmu s využitím sazby pro zvýšenou 
vstupní cenu. 

Drobný nehmotný dlouhodobý majetek ( do 60 tis. Kč) se vykazuje v podrozvaze 
v pořizovacích cenách a odepisuje se jednorázově do nákladů. 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek ( do 40 tis. Kč) se vykazuje v podrozvaze 
v pořizovacích cenách a odepisuje se jednorázově do nákladů. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné 
opravy a údržba se účtují do nákladů. 

Opravné položky. 

Opravné položky k pohledávkám 
V roce 2014 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám v celkové výši 43 tis. Kč. 

V průběhu roku 2014 byly rozpuštěny opravné položky k pohledávkám splatným v roce 201 O, 
2011 a 2012 ve výši 236 tis. Kč a tyto pohledávky byly odepsány. 

Opravná položka k nabytému majetku 
K 1. 2. 2002 byla vytvořena opravná položka k nabytému majetku ve výši - 9 899 tis. Kč, 
která byla postupně odepisována do výnosů. Jednalo se o zakoupený privatizovaný majetek 
podniku SVÚS - Sklářský ústav st.p. V roce 2014 proběhl z důvodu prodeje budovy odpis 
zbývající části opravné položky ve výši 1 488 tis. Kč do provozních výnosů. 

Přepočet cizích měn na českou měnu 
Pro přepočet cizích měn na českou měnu se využívá kursu ČNB platného v době vystavení 
dokladu. 



Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztrát 

Hmotný a nehmotný majetek (v tis. Kč) 

a) hlavní třídy samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí: 
poř. cena oprávky 

budovy, haly, stavby 
stroje, přístroje 
dopravní prostředky 
inventář 

pozemky 

celkem 

b) dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

zřizovací výdaje(Zastoupení v Moskvě) 
nehm. výsl. výzkum. a obdob. čin. 
patenty, ochranné známky 
software 
ocenitelná práva 

celkem 

136 370 99 839 
483 278 440 115 

23 538 21 544 
1 353 1 237 
3 495 

648 034 

poř. cena 
120 

1 263 
1 717 

18 603 
210 596 

232 299 

562 735 

oprávky 
120 

1 263 
o 

14 020 
210 596 

225 999 

c) hmotný inv. majetek pořizovaný formou fin. pronájmu 

zůst. cena 
36 531 
43 163 

1 994 
116 

3 495 

85 299 

zůst. cena 
o 
o 

1 717 
4 583 

o 

6 300 

splátky nájemného za celou dobu pronájmu 
skutečně uhrazené splátky 
budoucí platby - splatné do 1 roku 

- splatné v dalších letech 

22 814 tis. Kč 
13 620 tis. Kč 
2 754 tis. Kč 
6 440 tis. Kč 

d) přírůstky a úbytky nehmotného dlouhodobého majetku 

zůst. cena 
31. 12.2013 přírůstky úbytky 

likvidace prodej 

zůst.cena 

31. 12 .2014 

zřizovací výdaje 
nehm. výsledky 
výzk.činnosti 

patenty,ochr.zn. 
software 
ocenit. práva 

celkem 

o 
6 370 

6370 

nákup vl.výroba 

1 717 
981 

2 698 

odpisy 

2 768 

2 768 

1 717 
4 583 

6 300 



e) přírůstky a úbytky hmotného dlouhodobého majetku 

zůst. cena 
31. 12.2013 přírůstky 

nákup vl.výroba 
úbytky 

likvid. prodej 
4 135 

zůst.cena 

31. 12 .2013 

budovy, haly, stavby 
stroje, přístroje 
dopr. prostředky 
inventář 

pozemky 

celkem 

44 281 
48 462 
1 785 
162 

3 495 

98 185 

f) dlouhodobý finanční majetek 

238 154 
11 436 2 698 

1 164 

12 838 2 852 

odpisy 
4 007 
19 433 

955 
46 

24441 4135 

36 531 
43 163 

1 994 
116 

3 495 

85 299 

K 31. 12. 2014 bylo provedeno přecenění finančních investic v dceřiných společnostech 
podle hodnoty vlastního kapitálu jednotlivých dceřiných společností: 

ooo BRISK Ozersk 
Sklářský ústav Hradec Králové s. r.o. 
BRITA TRADE s. r.o. 

Majetek zatížený zástavním právem 

Zůstatek k 31. 12. 2013 Zůstatek k 31.12.2014 
o o 

3 305 3 584 
170 224 

Jako zástava úvěrů, které BRISK Tábor a.s. poskytla UniCredit Bank Czech Republic a.s. 
v Českých Budějovicích, jsou použity objekty a pozemky areálu podniku Vožická 2068, 
zapsané na listu vlastnictví č. 4441, k. ú. Tábor a část movitého majetku. 
Jako zástava úvěrů, které BRISK Tábor a.s. poskytla Československá obchodní banka a.s. je 
použita část movitého majetku společnosti . 

Pohledávky 
a) pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 
V roce 2013 byl odkoupen podíl od dceřiné společnosti BRITA TRADE s.r.o. ve výši 
20 tis. Kč. 

V roce 2014 nebyly poskytnuty žádné krátkodobé půjčky dceřiné společnosti Sklářský ústav 
Hradec Králové s.r.o. 

V roce 2014 nebyly poskytnuty žádné další půjčky dceřiné společnosti Brisk Ozersk. Stav 
nesplacené půjčky k 31.12.2014 činil 6 881 tis. Kč. 



b) pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2014 činily 33 574 tis. Kč, 

k 31. 12. 2013 činily 10 344 tis. Kč. 

Společnost BRISK Tábor a.s. nemá k 31. 12. 2014 žádné pohledávky určené k obchodování. 

Finanční majetek 
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2014 činil 41 572 tis. Kč, z toho pokladní hotovost 
193 tis. Kč a ceniny 20 tis. Kč. Stav finančních prostředků k 31. 12.2013 činil 40 780 tis. Kč, 
z toho pokladní hotovost 160 tis. Kč, ceniny 44 tis. Kč. 

Ostatní aktiva 
K největším položkám ostatních aktiv patří náklady příštích období, zahrnující především 
splátky leasingu a pojistného, které jsou účtovány do nákladů období, do kterého časově 
přísluší. 

Leasing. náklady příštích období: stav k 31. 12. 2014 činil 972 tis. Kč ( k 31. 12. 2013 
397 tis. Kč) 
Pojistné: stav k 31. 12. 2014 činil 342 tis. Kč( k 31.12.2013 721 tis. Kč). 

Vlastní kapitál 
v roce 2014 činil vlastní kapitál 186 204 tis. Kč (v roce 2013 150 189 tis. Kč). 

rozdělení HV r. 2013: 
výsledek hospodaření po zdanění 
povinný příděl do rezerv. fondu 
příděl do neuhrazené ztráty minulých let 

základní kapitál 

1 833 tis. Kč 
92 tis. Kč 

1 742 tis. Kč 

základní kapitál společnosti BRISK Tábor a.s. je tvořen 148 578 ks akcií na majitele 
v nominální hodnotě á Kč 1 000,-- Všechny akcie jsou splaceny. 

rezervní fond 
v roce 2014 byl z rozhodnutí jediného akcionáře rezervní fond ve výši 21 734 tis. Kč 
převeden do nerozděleného zisku minulých let 

Závazky 
Závazky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2014 činily 1 055 tis. Kč, k 31. 12. 2013 byly ve výši 
5 715 tis. Kč. 

K 31.12.2014 má společnost dlouhodobé závazky ve výši 7 556 tis. Kč, k 31.12.2013 činily 

8.800 tis. Kč. Jedná se o zákaznické úvěry na financování investic. 

K 31 . 12.2014 nemá společnost BRISK Tábor a.s. neuhrazené závazky vůči zdravotním 
pojišťovnám a sociálnímu zabezpečení ani neuhrazené závazky z titulu daní. 

V roce 2014 byla poskytnuta krátkodobá půjčka od dceřiné společnosti Sklářský ústav 
Hradec Králové s.r.o. ve výši 5 400 tis. Kč a ve stejném roce byla půjčka vrácena. 



V roce 2014 byly tvořeny rezervy na opravy v celkové výši 9 000 tis. Kč, rozpuštěny byly 
rezervy na škodu ve výši 3 000 tis. Kč. 

Stav rezerv k 31. 12. 2014 (v tis. Kč) 

Rezerva na opravy 
Rezerva na škodu 

Odložený daňový závazek 

poč. stav 

15 000 
3 000 

tvorba 

9 000 
o 

čerpání 

o 
3 000 

kon. stav 

24 000 
o 

Stav odloženého daň. závazku k 31. 12. 2014 činil celkem 2 859 tis. Kč (k 31. 12. 2013 
2 732 tis. Kč) 
Výpočet: 

rozdíl daňové a účetní ZC investičního majetku 15 073 628 Kč 
OP k pohledávkám 
Celkem základ odložené daně 
Celkem odložený daňový závazek 

Bankovní úvěry: 

- 25 172 Kč 
15 048 456 Kč 
2 859 207 Kč 

Stav investičního dlouhodobého úvěru činil k 31. 12. 2014 552 tis. USD tj. 12 602 tis. Kč 
(k 31.12.2013 byl stav úvěru 1 104 tis. USD). 
Stav dlouhodobého úvěru činil k 31.12. 2014 11 803 tis. Kč (k 31.12.2013 byl stav úvěru 
15 738 tis. Kč) 
Stav investičního úvěru byl k 31.12.2014 ve výši 6 108 tis.Kč (k 31.12.2013 byl stav úvěru 
8 844 tis. Kč). 
Krátkodobé úvěry byly k 31. 12. 2014 čerpány v celkové výši 195 000 tis. Kč, (k 31. 12. 2013 
byl stav úvěrů ve výši 195 000 tis. Kč). 
Kontokorentní úvěry byly k 31.12.2014 čerpány ve výši 29 232 tis. Kč (k 31.12.2013 byl stav 
kontokorentních úvěrů ve výši 27 483 tis. Kč). 
K 31.12.2014 byla čerpaná krátkodobá finanční výpomoc v celkové výši 7 000 tis. Kč 
(k 31.12.2013 byl stav finanční výpomoci ve výši 7 000 tis. Kč) . 

Informace o celkových nákladech na odměny auditorské společnosti v roce 2014: 
Audit účetní závěrky 51 tis. Kč 
Kontrolní činnost v roce 2014 156 tis. Kč 



Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností podniku (v tis. Kč) 

Rok 2014 

Výroba zapal. a žhav.svíček 
Výroba snímačů 
Keramika 

Celkem 

Rok 2013 

Výroba zapal. a žhav.svíček 
Výroba snímačů 
Keramika 

Celkem 

Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj 

tuzemsko 
25 073 
8 215 
4 964 

38 252 

tuzemsko 

26 644 
10 275 
4 572 

41 491 

zahraničí 

417 650 
208 168 

5 119 

630 937 

zahraničí 

438 716 
134 871 

6 309 

579 896 

V roce 2014 bylo na výzkum a vývoj vynaloženo 23 616 tis. Kč ( v roce 2013 20 993 tis.Kč) . 

Události nastalé po rozvahovém dni 
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné neobvyklé 
významné události. 
Přehled o peněžních tocích (viz příloha) 
Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou. 

Přehled o změnách vlastního kapitálu (viz. příloha) 

Vzhledem k ukončení činnosti všech dceřiných společností nebude prováděna konsolidace na 
úrovni Brisk Tábor a.s. , bude provedena pouze konsolidace na úrovni Brital, s.r.o. - Brisk 
Tábor a.s. 

Dne: 

20. 4.2015 

Podpis statutárního 
orgánu úč. jednotky: 

Ing. Mojmír Čapka 

Osoba odpovědná 
za účetnictví 
jméno, podpis: 
Ing. Šárka Brychtová 

Osoba odpovědná 
za účetní závěrku 

jméno, podpis: 
Ing. Šárka Brychtová 



VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ - CASH FLOW 

PREHLED O PENEZNICH TOCICH rok 2014 rok 2013 
p STAV PENEZNICH PROSTR. NA ZACATKU 080081 40780 15866 
z Učetní hospodářský výsledek 45063 10658 
A.1 Uprava o nepeněžní operace 41186 37844 
A.1.1 Odpisy stálých aktiv 27210 25835 
A.1 .2. Změna stavu oprav. pol. , rezerv a změna zůstatků přech . účtů aktiv a pasiv 12275 4850 
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -4509 -11 o 
A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku o o 
A.1 .5 Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky 6210 7269 
A.* Cistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 86249 48502 
A.2 Změna potřeby pracovního kapitálu -30818 24351 
A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -25774 57513 
A.2.2 . Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 7724 -12043 
A.2 .3. Změna stavu zásob -12768 -21119 
A.** Cistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami 55431 72853 
A.3 Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků -6535 -7542 
A.4 Přijaté úroky 325 273 
A.5 Zaplacená daň z příjmů za běž. činnost a doměrky daně za minulá období -10629 -8805 
A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 
A.*** ICistý peněžní tok z provozní činnosti 38592 56779 
8.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -28628 -17040 
8 .2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 8644 110 
8 .3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám o o 
B.*** Cistý peněžní tok vztahujíací se k investiční činnosti -19984 -16930 
C.1 Změna stavu dlouhodobých závazků -17144 -13758 
C.2 Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky -672 -1177 
C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků a peněž. ekvivalentů z titulu zvýš. zákl. jmění 
C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům 
C.2.3. Peněž. dary a dotace do vl. jmění a další vklady peněž. prostř. společníkům 
C.2.4 Uhrada ztráty společníkům 
C.2.5 Přímé úhrady na vrub fondů -672 -1177 
C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně 
C.3 Přijaté dividendy a podíly na zisku 
C.*** ICistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -17816 -14935 
F. Cisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 792 24914 
R. STAV PENEZNICH PROSTR. NA KONCI 080081 41572 40780 

20.4. 2015 Ing. Brychtová 



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 

Minimální závazný výčet informací 

uvedený v Opatření 

MF č.j . 281/97 417/2001 k 31. 12. roku 2014 

Účetní jednotka doručí účetní 

závěrku současně s doručením 

daňového přiznání za daň z příjmů 

1x příslušnému finančnímu úřadu 

(v celých tisících Kč) 

I Rok 
2014 

~~sic I IČO 

47252090 

Počáteční 

Ozn. Text zůstatek 

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411) 148 578 

B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419) 

C. A.+/-B se zohledněním účtu 252 

Počáteční zůstatek, změna stavu a konečný zůstatek účtu 252 

D. Emisní ážio 

E. Rezervní fondy 21 643 

F. Ostatní fondy ze zisku 2 296 

G. Kapitálové fondy 134 

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření -21 367 

I. Zisk účetních období (účet 428+zůstatek na DAL účtu 431) 4 659 

J. Ztráta účetních období (účet 429+zůstatek na MD účtu 431) -7 588 

K. Zisk I ztráta za účetní období po zdanění 

Zvýšení 

92 

2 395 

21 734 

1 742 

34 306 

Obchodní firma nebo jiný 

název účetní jednotky 

BRISK Tábor a.s. 

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 

a místo podnikání liší-li se od bydliště 

Vožická 2068 

390 02 Tábor 

Snížení Konečný 

zůstatek 

148 578 

21 735 o 

672 1 624 

134 

13 -18 985 

26 393 

-5 846 

34 306 

Minulé 

úč. období 

148 578 

21 643 

2296 

134 

-21 367 

4 659 

-7 588 

1 834 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 

20.4.2015 

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání 

akciová společnost 

nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

výroba el. vybavení 

jinde neuvedeného 
( zapalovací a žhav. svíčky) 

Pozn.: 



Předmět podnikání: 

Příjemce zprávy: 

Ověřované období: 

Ověřovatel : 

Jména ověřovatelů : 

Zpráva nezávislého auditora 
(nedílnou součástí léto =právy j e výrok auditora) 

o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 20 I 4 
obchodní společnosti 

BRISK Tábor a. s. 

se sídlem Tábor, Vožická 2068, PSČ 390 02, IČ 47252090 
zapsan.: v O R u Krajského soudu vč:. Budějovicích, oddíl B. vložka 563 

Výroha élektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla; výroha ostatních porcelánových 
a keramických výrobkC1: povrchová (1prava a zušlechťování kovů: elektrické instalace; ostatní stavební 
instalace: siln iční nák ladní doprava: poradenství v oblasti řízení 

Statutární orgán spo lečnosti , akcionáři 

Od 1. l.20 14do3 1.1 2. 2014 

AZP CZ s.r.o. (auditorská společnost, oprávnění č. 343) 
Jírovcova 37, České Budějovice 
Zapsaný v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8900, IČ 25 19875 I 

Ing. Libuše Kyselová - auditor, oprávněn í č. 072 1 
Bc. Pour 
Jarmila Dvořáková 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky spo lečnosti BRISK Tábor a.s„ která se skládá z rozvahy k 3 1. 12. 2014, výkazu 
zisku a ztráty za rok konč íc í 3 I. 12. 201 4 a přílohy této účetn í závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních 

metod a další vysvětlující in formace. 

Odpovědnost sta tutárního orgánu účetn í jednotky 

Statutární orgán spo lečnost i BRISK Tábor a.s. je odpovědný za sestavení účetn í závěrky, která podává věrný a poctivý obraz 
v souladu s českými účetním i předpisy, a za takový vnitřn í kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetn í 

závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Odpovědnost auditora 

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetn í závěrce. Audit j sme provedli v souladu se Zákonem 
č. 93/2009 Sb., o auditorech. mezinárodními auditorskými standardy a souvisej ícím i ap l i kačními doložkami Komory aud i torů 

České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, 
abychom získali přiměřenou j istotu, že účetn í závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získán í důkazních informací o částkách a údaj ích zveřejněných v účetní 
závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údaj ů 
uvedených v účetn í závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik audi tor posoudí vn itřní 
kontrolní systém relevantní pro sestavení účet ní závěrky podávaj ící věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout 
vhodné auditorské postupy. nikol i vyjádřit se k účinnosti vn itřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje 
posouzení vhodnosti použitých účetních metod. přiměřenosti účetn ích odhadů provedených vedením i posouzení celkové 
prezentace účetní závěrky. 

Jsme přesvědčen i , že dl'1kazní in formace. které jsme získal i, poskytuj í dostatečný a vhodný základ pro vyjádřen í našeho výroku. 

V Ý R O K A U O I T O R A: 

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka společnosti BRISK Tábor a.s. ve všech významných ohledech včrně 
a poctivě zobrazuje akt iva, pasiva a finanční situaci společnosti k 31. 12. 2014 a náklady, výnosy a výsledek 
hospodařen í za ÍIČetn í období od I. 1. 20 14 do 31. 12. 2014 v souladu s účetním i předpisy platnými v České 
republice. 

Ing. Libuše Kyselová 

V Českých Budějovicích dne 19. 5. 20 I 5 

jednatelka společnosti-aud itor es RUfEli1.ft 
číslo oprávněn i o zápisu do seznamu audito ~~ I ~ 

~~~ ;j ~ 
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Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou 

Brisk Tábor a.s. 
za rok 2014 

vypracovaná podle§ 82 a následujících zákona č. 90/2012 Sb. - zákon o obchodních 
korporacích v platném znění 

Ovládaná společnost 

Firma: BRISK Tábor a.s. IČO 47252090 
se sídlem v Táboře, Vožická 2068, PSČ 390 02, Česká republika 
zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích 
v oddílu B, číslo vložky 563 
zastoupená předsedou představenstva Ing. Mojmírem Čapkou, nar. 22.5.1946, bytem 
Praha 1, Opletalova 9I719 

Ovládající společnost 

Firma: BRIT AL, s.r.o. IČO 49023951 
se sídlem Praha 1, Opletalova 9 č.p. 917, Česká republika 
zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddílu C, číslo 
vložky 53235 
zastoupená Radoslavou Čapkovou, nar. 30. 5. 1949, bytem Praha I, Opletalova 917/9 

I. 

V průběhu roku 20 I 4 nedošlo k obchodnímu styku s ovládající společností. 

II. 

Celkový stav půjček od ovládající osoby je k 31. 12.2014 ve výši 7 mil. Kč. 

III. 

Nebyly uskutečněny žádné jiné právní úkony v zájmu ovládající společnosti. 

IV. 

Nebyly uskutečněny žádné jiné právní úkony v zájmu ovládané společnosti. 



v. 

Ve sledovaném období nevznikla ovládané společnosti újma ze vztahů k ovládající osobě. 

Osoba odpovědná za zpracování: 

Prohlášení představenstva: 

r--
/1-fa---

./ng. Mojmír Čapka 
předseda představenstva a.s. 

Prohlašujeme, že všechny údaje uvedené v této zprávě jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. 

Ing. Mojmír Čapka 
předseda představenstva a.s. 

Posouzení dozorčí radou společnosti: 

----
podpis . ... /. .. /~ ... . .. . 

Provedli jsme přezkoumání této zprávy o vztazích, údaje v ní uvedené jsou pravdivé a úplné. 

Ing. Ivana Batíková 
předseda dozorčí rady 

V Táboře dne 31. 3. 2015 

Ověřeno auditorem: 

podpis ....... . ~····· ···· · ····· 



Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou 
firma 

Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o. 

za rok 2014 

Vypracovaná podle§ 82 a následujících zákona č. 90/2012 Sb. - zákon o obchodních 
korporacích v platném znění 

Ovládaná společnost 
Firma: Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o., IČO 26033585 

se sídlem Tábor, Vožická 2068, PSČ 391 02, Česká republika 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu 
C, číslo vložky 18033 
zastoupená jednatelem 
Ing. Ivanou Batíkovou, nar. 19.6.1962, bytem Malšice 343 

Ovládající společnost 
Firma: BRTSK Tábor a.s. IČO 47252090 

se sídlem v Táboře, Vožická 2068, PSČ 390 02, Česká republika 
zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích 
v oddílu B, číslo vložky 563 
zastoupená předsedou představenstva 
Ing. Mojmírem Čapkou, nar. 22.5.2046, bytem Praha 1, Opletalova 917/9 

Další propojené osoby 
Podniky finančně propojené s ovládající společností a podniky jednající ve shodě jsou: 
Firma: BRIT A TRADE, s.r.o. IČO 25 187295 

se sídlem v Praze 5, Pod Viaduktem 857, PSČ 155 00, Česká republika 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo 
vložky 122120 
zastoupená jednatelem Ing. Josefem Míkou, nar. 24. I 0.1953, bytem Tábor, 
Petrohradská 2380 

I. 
V průběhu roku 20 I 4 byl obchodní styk mezi 
a) ovládající a ovládanou osobou v tomto rozsahu ( bez DPH): 

aa) faktury přijaté od ovládající osoby ve výši 202 tis. Kč 
ab) faktury vydané ovládající osobě ve výši 776 tis. Kč 

a) ovládanou a další propojenou osobou v tomto rozsahu ( bez DPH): 
nebyl žádný obchodní styk 

II. 
Ovládaná osoba zapůjčila ovládající osobě v roce 2014 finanční prostředky ve výši 5 400 tis. 
Kč, tato půjčka byla do konce roku 2014 ovládané osobě splacena. 
Ovládaná osoba si nezapůjčila žádné finanční prostředky od další propojené osoby. 



III. 
V účetním období roku 2014 byla platná smlouva o nájmu nemovitého majetku, kterou 
ovládající osoba pronajala v roce 2002 ovládané osobě nemovitý majetek ve výši 202 tis. Kč 
ročně. Žádné další smlouvy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou uzavřeny nebyly. 

IV. 
V účetním období roku 2014 nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi ovládanou osobou a další 
propojenou osobou. 

v. 
Nebyly uskutečněny žádné j iné právní úkony v zájmu ovládající společnosti. 

VI. 
Nebyly uskutečněny žádné jiné právní úkony v zájmu ovládané společnosti. 

VII. 
Nebyly uskutečněny žádné jiné právní úkony v zájmu propojených osob, resp. osob 
jednajících ve shodě. 

VIII. 
Ve sledovaném období nevznikla ovládané společnosti újma ze vztahů k ovládající osobě a 
osobám propojeným. 

Osoba odpovědná za zpracování: 

Prohlášení jednatele: 

Ing. lvana Batíková 
jednatel společnosti 

Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o. 

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této zprávě jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. 

fng. Ivana Batíková 
Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o. 
jednatel společnosti 

V Táboře dne 30.3.2015 

podpis ........ . 



Předmět podnikání: 

Příjemce zprávy: 

Ověřované období: 

Ověřovatel: 

Jména ověřovatehi: 

Zpráva nezávislého auditora 

o ověření údajů obsažených ve Zprávě o vztazích 

obchodní společnosti 

BRISK Tábor a. s. 

se sídlem Vožická 2068. Tábor, PSČ 390 02. IČ 47252090 
zapsané v OR u Krajského soudu vč. Bud~jovicích, oddíl B. vložka 563 

Výroba elektrického a elektronického zatízcní pro motorová vo.tidla: výruba ostatních 
porcelánových a keramických výrobk1i; povrchová úprava a zušlechťování kovů; elektrické 
instalace; ostatní stavební instalace: siln iční nákladní doprava: poradc:nství v oblast i tízeni 

Statutární orgán společnosti, akcionáři 

Od 1. l. 20 14do31.12.2014 

AZP CZ s.r.o. (auditorská společnost, oprávněn í č. 343) 
Jírovcova 37, 370 O I České Budějovice 
Zapsaný v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8900, 
IČ 25198751 

Ing. Libuše Kyselová - auditor, oprávněn í č. 072 1 

Ověřil i jsme věcnou správnost údajů uvedených ve Zprávě o vztazích společnost i 13RISK Tábor a.s. za rok 
končící 3 1. 12. 2014. 

Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti BR I SK Tábor a.s. Naším úkolem je 
vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. 

Ověření jsme provedli v souladu s auditorským standardem č. 56 Komory auditorů české republiky. Tento 
standard vyžaduje, abychom plánovali a provedl i ověřen í s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích 
neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnost i. Ověření j e omezeno předevš ím na dotazování pracovníků 
společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověřen í věcné správnosti údajů. Proto 
toto ověření poskytuje nižší stupeií jistoty než audit. Audit j sme neprováděl i, a proto nevyjadřujeme výrok 
auditora. 

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že Zpráva 
o vztazích společnosti BRISK Tábor a.s. za rok končící 31. 12. 2014 obsahuje významné (materiální) věcné 
nesprávnosti. 

V Českých Budějovicích dne 19. 5. 20 15 

Jng. Libuše Kyselová 
jednatelka společnosti-auditor 

č ís l o oprávnění o zápisu do seznamu auditorů 0721 



BRISK Tábor a.s. 

Zápis č. 2/ 2015 
z jednání dozorčí rady akciové společnosti BRISK Tábor a.s. ze dne 20.5.2015 

Přítomni: Ing. Ivana Batíková 
Radek Šváb 
Ing. Karel Kopřiva 

Program: Projednání roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na vypořádání 
hospodářského výsledku za rok 2014, 

Zápis z jednání: 

Dozorčí rada společnosti BRISK Tábor a.s. projednala výroční zprávu za rok 2014, jejíž 
součástí je roční účetní závěrka za rok 2014 a dále projednala návrh na vypořádání 
hospodářského výsledku za rok 2014. Po projednání tyto podklady schválila s následujícím 
vyjádřením: 

Prověřovaná roční účetní závěrka BRISK Tábor a.s. k 31.12.2014 je sestavena dle platných 
právních předpisů a norem a navazuje na údaje účetnictví. 

Dozorčí rada se seznámila s výsledky ověřování účetní závěrky auditorem AZP CZ s.r.o. 
zastoupeným jednatelem společnosti Ing. Libuší Kyselovou a s konečným výrokem auditora 
ze dne 19.5.2015. 

Dozorčí rada na základě svého přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání 
hospodářského výsledku po zdanění za rok 2014 ve výši 34 306 763,60 Kč 

navrhuje jedinému akcionáři, společnosti BRITAL, s.r.o., vykonávajícímu působnost valné 
hromady, schválit roční účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku 
vykázaného k 31.12.2014. 

V souvislosti s celkovým hodnocením roku 2014 dozorčí rada konstatuje, že při své kontrolní 
činnosti nezjistila žádné nedostatky týkající se řádného vedení účetních zápisů a 
podnikatelská činnost společnosti BRISK Tábor a.s. se uskutečňuje v souladu s právními 
předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. 

Zapsal: Radek Šváb 

L;-
Ing. Ivana Batíková 
předseda dozorčí rady 



Předmět podnikání: 

Příjemce zprávy: 

Ověřované období: 

Ověřovatel: 

Jména ověřovatelů : 

Zpráva nezávislého auditora 
o ověření Výroční zprávy společnosti 

BRISK Tábor a. s. 

se sídlem Tábor. Vožická 2068, PSČ 390 02. IČ 47252090 
zapsané v OR u Krajského soudu v Českých Budějovic ích. oddíl B. vložka 563 

Vyroba elektrického a elektronického zařízen í pro motorová vozidla: vyroha ostatních porcelánovych 
a keramickych výrobkt'.1; povrchová i1prava a zu~lechťováni kovi1: elektrické instalace: ostatní stav~bni 
instalace: silnitní nákladní doprava; poradenství v oblasll tízení 

Statutární orgán společnosti, akc ionáři 

Od I. 1. 2014do 3 1. 12.2014 

AZP CZ s.r.o. (oprávnění č. 343) 
Jírovcova 37, České Budějovice 
IČ 25198751 
Zapsaný v OR u Krajského soudu v č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8900 

Ing. Libuše Kyselová - oprávnění č. 072 1 

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti BR I SK Tábor a.s. k 3 1. 12. 20 14 s účetní závěrkou, která je 
obsažena v této výroční zprávě. 

Za správnost výroční zprávy j e zodpovědný statutární orgán společnosti BRISK Tábor a.s. Naším úkolem je 
vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. 

Ověření jsme provedl i v souladu se Zákonem č. 93/2009 Sb„ o auditorech, mezinárodními auditorskými 
standardy a souvisejícími aplikačn ími doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, 
aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční 
zprávě, které popisují skutečnosti , jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, j sou ve všech významných 
(materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření 
poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. 

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti BRISK Tábor a.s. 
k 31. 12. 2014 ve všech významných (ma teriálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 

V Českých Budějovicích dne 19. 5. 201 4 

Ing. Libuše Kyselová 
jednatelka společnosti-auditor 

č ís lo oprávněni o zápisu do seznamu aud itorů 0721 



Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu najetku 
podniku za rok 2014 

Obchodní činnost a marketing 

zapalovací svíčky 

Rok 2014 byl v oblasti marketingu a prodeje zaměřen na navýšení podílu prodeje svíček na náročnější 

trhy především v západní Evropě a do USA. Náročnost těchto trhů se projevila především rostoucími 

požadavky na pronikání do OEM a požadavky na zvyšování technické úrovně zapalovacích svíček. 

Jako tendenčně správná se projevila orientace na sortiment svíček Garden a v tomto směru na OEM, 

postupem času jsme se technickými opatřeními dokázali vyrovnat nebo v některých případech i 

předčit konkurenci. Další rozvoj v tomto směru bude pokračovat v letech 2015 -16 s cílem připravit 

takové podmínky a parametry, abychom se stali dodavatelem všech hlavních prvovýrob. V klasickém 

automobilovém sortimentu především rostoucí prodeje sortimentu Silver ukazují, že pokud je dobrý 

výrobek a vhodně zvolená strategie, je dosažitelný růst prodeje. V roce 2014 byly zahájeny práce na 

novém sortimentu zapalovacích svíček MR, QR se závitem Ml2, které jsou ze strategického hlediska 

nutné k zajištění NS po prvních 3-5 letech prodejů. V roce 2014 jsme se stali dodavateli GM pro OES a 

byli jsme uvolněni pro dodávky firmou Renault. Jsou to první kroky k zvyšování objemu prodeje 

zapalovacích svíček, které vede pouze přes sítě ND a uvolnění pro OEM. Díky našim svíčkám bylo 

dosaženo i řady úspěchů v oblasti automobilových a motocyklových závodů. Martin Michek s našimi 

svíčkami v motocyklu se stal mistrem ČR, celé závody VW Golf byly odjety s našimi svíčkami, dílčích 

úspěchů bylo dosaženo i se sportovními týmy pro motorové čluny a lodě. I tak nás čeká pro další 

roky hodně práce směrované do inovací a s tím spojené získávání dalších trhů a zákazníků. 

snímače 

Pro zajištění nárůstu prodeje bylo pokračováno v rozšiřování uplatnění vačkových snímačů SHS55; 
SHS57 a také klikových snímačů SHD52; SHD56 v dalších typech koncernových motorů VW. 
Základním předpokladem pro rozšiřování a uvolnění do dalších typů motorů je udržení odpovídaj ící 
kvality a snižování nákladů pro zajištění požadavku meziročního snižování cen při zachování přidané 
hodnoty. Souběžně byly řešeny kapacitní otázky. Rozšiřování použití těchto snímačů je nejdůležitější 
úkol pro rozvoj dlouhodobé obchodní a příjmové základny. Jednáním se zákazníkem bylo dosaženo 
uvolnění snímače SHD56 pro novou řadu motorů a pokrytí dodávek si vyžádalo stavbu duplicitní 
technologie. Předpokládá se tak zdvojnásobení produkce tohoto snímače. 
Marketing byl směřován na nabídku stávajících způsobů řešení vačkových a klikových snímačů dalším 
zákazníkům a výrobcům automobilů. Zároveň probíhal průzkum za účelem výběru nejvhodnějšího 
typu snímače z hlediska principu pro další rozšiřování portfolia. Mezi tyto nové typy snímačů byl 
zařazen kapacitní snímač hladiny pro pracovní media motorů a 30 Hallův snímač pro snímání polohy 
řadicích e lementů převodovek. 



Nákup 

Činnost nákupu je trvale zaměřena na tyto hlavní směry: 
- Zvyšování obrátky zásob 
- Postupné vylepšování dodacích parametrů jako je cena, logistika, splatnosti, řešení konsignačních 
skladů v sídle firmy 
- Aktivní vyhledávání nových potenciálních dodavatelů dle dispozic technologie a vývoje 

Výzkum a vývoj 

svíčky 

V roce 2014 byl další vývoj orientován především na řešení zlepšování parametrů jednotlivých 

komponentů zapalovacích svíček a to hlavně u keramické části. Důkladný benchmarking a aplikace 

nejnovějších poznatků a samozřejmě i spolupráce s odbornými školami a firmami přinesl řadu nových 

řešení. Byl dokončen základní vývoj nové keramické hmoty OXAL S a připravena postupná realizace, 

která byla aplikována na novou kalosušárnu NIRO s automatickým režimem. Systémově se řešilo po 

jednotlivých operacích i zlepšování mechanických vlastností, které ovlivňuje mnoho dílčích operací a 

vlastní technologický postup. 

Současná světová tendence výroby maloobjemových motorů s menšími turbodmychadly, které 

pracují v podstatě v celém pracovním režimu a mají tedy ploché charakteristiky a dále používání 

velmi chudých směsí vede po letech ke snižování elektrodové vzdálenosti na straně jedné a ke 

snižování intervalu výměny zapalovacích svíček, protože jsou dnes extrémně namáhány. To je trend, 

který mění další zaměření vývoje směrem k používání ušlechtilých materiálů na elektrody a 

k požadavkům na snižování přeskokového napětí. Současně s trendem snižování průměrů závitů a 

prodlužováním izolátorů pak dochází ke zvyšování nároků na keramický střep. U svíček typu Garden 

jsou tyto parametry ještě doplněny požadavky na elektromagnetickou slučitelnost. 

Snímače 

V rámci vývoje byl řešen v návaznosti na požadavky marketingu nový typ kapacitního snímače 
hladiny. Ten byl nabídnut také automobilce MAN. Dále byla řešena modifikace zavedeného typu 
snímače ABS pro kolejová vozidla a elektromobily firmy StreetScooter (Deutsche Post). 

Technická činnost 

svíčky 

Rok 2014 byl významný především z důvodu zvýšené investiční aktivity v oblasti stojů a technologií. 

Souběžně s těmito novými investicemi byl řešeny i výrobkové inovace. Postupné zvládnutí 

technologie nanášení kovu na keramický materiál a zvyšování jeho životnosti společně s následným 

řešením snižování přeskokového napětí vytvořilo předpoklady pro zásadní inovaci ZS s velmi dlouhou 

sériovou jiskrou. Toto řešení se ukázalo jako jedinečné a byly podány příslušné patenty. Po ukončení 

všech zkoušek bude zavedena sériová výroba svíček EVO pro jednotlivé typy motorů. Výrobkové 

inovace byly zaměřeny i na techniku řady Garden - byly zvládnuty svíčky TR a SR a následně byly 



• 

připraveny do OEM pro rok 2015. Na řešení celého sortimentu svíček Garden se podílí i vlastní 

zlepšování parametrů odporového zátavu. Požadavky výrobců jsou u typů Garden jiné než u 

autosvíček. Společně s přípravou seriové výroby nového zátavu je řešeno další zlepšování parametrů 

pro možný vstup do dalších OEM v roce 2015 a v letech následujících. V roce 2014 byly zvládnuty 

technologie lisování nových výlisků pro svíčky typu M a Q, s průměrem závitu 12mm a s velmi 

dlouhým závitovým čepem, které odpovídají světovému modernímu trendu a jsou nasazovány 

společně s typem B do moderních motorů. Nastoupený trend bude v roce 2015 pokračovat. 

snímače 

V počátku roku byla zákazníkem uvolněna výrobní technologie nového typu vačkového snímače 

SHS57. Hlavním úkolem pak byla optimalizace výrobní technologie a zvyšování výrobní kapacity 

zavedených výrobků v návaznosti na úkol obchodu zvýšit prodej stěžejních sn ímačů. V rámci tohoto 

úkolu byla řešena výroba duplicitních nástrojů, optimalizace taktů strojů, snížení prostojů a 

minimalizace výskytu neshodných. 

Výroba 

svíčky 

Hlavní důraz ve výrobě byl i v průběhu roku 2014 kladen na kvalitu, produktivitu práce, dále 

automatizaci a racionalizaci výrobních procesů, vedoucích k snižování interních nákladů. Montážní 

linky Flex, které splňují požadavky kladené na dodávky do automobilového průmyslu (OEM), byly 

provozovány v dvousměnném až třísměnném provozu. 

Vzhledem k novým uvolněným projektům ze strany zákazníků a dodávkám do prvovýrob v oblasti 

Garden techniky v letech 2010, 2011 a novým typům ZS v roce 2012 pro zákazníka Husqvarna, 

pokračoval i v roce 2014 nárůst výroby a svíčky typu P, U, J se již montovali ve 2 a 3 směnném 

provozu. 

V roce 2014 byla ze strany technického úseku předána do výroby automatická stanice pro střih a 

důlkování k soustrojí pro přivařování Pt kuliček na střední elektrody. Uvedené stanice výrazně 

pomohli výrobě k vyšší reakceschopnosti a vyšší výrobní kapacitě. 

I v roce 2014 trval růstový t rend výroby zapalovacích svíček do motorů s plynovou aplikací (LPG,CNG), 

s Ag stř. elektrodou. 

snímače 

Výroba snímačů v roce 2014 pokračovala v růstovém trendu s meziročním nárůstem více než 30 % a 

poprvé bylo vyrobeno přes 3 miliony kusů snímačů pro automobilový průmysl. 

Největší meziroční nárůst výroby a prodeje byl zaznamenán u snímačů SHD56 a SHS55 a snímače 

ABS, který vyrábíme pod názvem SHD 49. 



Technická keramika 

V oblasti výroby technické keramiky byl v roce 2014 zaznamenán mírný pokles, hlavní program 

výroby je v ionizačních sondách a v zapalovacích elektrodách. 

Personální politika 

V roce 2014 bylo ve společnosti zaměstnáno 584 pracovníků: 287 mužů a 297 žen. Z tohoto počtu 

tvoří 22 % TH pracovníci, 51 z nich má vysokoškolské vzdělání. Z celkového počtu zaměstnanců má 

84 % vyšší vzdělání než základní. Průměrný výdělek se v roce 2014 zvýšil o 5,25% oproti roku 

předchozímu. Nemocnost vzrostla meziročně o 1,12 %. Nežádoucí fluktuace byla v r. 2014 stejná jako 

v roce předchozím, tj. 0,5%. 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

V rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" získala finna dotaci na vzdělávání ve 

výši I, I mil. Kč. Prostředky na rozvoj zaměstnanců byly využity k jejich odbornému rozvoji -

k rozšíření či prohloubení jejich specializace a k rozvoji jazykových dovedností našich zaměstnanců 

v angličtině, němčině, ruštině a španělštině. V tomto roce pokračovala realizace jednotlivých 

klíčových aktivit v rámci projektu „Podnikové vzdělávání" - jednalo se o trénink lektorských 

dovedností interních lektorů, kteří jsou nositeli firemního know-how, dále o rozvojový program pro 

„Talenty", komplexní rozvojový program pro výrobní dělníky se zaměřením na technologii a kvalitu a 

v neposlední řadě rozvojový program pro technické odborníky naší firmy. Poslední klíčovou aktivitou 

byla příprava e-leamingového modulu pro adaptační proces nových zaměstnanců . 

Podpora technického vzdělávání 

Vzhledem k obtížné situaci na trhu práce v oblasti technických odborníků se neustále snažíme 

spolupracovat s technickými školami všech úrovní - učňovské školství, střední odborná učiliště, 

průmyslové školy i vysoké školy strojírenského nebo elektro zaměření. Účastníme se studentských 

Jobfairů, pořádáme exkurze pro žáky a studenty škol, spolupracujeme se školami i v oblasti odborných 

praxí. 

Dále jsme se stali zakladateli sektorové dohody při Jihočeské hospodářské komoře - pro podporu 

technického vzdělávání v oblasti elektrotechniky. Aktivně se podílíme na tvorbě programu dohody. 

Zúčastnili jsme se také setkání s výchovnými poradci škol též zaměřeného na podporu technického 

vzdělávání a v závěru roku jsme Střední průmyslové škole v Táboře věnovali vyřazený výrobní 

materiál pro práci v dílnách školy. 



Kvalita a certifikace 

V letech 2010 až 2014 jsme čerpali ze změn, které proběhly již v roce 2009. Jednalo se o organizační 

a systémové změny, které měly za cíl vyšší efektivnost systému řízení kvality s podporou procesního 

řízení. K velkému vývoji došlo hlavně v ukazatelích výkonnosti, tzv. metrikách, kdy se dříve některé 

subjektivně hodnocené výkony nahradily striktně nominálními, které přinášejí správný obraz o 

postupujícím zlepšování anebo slouží k nastartování opatření při jejich neplnění. Oblast zkušebnictví 

se obzvláště v roce 2014 posunula na vyšší příčky v oblasti způsobilosti k provádění náročných 

zkoušek životnosti snímačů a svíček. Příkladem je pořízení moderního motoru koncernu Volkswagen 

s novou vířivou brzdou, teplotní komora s rychlým náběhem extrémních teplot (šoky), trhací zařízení 

pro vysokopevnostní materiály a nové vibrační zařízení s napojením na klima komoru Votsch. 

V následujícím období od roku 2015 také díky podpoře evropských fondů k inovacím bude přinášet 

vlastní výsledky pro oblast vývoje zapalovacích svíček a snímačů s dalšími zařízeními, kupř. 30 zařízení 

s optickou skenovací hlavou, kruhoměr, laserový difreaktometr, drsnoměr apod. Nezávislost 

zkušebny se jednoznačně projevila v efektivitě realizovaných zkoušek, které jsou požadovány hlavně 

z procesů prodeje, vývoje, TPV, nákupu a výroby. 

Samozřejmostí se již stalo plnění specifických požadavků zákazníků. Důraz je kladen na plnění 

kvalitativních cílů, které byly na rok 2014 nastaveny. Důkazem jsou závěrečná kladná hodnocení 

zákaznických auditů prvovýrobních zákazníků, především ŠKODA AUTO pro koncern Volkswagen AG. 

Rok 2014 byl zároveň obdobím uvolnění nového snímače vačkového hřídele pro koncern Volkswagen 

a zahájení jeho sériové výroby po uvolnění zákazníkem při auditu přímo na místě. 

Zavedený systém řízení kvality motivuje všechny procesy k trvalému zlepšování ve všech činnostech a 

oblastech společnosti. Tyto činnosti si průběžně ověřujeme interními audity s využitím externích 

poradců jak v oblasti kvality tak životního prostředí. Cílem je zvyšovat jejich účinnost a trvale plnit 

potřeby a očekávání zákazníků v rovnováze se snižováním nákladů na interní a externí neshody. BRISK 

Tábor a. s. sleduje vývojové trendy v kvalitě pro odvětví automobilového průmyslu a je připraven 

nové požadavky zavádět a již zavedené systémy neustále zlepšovat a rozvíjet. 

BRISK Tábor a. s. provedl řadu dodavatelských auditů, včetně jednoho pod vedením zákazníka ŠKODA 

AUTO, kterými si ověřil potřebnou kvalitu vstupních nakupovaných materiálů a dílců do výrobního 

procesu, čímž chce předcházet následně interním neshodám a zákaznickým reklamacím. Výsledky 

těchto auditů potvrdily kvalitu dodávaných produktů a zvládnutí svých výrobních i podpůrných 

procesů jednotlivými dodavateli. Vystavené přehledy doporučení (zlepšovací programy) je nutno 

chápat jako potenciál pro trvalé zlepšování kvality i v oblasti dodavatelské. Strategie „Nula závad" je 

chápána ve společnosti BRISK jako práce bez chyb, neboli „Předcházení vadám ve všech činnostech 

musí být upřednostňováno před odhalováním vad". Jedná se o prevenci proti neshodám, která vede: 

k předcházení vadám 
k práci bez chyb na všech pracovištích, ve všech úsecích a ve všech činnostech 
k analýze příčin závad (nedostatků), včetně nápravných opatření 
k ověřování účinnosti nápravných opatření, zabránění opakování závad 
k využití databáze závad u nových projektů (eliminovat rizika) 
k používání statistických metod v procesu, měření efektivnosti a hodnocení účinnost 



Zvyšování kvality nakupovaných materiálů, dílů i služeb je spojeno s pokračujícím výběrem 

dodavatelů v rámci zvyšování požadavků na kvalitu a snižování vstupních nákladů na materiál. 

Výsledným efektem, který se i v roce 2014 potvrdil, byl i nadále klesající trend četnosti výskytu 

interních neshodných výrobků a externích reklamací. Tento trend potvrzuje zvyšující se kvalitu 

produktů BRISK Tábor a. s. a snižující se náklady na neshodné produkty. 

V termínu 13. 10.- 15. 10. 2014 proběhl 2. dozorový audit QMS a EMS dle mezinárodních norem 

ISO/TS 16949:2009 a ISO 14001:2004. Audit byl proveden jako integrovaný, tedy v rámci jednoho 

termínu byly prověřeny oba zavedené systémy QMS a EMS. Závěrečným hodnocením auditu byla 

opětovně potvrzena shoda zavedených systémů managementu kvality s požadavky normy 

ISO/TS 16949:2009 a systému EMS podle normy ISO 14001:2004, které splňují specifické požadavky 

pro dodávky do prvovýrob automobilového průmyslu a jsou předpokladem pro efektivní výrobu 

v BRISK Tábor a. s. Oba dva zavedené systémy byly hodnoceny, že jsou na velmi dobré úrovni. Byla 

potvrzena platnost certifikátů u obou systémů do prosince roku 2015. 
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