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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. Udaie o činnosti 

Brital, s.r.o. 

100,00% 

BRISK Tábor a.s. 

BRIT A TRADE, s.r.o. 

Sk lářský ústav 
Hradec Králové s. r.o. 

BR1SK Ozersk s.r.o. 

BRlSK RUS s.r.o. 

99% 

100% 

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. 
V roce 201 5 byla založena dceřiná společnost BRISK RUS s.r.o„ která zahájila činnost v roce 
2016. 
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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Uda.ie o tržbách: (v tis. Kč) 
Rok 2013 2014 2015 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 624 010 671 860 633 418 
služeb 
Tržby byly realizovány z 5,3 % v tuzemsku. 

Rozlišení tržeb dle druhů činnosti v%: 
Druh činnosti 2013 2014 2015 

Zapal. a žhavící svíčky 75 % 66% 59% 
Technická keramika 2% 2% 2% 

Snímače otáček 23 % 32% 39% 

s h OU ' t ' I ě , h rnny popis nemov1 ostI v astn nyc I č ť spo e nos 1: 
oblast stavby tis. Kč pozemky ocenění tis. Kč. 

v zůstat. cenách výměra tis. m2 I 
Tábor 39 170 62,5 I 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 2015 společnost investovala celkem 59,7 mil. Kč. 
Z toho z vlastních zdrojů 13,6 mil. Kč, z investičního úvěru 38,3 mil. Kč, formou leasingu 7,8 
mil. Kč. 

Informace o hlavních rizikových faktorech ve finančním řízení společnosti: 
Vzhledem ke skutečnosti, že 95 % 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 formě srovnávací tabulky za · 
poslední dvě účetní období včetně přílohy za poslední účetní období jsou 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 1 akcii (za poslední dvě účetní období): 

Rok I 2014 2015 
HY na akcii (Kč) I 230,90 88,55 

Výše dividendy za poslední tři období: 
Za poslední tři účetní období (2013, 2014, 2015) 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 2016: 

Skuteč.2015 Plán 2016 
Náklady tis. Kč 688 246 710 873 
Výnosy tis. Kč 706 845 749 291 
+Zisk (-ztráta) před zdaněním tis. Kč 18 599 38 418 

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. Udaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 

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

Ing. Ivana Batíková, finanční ředitelka spol. BRISK Tábor, a.s. 
prohlašují, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné 
okolnosti nebyly vynechány. 

--····i~?.~;::--,ír č~~k·~········ 
předseda představenstva a.s. 

Ing. Ivana Batíková 
:finanční ředitelka 



Minimální závamý výť.et informaci 

podle vyhlášky č. 50012002 Sb. 

Označ. AKTIVA 

a b 
AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 

03 + 30 + 57) = ř. 62 

A 
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 

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

B. I. 
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 

12) 

8.1. 1. Zřizovací výdaje 

2 
Nehmotné výsledky výzkumu a 

. wvoie 

3. Software 

4. Ocenitelná práva 

5. 

6. 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 

7. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 

B. li. 
Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 

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 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 
7. . 

ma1etek 

8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

· maietek 

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 

· podstatným vlivem 
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 

4 
Půjčky a úvěry -ovládající a řídící osoba, 

· oodstatnv vliv 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
7. . 

ma1etek 

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 

ke dni 31.12. 2015 

(v celých tlslcich Kč} 

IC 

Běžné účetní období 

Brutto Korekce 

1 2 

1373627 808 814 

934168 808621 

232878 228603 

120 120 

2 979 1 549 

18422 16 338 

210 596 210 596 

101 o 

660 o 

695 362 580 018 

3495 o 

142 848 103 678 

519 604 465 292 

15 907 11 048 

12 749 

759 

5928 o 

5 928 

o 

Netto 

3 

564813 

o 

125 547 

4275 

o 

1 430 

2 084 

o 

101 

660 

o 

·Obchodní firma nebo jiný 

název účetní jednotky 

BRISK Tábor a.s. 

Sídlo nebo bydliště účetní 

jednotky a místo podnikáni 

'. liší-li se od bydliště 

Vožická 2068 . 

390 02 Tábor 

Minulé úč. období 

Netto 

4 

561496 

o 

129786 

6300 

o 

1 717 

4 583 

o 

o 

o 

o 

. 115344 101639 

3495 3 495 

39170 36 531 

54 31 2 40 411 

o o 

o o 

4 859 4 862 

12 749 14 530 

759 1 810 

o o 

5928 21 847 

o o 

5 928 14 966 

o o 
o 6 881 

o o 
o o 
o o 



Číslo Běžné účetní období Minulé úč. období 

Označ. AKTIVA řádku Brutto Korekce Netto Netto 

a b c 1 2 3 4 

C. 
Oběžná aktiva 

031 433478 193 
i(f. 32 + 39 + 47 +57) 

433 285 424953 

C.I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 140 002 o 140 002 143244 

C. I. 1. Materiál 033 46 039 46 039 45 200 

2
. Nedokončená výroba a polotovary 

034 49 973 49 973 44 281 

3. Výrobky 035 39 703 39 703 48 455 

4. Zvifata 036 o o o 

5. Zboží 037 4287 4 287 5 308 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 o o o 

C. 11. 
Dlouhodobé pohledávky 

039 45717 o 45717 59563 
'ř. 40 až46) 

C. li. 1. Pohledávky z ochodních vztahů 040 45 717 45 717 59 563 

2 
Pohledávky- ovládající a fídící 

· osoba 
041 o o 

3
. Pohledávky -podstatný vliv 

042 o o 
Pohledávky za společníky, členy 

4
· družstva a za účastníky sdružení 

043 o o 

5
. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

044 

6. Jiné pohledávky 045 

7. Odložená dal\ová pohledávka 046 o o 

C. 111. 
Krátkodobé pohledávky 

047 213 855 193 213 662 180 574 
1 ř. 48 až 56) 

C. 111. 1. Pohledávky z ochodnich vztahů 048 202 003 193 201 810 173 308 

2 
Pohledávky- ovládající a fidící 

· osoba 
049 o o 

3
. Pohledávky -podstatný vliv 

050 

Pohledávky za společníky, členy 
4

· družstva a za účastníky sdružení 
051 

5 
Sociální zabezpečen í a zdravotní 

· 1 ooiíštěnl 
052 o o 

6. Stát - dal\ové pohledávky 053 10 310 10 310 4 688 

7
. Krátkodobé poskytnuté zálohy 

054 1 123 1 123 2 265 

8
. Dohadné účty aktivní 

055 100 100 o 

9. Jiné pohledávky 056 319 319 313 

C. IV. Finanční majetek (f. 58 až 61) 057 33904 o 33904 41572 

C. IV. 1. Peníze 058 465 465 213 

2. Účty v bankách 059 33439 33439 41 359 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 060 o o 

4 
Pořizovaný krátkodobý finanční 

· majetek 
061 o o 

D. I. časové rozlišení (ř. 59 až 60) 062 5 981 o 5981 6757 

D. I. 1. Náklady příštích období 063 5 903 5 903 6 697 

3. Příjmy příštích období 064 78 78 60 



Označ. PASIVA 
Cís lo Stav v běžném Stav v minulém 

rád ku účetním období účetním období 

a b c 5 6 

PASIVA CELKEM (ř. 67 + 84 + 117) = ř.001 066 564 813 561 496 

A Vlastní kapitál (ř. 68 + 72 + 77 + 80+83) 067 178 072 186 204 

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

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 -39 312 -18 851 

A. li. 1. Emisní ážio 073 

2. Ostatní kapitálové fondy 074 134 134 

3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

075 -39 446 -18 985 
závazků 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 076 
.. 

A. Ill. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (1. 78 a 077 795 1 624 

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

2. Statutární a ostatní fondy 079 795 1 624 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 81 + 82) 080 54854 20547 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 081 54 854 26 393 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 082 o -5 846 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 

083 13 157 34306 
= ř. 60 výkazu zisku a ztráty v olném rozsahu 

B. Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101+113) 084 386139 374569 

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

B. I. 1. Rezervy podle zvláštní právních předpisů 086 24 000 24 000 . 
2. Rezerva na důchody a podobné závazky 087 

f 

3. Rezerva na daň z příjmů 088 

4. Ostatní rezervy 089 
-

B.11. Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100) 090 8157 10415 

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 

· účastníkům sdružení 
094 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 095 

6. Vydané dluhopisy 096 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 097 

8. Dohadné účty pasivní 098 

9. Jiné závazky 099 5 297 7 556 

10. Odložený daňový závazek 100 2 860 2 859 



Označ. PASIVA 
I číslo Stav v běžném Stav v minulém 
řádk účetním období účetním období 

a b c 5 6 

8.111. Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112) 101 63227 78409 

8.111. 1. Závazky z obchodních vztahů 102 46 727 60021 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 103 

3. Závazky - podstatný vliv 104 

4 
Závazky ke společníkům. členům družstva a k 

· účastníkům sdruženi 
105 

5. Závazky k zaměstnancům 106 9 200 9 984 

6 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 

· zdravotního pojištění 
107 5 151 5 551 

7. Stát - daňové závazky a dotace 108 1125 1 182 

8. Krátkodobé prijaté zálohy 109 66 1 057 

9. Vydané dluhopisy 110 

10. Dohadné účty pasivní 111 563 592 

11. Jiné závazky 112 395 22 

S. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (r. 114 až 116) 113 290 755 261 745 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 114 49 573 30 513 

2. Běžné bankovní úvěry 115 228 722 224 232 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 116 12 460 7 000 

C. I. časové rozlišení (ř. 118 + 119) 117 602 723 

C. I. 1. Vydaje příštích období 118 602 723 

Sestaveno dne: 12.5.2016 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 výeet informací 

podle vyhlášky č. 50012002 Sb. 

WKAf. ZISKU A ZTAATY 
v plném roz.saht.I 

ke dni 31.12.2015 

(v celých tlsíclch Kč) 

Číslo 

Označ. TEXT rád ku 

a b c 

I. Tržby za prodej zboží 01 

A Náklady vynalolené na prodané zbotl 02 

+ Obchodní marže (r. 01 - 02) 03 

li. Výkony (f. 05 + 06 + 07) 04 

11.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 

2. Změna stavu zásob vlastní činností 06 

3. Aktivace 07 

B. Výkonová spotl'eba (r. 09 + 10) 08 

B. 1. Spotfeba materiálu a energie 09 

B. 2. Slufby 10 

+ Pfidaná hodnota (r. 03 + 04 - 08) 11 

c. Osobní náklady (f. 13 až 16) 12 

c. 1. Mzdové náklady 13 

c. 2. Odměny členQm orgánu společnosti a drufstva 14 

c. 3. Náklady na sociálnf zabezpeóenl a zdravotní pojiitěnl 15 

c. 4. Sociélnl náklady 16 

D. Daně a poplatky 17 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 

Ill. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (f. 20+21) 19 

11 1.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 

11 1.2 Tržby z prodeje materiálu 21 

F. 
IZOstatkova cena prodaneno a10u _____ , ~ 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 polotek v provozní oblasti a 

25 
komplexnich nákladů pl'ištlch obdob!(+/-) 

IV. Ostatnl provozní výnosy 26 

H. Ostatnl provozni náklady 27 

V. Převod provozních výnosů 28 

I. Pfevod 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 

BRISK Tábor a.s. 

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a 

~ místo podnikáni liší-li se od bydliště 

Vožická 2068 

390 02 Tábor 

~· . "..: .... ·: ..... : ... ::.:..:.:.: .... ...... ... ... ........ . ·:. 

Skutečnost v účetním období 

běžném minulém 

1 2 

14 037 21 822 

10 094 16 754 

3943 5068 

662224 706 712 

633 418 671 860 

-2 259 13 813 

31 065 21 039 

393278 427 325 

356 949 389 720 

36 329 37 605 

272889 284455 

191 331 197 789 

132 628 138 963 

10 080 8 967 

46996 48 259 

1 627 1 600 

1 426 1 415 

29168 27 210 

8476 8916 

8172 8644 

304 272 

7768 4449 

7 575 4135 

193 314 

-144 5 812 

5 678 12 181 

17 322 21 354 

40172 47 523 



Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období 

řádku běžném minulém 

a b c 1 2 

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 a o 
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. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 

K. Naklady z finančního majetku 38 

IX. Výnosy z pfecenění majetkových cenných papírů a derivátů 39 

L. Náklady z. pfecenénf cenných papírů a dEíňvátíJ 40 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční obJasti (+/-) 41 

X. Výnosové úroky 42 232 325 

N. Nákladové úroky 43 5 977 6 535 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 16 198 21 781 

o. Ostatnf finanční náklady 46 32 026 18 031 

XII. Převod finančních výnosů 47 

P. Pfevod finančních nákladů 47 

* 
Hospodářský výsledek z finančních operací (ř. 30-31+33+37 -

48 -21 573 ·2460 38+ 39-40-( +/-41)+42-43+44-45+(-46)-(-47) 

Q. Daň z pi'ijmů za běžnou činnost (f. 52 + 53} 49 5442 10757 

Q . 1. ·splatná 50 5441 10 629 

Q . 2. -odložená 51 1 128 

** Výsledek hospodařeni za běžnou činnost (ř.30 + 48 - 49) 52 13157 34306 

XIII. Mimořádné výnosy 53 

R Mimořádné náklady 54 

S. Daň z příjmů z mimofádné činnosti (f. 58 + 59) 55 o o 
S. 1. - splatná ~ ~~"(~HUCt.t~ 
S. 2. -odložená ~(j,W ~~' 1 ~ 

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55) ~8 l ~ t ( o o 
w Převod podílu na výsledku hospodařen! společnfkům (+/-) ~ • - .a... ~ it.:_,, 

*** Výsledek hospodaření za účetní období(+/-) (ř. 52 + 58 -59) I~ ~.--- „~,+Y 13157 34306 

- .. -
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 18599 45063 

Sestaveno dne: 12. 5.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

/?_ 
Právní forma účetní jednotky Pfedmět podnikání 

akciová společnost vývoj a výroba zapalovacich a žhavicích sviček, 

snímačů, elektrotechnické keramiky 



Příloha k účetní závěrce r. 2015 
(částky v tis. Kč) 

Název a sídlo: BRISK Tábor a. s. 
Vožická ulice 2068 
390 02 Tábor 
IČO: 47252090 

Společnost BRISK Tábor a. s. vznikla dne 1. 11. 1992 (den zápisu a. s. do obchodního 
rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Bud~jovicích, 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. 

V roce 2015 nebyly provedeny žádné změny v zápisu do obchodního rejstříku. 

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

BRlT 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. Karel Kopřiva - 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 
Ing. Hana Kajnarová - obchodní ředitelka 

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

V průběhu roku 2015 došlo k těmto změnám v hospodářském vedení společnosti : 

Odvoláni z funkce: Ing. Karel Kopřiva - odvolán z funkce obchodního ředitele, zůstává dále 
ve funkci technického ředitele 

Jmenováni do funkce: lng. Hana Kajnarová - obchodní ředitelka 



BRISK Tábor a.s. má čtyři dceřiné 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 BRIT A TRADE s.r.o., který činí 100 000,-Kč. 

Vlastní kapitál společnosti BRIT A TRA DE s.r.o k 31. 12. 2015 činil 145 tis. Kč, účetní 
hospodářský výsledek činil -13 tis. Kč. 
Společnost ukončila ekonomickou činnost. 

BRISK s.r.o. se sídlem v Ozersku, Moskevská 11 A, Kaliningradská oblast, Ruská 
federace. Tuto společnost založil 9.6.1999 jako jediný společník a zakladatel BRISK 
Tábor a.s. Ve společnosti BRlSK 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. 2015 činil -6 368 tis. Kč, účetní 
hospodářský výsledek po zdanění činil -1 719 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. BRlSK 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. 2015 činil 
5 783 tis. Kč, účetní hospodářský výsledek činil 83 tis. Kč. 
Společnost ukončila ekonomickou činnost. 

BRISK RUS s.r.o. se sídlem Severnaja ul. 20 Togliatti, Samarská oblast, Ruská federace. 
Tuto společnost založil 2.12.2015 jako jediný společník a zakladatel BRISK Tábor a.s. 
Ve společnosti BRISK RUS s.r.o. má BRISK Tábor a.s. 100% podíl na základním 
kapitálu, který činí 10.000,- rub lů. V roce 2015 ekonomickou činnost nezahájila. 

Průměrný počet zaměstnanců 

Rok 

2015 2014 

Průměrný počet zaměstnanců 564 597 

- z toho řídících pracovníků 38 33 

Osobní náklady celkem 191331 197 789 

- z toho řídícím pracovníkům 22 219 20 649 

v tom - soc. zabezpečení a zdravotní pojištěn í 46 996 48 259 

- sociální náklady 1627 1600 

- odměny členů stat. a dozorčích orgánů 10080 8 967 



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

Přiložená účetní závěrka byla vytvořena podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., Vyhlášky 
č. 500/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů pro podnikatele ve znění platném pro rok 
2015. 

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 1 x 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 2015 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 2015 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám v celkové výši 1 tis. Kč. 
V průběhu roku 2015 byly rozpuštěny opravné položky k pohledávkám splatným v roce 2013 
ve výši 144 tis. Kč a tyto pohledávky byly odepsány. Stav opravných položek k 31.12.2015 
činil 193 tis. Kč, z toho 158 tis. na pohledávku v konkurzu. 

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

Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztrát 

Hmotný a nehmotný majetek (v tis. Kč) 

a) hlavní třídy samostatných movitých věci a souborů movitých věcí: 

Položky 
Pořizovací 

Oprávky 
Zůstatková 

cena cena 

Budovy, haly, stavby 142 848 103 678 39170 

Stroje, přístroje 519 604 465 292 54 312 

Jiný dlouhodobý 
15 907 11048 4859 

hm.majetek 

Pozemky 3 495 o 3 495 

Nedokončený dlouhodobý 
12 749 o 12 749 

hm.majetek 

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný 759 o 759 
majetek 

Celkem 695 362 580 018 115 344 



b) dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

Pořizovací 
Oprávky 

Zůstatková 

cena cena 

Zřizovací výdaje 
(zastoupení v 120 120 o 
Moskvě) 

Nehmotné 
výsledky výzkumu a 1263 1263 o 
vývoje a obdob.čin. 

Patenty, 
1 716 286 1430 

ochranné známky 

Software 18422 16 338 2 084 

Ocenitelná práva 210 596 210 596 o 

Jiný dlouhodobý 
101 o 101 

nehmotný majetek 

Nedokončený 

dlouhodobý 660 o 660 
nehmotný majetek 

Celkem 232 878 228 603 4 275 

c) hmotný inv. majetek pořizovaný formou fi n. pronájmu 

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

- splatné v dalších letech 

27 747 tis. Kč 
14 899 tis. Kč 
3 483 tis. Kč 
9 365 tis. Kč 



d) přírůstky a úbytky nelunotného dlouhodobého majetku 

Zůstatková Přírůstky Úbytky Zůstatková 

cena k Vlastní Odpisy cena k 
31.12.2014 Nákup 

výroba 
Likvidace Prodej 31.12.2015 

Zřizovací výdaje o o o o o o -
Nehmotné 
výsledky o o o o o o -
výzkumu 

Patenty 
1 717 o o 287 o o 1430 

ochran.známky 

Software 4 583 547 o 2 319 727 o 2 084 

Ocenitelná práva o o o o o o -
Audiovizuální o 101 o o o o 101 
díla 

Celkem 6 300 648 o 2 606 727 o 3 615 

Přírůstek nedokončeného dlouhodobého majetku činil v roce 2015 660 tis. Kč. 

e) přírůstky a úbytky lunotného dlouhodobého majetku 

Zůstatková Přírůstky Úbytky Zůstatková 

cena k Vlastní Odpisy 
Prodej 

cena k 
31.12.2014 Nákup 

výroba 
Likvidace 31.12.2015 

Budovy, haly, 
36 531 6 305 173 3 839 o o 39170 

stavby 

Stroje, přístroje a 
45 273 18 551 17 344 13 443 7 773 781 59171 

jiný majetek 

Pozemky 3 495 o o o o o 3 495 

Celkem 85 299 24 856 17 517 17 282 7 773 781 101836 

změny 

Nedokončený 
14 530 -1 781 12 749 DHM 

Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý 1810 759 
hmotný majetek -1051 

Celkem 101 639 115 344 



f) dlouhodobý finanční majetek 

K 31. 12. 2015 bylo provedeno přecenění finančních investic v dceřiných společnostech 
podle hodnoty vlastního kapitálu jednotlivých dceřiných společností: 

Dceřinné společnosti 
Zůstatek k Zůstatek k 
31.12.2014 31.12.2015 

ooo BRISK Ozersk o o 
Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o. 5 700 5 783 

BRITA TRADE s. r. o. 9 266 145 

ooo BRISK RUS o o 

Majetek zatížený zástavním právem 
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. 

Zásoby 
V roce 2015 činil stav zásob 140 002 tis. Kč, V roce 2014 byl vyšší 143 244 tis. Kč. 
Nejvyššími položkami byl materiál 46 039 tis. Kč a nedokončená výroba 49 973 tis. Kč. 
Společnost nemá zastaralé a nízkoobrátkové zásoby. 

Pohledávky 
a) pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 

V roce 2015 nebyly poskytnuty žádné nové půjčky dceřiným společnostem. Stav nesplacené 
půjčky dceřiné společnosti Brisk Ozersk činil k 31.12.2015 6 88 l tis. Kč. Z hlediska 
opatrnosti byla přeceněna na O. 

b) dlouhodobé pohledávky čin i ly 45 717 tis. Kč a představují dlouhodobou pohledávku 
z obchodního styku. K 31.12. 2014 čini ly 58 989 tis. Kč. 

c) pohledávky po lhůtě splatnosti k3l. 12. 2015 činily 27 754 tis. Kč, k 31. 12. 2014 činily 
33 574 tis. Kč. 

Rozdělení pohledávek do lhůty splatnosti a po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) 

Rok 2015 Rok 2014 

Souhrnná výše pohledávek 259 379 240137 

do splatnosti 185 908 147 574 

z toho po splatnosti: 

do 90 dnů 3 972 31286 

91 -180 dnů 9 083 392 

180 dnů - 1 rok 13 727 229 

splatné nad 1 rok 972 1667 

dlouhodobé 45 717 58 989 



Společnost BRISK Tábor a.s. nemá k 31. 12. 2015 žádné pohledávky určené k obchodování. 

Finanční majetek 
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2015 činil 33 904 tis. Kč, z toho pokladní hotovost 454 
tis. Kč, ceniny 11 tis. Kč. Stav finančních prostředků k 31. 12. 2014 činil 41 572 tis. Kč, 
z toho pokladní hotovost 193 tis. Kč a ceniny 20 tis. Kč. 

Ostatní aktiva 
Nejvyšší položkou je pohledávka za státem - daňové pohledávky ve výši 1 O 31 O, kterou tvoří 
nadměrný odpočet DPH 5 933 tis. Kč a přeplatek na dani z příjmu právnických osob 4 376 tis. 
Kč. 

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

Vlastní kapitál 
V roce 2015 činil vlastní kapitál 178 072 tis. Kč (v roce 2014 186 204 tis. Kč). 
viz příloha k účetní závěrce 

Rozdělení HV roku 2014: Částka v Kč 

výsledek hospodaření po zdanění celkem 34 307 

z toho převedeno : -

příděl do neuhrazené ztráty minulých let s 846 

příděl do nerozdě leného zisku minulých let 28 461 

Základní kapitál 
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. 

Závazky 
Závazky k 31.12.2015 činily 47 091 tis. Kč, k 31.12.2014 60 021 tis. Kč. 

Závazky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2015 činily 2 584 tis. Kč, k 31. 12. 2014 byly ve výši 
1 055 tis. Kč. 



Rozdělení závazků do lhůty splatnosti a po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) 

Rok 2015 Rok 2014 

Souhrnná výše závazků 47091 60021 

do splatnosti 44 507 58966 

z toho po splatnosti: 

do 90 dnů 2 493 613 

91-180 dnů 20 261 

180 dnů - 1 rok o 34 

po splatnosti nad 1 rok 71 147 

K 31.12.2015 má společnost dlouhodobé závazky ve výši 5 297 tis. Kč, k 31.12.2014 činily 
dlouhodobé závazky 7 556 tis. Kč. Jedná se o zákaznické úvěry na financováni investic. 

K 31 . 12.2015 nemá společnost BRISK Tábor a.s. neuhrazené závazky po splatnosti vůči 
zdravotním pojišťovnám a sociálnímu zabezpečení ani neuhrazené závazky z titulu daní. 

V roce 2015 byla společnosti BRTSK Tábor a.s. poskytnuta krátkodobá půjčka od dceřiné 
společnosti Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o. ve výši 5 460 tis. Kč a obnovena půjčka od 
mateřské společnosti Brita! s.r.o. ve výši 7 000 tis. Kč, které jsou úročeny. 

V roce 2015 byly rezervy na opravy tvořeny v celkové výši 6 000 tis. Kč a rozpuštěny byly 
rezervy na opravy ve výši 6 000 tis. Kč 

Stav rezerv k 31. 12. 2015 Cv tis. Kč) 
poč. stav tvorba čerpání kon. stav 

Rezerva na opravy 24 000 6 000 6 000 24 000 

Odložený daňový závazek 
Stav odloženého daň. závazku k 31. 12. 2015 činil celkem 2 860 tis. Kč ( k 31. 12. 2014 
2 859 tis. Kč) 
Výpočet: 

rozdíl daňové a účetní ze investičního majetku 
OP k pohledávkám 
Celkem základ odložené daně 
Celkem odložený daňový závazek 

Bankovní úvěry: 

15 080 307 Kč 
- 27 366 Kč 

15 052 941 Kč 
2 860 059 Kč 

Stav nově čerpaného dlouhodobého investičního úvěru činil k 31.12. 2015 38 332 tis. Kč. 
Úroková sazba činila 1,24 %. (splacený úvěr k 31.12.2014 činil 12 602 tis. Kč.) 
Stav investičního úvěru byl k 31.12.2015 ve výši 3 372 tis. Kč. Úroková sazba činila 2,34 %. 
(k 31.12.2014 byl stav úvěru 6 108 tis. Kč). 



Stav investičního úvěru byl k 31.12.2015 ve výši 7 869 tis. Kč. Úroková sazba činila 3,24 %. 
(k 31.12.20] 4 byl stav úvěru l l 803 tis. Kč). 

Krátkodobé úvěry byly k 31. 12. 2015 čerpány v celkové výši 195 000 tis. Kč, (k 31. 12. 2014 
byl stav úvěrů ve výši 195 000 tis. Kč). 
Kontokorentní úvěry byly k 31.12.2015 čerpány ve výši 33 722 tis. Kč (k 31.12.2014 byl stav 
kontokorentních úvěrů ve výši 29 232 tis. Kč). 
K 31.12.2015 byla čerpaná krátkodobá finanční výpomoc v celkové výši 12 460 tis. Kč 
(k 31.12.2014 byl stav finanční výpomoci ve výši 7 000 tis. Kč). 

Opce uzavřené v roce 2012, které byly pro společnost nevýhodné, byly restrukuralizovány a 
nahrazeny opcí, kterou společnost uzavřela s UniCredit Bank FX OPCI platnou od 30.1.2014 
do 29.7.2016. Opce není převoditelná. Vzhledem k tomu, že kurs byl v opčním pásmu, 
žádná opce nebyla realizována a nominální částky EUR byly prodávány za aktuální kurz a to 
jak od platnosti nové smlouvy, tak i od 1.1.2016 do data účetní závěrky. Ani do 29.7.2016, 
kdy opce končí, není předpoklad překročení opčního pásma. Proto nebyla tvořena rezerva. 

Dále společnost uzavřela dne 24.11.2015 nepřevoditelnou smlouvu o úrokovém Swapu, 
která je platná od 31.3.2017 do 31.3.2024. Bankovní informativní přecenění úrokových 
derivátů ke dni 31.12.2015, tj. součet tržního ocenění a naběhlého úroku, představuje 23 tis. 
Kč. Vzhledem k účinnosti obchodu k 31.3.2017 nebylo o tomto účtováno ani tvořena rezerva. 

Informace o celkových nákladech na odměny auditorské společnosti v roce 2015: 
Audit účetní závěrky 50 tis. Kč 
Kontrolní činnost v roce 2015 126 tis. Kč 

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

2015 2014 
Položka 

tuzemsko zahraničí tuzemsko zahraničí 

Výroba zapalovacích a 
23 062 351433 25 073 417 650 

žhavících svíček 

Výroba přístrojů, sn ímačů 4 315 241432 8 215 208168 

Keramika 5 758 4 728 4964 5 119 

Celkem 33 135 597 593 38 252 630 937 

Dále ostatní služby činily za rok 2015 celkem 2 690 tis. Kč a tržby za prodej zboží 
14 037 tis. Kč. 

Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj 
V roce 2015 bylo na výzkum a vývoj vynaloženo 23 464 tis. Kč ( v roce 2014 
23 616 tis.Kč). 

Události nastalé po rozvahovém dni 
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky byla zahájena lokalizace 
výroby zapalovacích svíček v dceřiné společnosti BRISK RUS v Ruské federaci . 

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 a nezahájení činnosti nové dceřiné 
společnosti nebude prováděna konsolidace na úrovni Brisk Tábor a.s„ bude provedena pouze 
konsolidace na úrovni Brital, s.r.o. - Brisk Tábor a.s. 

Dne: 

12.5.2015 

Podpis statutárního 
orgánu úč. jednotky: 

Ing. Mojmír Čapka 

Osoba odpovědná 
za účetnictví 
jméno, podpis: 
Ing. Ivana Batíková 

,~ '_/ 

Osoba odpovědná 
za účetní závěrku 

jméno, podpis: 
Ing. Ivana Batíková 

Z_P 



VÝKAZ PEN~ŽNÍCH TOKŮ - CASH FLOW 

PREHLED O PENEZNICH TOCICH rok 2015 rok 2014 
p STAV PENEZNICH PROSTR. NA ZACATKU OBDOB! 41572 40780 
z Učetní hospodářský výsledek 18599 45063 
A.1 Uprava o nepeněžn í operace 33802 41186 
A.1 .1 Odpisy stálých aktiv 29168 27210 
A. 1.2. Změna stavu oprav. pol., rezerv a změna zůstatků přech. účtů aktiv a pasiv -514 12275 
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -597 -4509 
A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku o o 
A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky 5745 6210 
A* ICistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 52401 86249 
A.2 Změna potřeby pracovního kapitálu -21091 -30818 
A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -19101 -25774 
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -5232 7724 
A.2.3. Změna stavu zásob 3242 -12768 
A.** Cistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami 31310 55431 
A.3 Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků -5977 -6535 
A.4 Přijaté úroky 232 325 
A.S Zaplacená daň z příjmů za běž. činnost a doměrky daně za minulá období -5441 -10629 
A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 
A.*** !Cistý peněžní tok z provozní činnosti 20124 38592 
B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -51937 -28628 
8.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 8172 8644 
8.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám o o 
8.*** ICistý peněžní tok vztahujíací se k investiční činnosti -43765 -19984 
C.1 Změna stavu dlouhodobých závazků 16802 -17144 
C.2 Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky -829 -672 
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 -829 -672 
C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně 
C.3 Přijaté dividendy a podíly na zisku 
C.*** Cistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 15973 -17816 
F. Cisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -7668 792 

R. STAV PENEZNICH PROSTR. NA KONCI OBDOB! 33904 41572 

sestaveno dne: 12. 5. 2016 



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNI HO KAPITÁLU 

Minimálnl závazný výčet informací 

uvedený v Opatrení 

MF č.j. 281/97 417/2001 k 31. 12. roku 2015 

Účetnl jednotka doručí účetnl 

závěrku současně s doručenlm 

dal\ového plíznání za dal\ z prljmů 

1x príslušnému finančnimu úradu 

(v celých tisících Kč) 

I Rok 
2015 

~~síc I IČO 

47252090 

Počátečnl 

Ozn. Text zůstatek 

A. Základ ni kapitál zapsaný v obchodním rejstríku (účet 411) 148 578 

B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419) 

C. A.+/-B se zohledněním účtu 252 

Počátečnl zůstatek, změna stavu a konečný zůstatek účtu 252 

O. Emisní ážio 

E. Rezervní fondy o 

F. Ostatní fondy ze zisku I 624 

G. Kapitálové fondy 134 

H. Rozdlly z preceněnl nezahrnuté do výsledku hospodarení - 18 985 

I. Zisk účetních obdob! (účet 428+zůstatek na DAL účtu 431) 26 393 

J. Ztráta účetních obdob I (účet 429+zůstatek na MO účtu 431) -5 846 

K. Zisk I ztráta za účetní období po zdaněni 34 306 

Zvýšeni 

o 

-20 544 

28 461 

5 846 

13 157 

Obchodnl firma nebo jiný 

název účetní jednotky 

BRISK Tábor a.s. 

Sldlo nebo bydliště účetní jednotky 

a mlsto podnikání liší-li se od bydliště 

Vožická 2068 

390 02 Tábor 

Snlženl Konečný 

zůstatek 

148 578 

o o 

829 795 

134 

83 -39 446 

54 854 

o 

34 306 13 157 

Minulé 

úč. období 

148 578 

o 

1624 

134 

- 18 985 

26 393 

-5 846 

34 306 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 

12.5.2015 

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání 

akciová společnost 

nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

výroba el. vybaveni 

jinde neuvedeného 
(zapalovací a žhav. svíčky) 

Pozn.: 



Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou 

Brisk Tábor a.s. 
za rok 2015 

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 4 7252090 
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 91 719 

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 1, Opletalova 917/9 

I. 

V průběhu roku 2015 nedošlo k obchodnímu styku s ovládaj ící společností. 

II. 

Celkový stav půjček od ovládající osoby k 31. I 2. 2015 byl 7 mil. Kč. Půjčka je úročena 
úrokem 2,5 %, celkem za rok 2015 činil úrok z půjčky 175 354 Kč. 

Ill. 

Nebyly uskutečněny žádné jiné právní úkony v zájmu ovládající společnosti. 

TV. 

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: -
[~~ 

předseda představenstva a.s. 

Prohlášení představenstva: 
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 ni uvedené jsou pravdivé a úplné. 

Ing. Ivana Batíková 
předseda dozorčí rady 

V Táboře dne 31. 3. 2016 

Ověřeno auditorem: 

!J 
podpis ...................................... . 

/ 



Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou 
firma 

Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o. 

za rok 2015 

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 Českých Budějovicích 
v oddílu C, číslo vložky l 0450 
zastoupená jednatelem 
Ing. Ivanou Batíkovou, nar. 19.6.1962, bytem Malšice 343 

Ovládající společnost 
Firma: BRISK Tábor a.s. IČO 4 7252090 

se sídlem v Táboře, Vožická 2068, PSČ 390 02, Česká republika 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích 
v oddílu 8, číslo vložky 563 
zastoupená předsedou představenstva 
Ing. Mojmírem Čapkou, nar. 22.5.1946, bytem Praha 1, Opletalova 917/9 

Další propojené osobv 
Podniky finančně propojené s ovládající společností a podniky jednající ve shodě jsou: 
Firma: BRIT A TRADE, s.r.o. IČO 25187295 

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 
zastoupenájednatelem Ing. Josefem Míkou, nar. 24.10.1953, bytem Tábor, 
Petrohradská 2380 

I. 
V průběhu roku 2015 byl obchodní styk mezi 
a) ovládající a ovládanou osobou v tomto rozsahu (bez DPH): 

aa) faktury přijaté od ovládající osoby ve výši 12 tis. Kč 
ab) faktury vydané ovládající osobě - nebyly vydány žádné faktury 

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

II. 
Ovládaná osoba zapůjčila ovládající osobě v roce 2015 finanční prostředky ve výši 
5 459 500 Kč, půjčka je úročena úrokem 2,51 %. Tato půjčka bude ovládané osobě splacena 
v roce 2016. 



Ovládaná osoba si nezapůjčila žádné finanční prostředky od další propojené osoby. 

III. 
V účetním období roku 2015 nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi ovládanou osobou a 
ovládající osobou. 

IV. 
V účetním období roku 2015 nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi ovládanou osobou a další 
propojenou osobou. 

V. 
Nebyly uskutečněny žádné jiné 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.Ivany 
jednatel společnosti 

Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o. 

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

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

V Táboře dne 30.3.2016 

podpis . . ........ . . y ........ . 



Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou 
firmy 

BRITA TRADE s.r.o. za rok 2015 
Vypracovaná podle§ 82a, zákona č. 90/2012 Sb. -Zákon o obchodních korporacích v platném znění 

Ovládaná společnost 
Firma: BRIT A TRADE, s.r.o. IČO 25187295 

se sídlem Pod Viaduktem 857, 155 00 Praha 5, Česká republika 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122120 

zastoupená jednatelem Ing. Josefem Míkou, r.č.531024/097 
bytem Tábor, Petrohradská 2380 

Ovládající 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, r.č.460522/494 
bytem Praha 1, Opletalova 917/9 

Další propojené osoby 
Podniky finančně propojené s ovládající společností a podniky jednající ve shodě nejsou. 

I. 
V průběhu roku 2015 nebyl prováděn obchodní styk mezi ovládající a ovládanou osobou. 

II. 
Půjčky peněz nebyly v r. 2015 mezi ovládající osobou a ovládanou osobou nebyly uskutečněny. 

III. 
Mezi ovládanou a ovládající osobou nebyly uzavřeny žádné další smlouvy. 

IV. 
Nebyly uskutečněny žádné jiné právní úkony v zájmu ovládaj ící společnosti. 

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

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

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

Osoba odpovědná za zpracování: Ing. Josef Míka, jednatel společnosti 

Prohlášeru jednatele: 

~:~h~~~:~~~š~hny ú&je uvedené v této zpravě ::p~:v~i-vé.l:~i „k=~o„ti. 
BRITA TRADE s.r.o. 
jednatel společnosti 

V Táboře dne 20.3.2016 



BRISK Tábor a.s. 

Zápis č. 3/ 2016 
z jednání dozorčí rady akciové společnosti BRISK Tábor a.s. ze dne 31.5.2015 

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

Program: Projednání roční účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na vypořádání 
hospodářského výsledku za rok 2015, 

Zápis z jednání: 

Dozorčí rada společnosti BRISK Tábor a.s. projednala výroční zprávu za rok 2015, jejíž 
součástí je roční účetní závěrka za rok 20 15 a dále projednala návrh na vypořádání 
hospodářského výsledku za rok 2015. Po projednání tyto podklady schválila s následujícím 
vyjádřením: 

Prověřovaná roční účetní závěrka BRISK Tábor a.s. k 31 .12.2015 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 25. 5. 2016. 

Dozorčí rada na základě svého přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání 
hospodářského výsledku po zdanění za rok 2015 ve výši 13 156 869,52 Kč 

navrhuje jedinému akcionáři, společnosti BRITAL, s.r.o., vykonávajícímu působnost valné 
hromady, schválit roční účetní závěrku a návrh na vypořádání ho!Jpodářského výsledku 
vykázaného k 31.12.2015. 

V souvislosti s celkovým hodnocením roku 2015 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 Š# 
c~ ' -~fi opfiva~-----

čl~~zorčí rady 



Příjemce zprávy: 

Ověřované období: 

Auditorská společnost: 

Auditor: 

Zpráva nezávislého auditora 
(nedílnou součástí této =právyje VJírok auditora) 

o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015 

obchodní společnosti 

BRISK Tábor a. s. 

se sídlem Tábor. Vožická 2068. PSČ 390 02. IČ 47252090 
zapsant! v OR u Krajskt:ho soudu v Č. Budčjov icích. odd íl B. vložka 563 

Statutární orgán společnosti , valná hromada 

Od I. I. 2015 do 31. 12. 20 15 

AZP CZ s.r.o. oprávnění č. 343 
Jírovcova 37, České Rudčjovice 
Zapsaný v OR u Kraj ského soudu v Č. Budějov icích , oddíl C, vložka 8900, IČ 25198751 

Ing. Libuše Kyselová - auditor, oprávnění č. 0721 

Provedl i jsme audit při ložené účetn í závěrky společnosti BRISK Tábor a.s„ která se skládá z rozvahy k 31. 12. 20 15, výkazu 
zisku a ztráty za rok končíc í 31. 12. 2015 a přílohy této účet ní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních 
metod a další vysvětluj íci informace. 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky 

Statutární orgán společnosti BRISK Tábor a.s. je odpovědný za sestaveni účetn í závěrky, která podává věrný a poctivý obraz 
v souladu s českými účetn ími př"edpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní 
závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Odpovědnost auditora 

Naší odpovědností je vyjádřit na zák ladě našeho auditu výrok k této účetn í závěrce. Audit jsme provedli v souladu se Zákonem 
č. 93/2009 Sb„ o auditorech. mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditori°1 
České republ iky. V souladu s těmi to předpisy jsme povinn i dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, 
abychom získali přiměřenou jistotu, že účern í závěrka neobsahuje významné (materiáln í) nesprávnost i. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání di°1kazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní 
závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů 
uvedených v účetní závěrce zpi°1sobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní 
kontrolní systém relevantní pro sestaven í účetn í závěrky podávaj ící věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je 
navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádfo se k účinnosti vn itřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též 
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenost i účetních odhadů provedených vedením i posouzení 
celkové prezentace účetní závěrky. 

Jsme přesvědčeni, že dukazní informace, které j sme získal i. poskytuj í dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho 
výroku. 

VÝROK AUDITORA 

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka společnosti BRISK Tábor a.s. ve všech významných ohledech věrně 
a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a fi nanční situaci společnosti k 31. 12. 2015 a náklady, výnosy a výsledek 
hospodaření za účetní období od I. I. 2015 do 31. 12. 2015 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. 

Ostatní informace 

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní 
informace odpovídá statutárn í orgán společnosti. 



Náš výrok k účetní závěrce se k ostatn ím informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však 
součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní 
informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi 
o účetní jednotce získanými během ověřován i účetní závěrky. zda j e výroční zpráva sestavena v souladu s právními pf·edpisy 
nebo zda se j inak tyto informace nejeví jako významně (materiá lně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, 
že tomu tak není, jsme povinni ~jištěné skutečnosti uvést v naší zprávě. 

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních infom1acích nic takového nezj isti li. 

V Českých Budějov icích dne 25. 5. 20 16 

Ing. Libuše Kyselová 
jednatelka spo lečnost i-auditor 

č ís lo oprávnění o zápisu do seznamu auditorů 0721 



Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku 
podniku za rok 2015 

Obchodní činnost a marketing 

zapalovací svíčky 

Rok 2015 byl v oblasti prodeje zapalovacích svíček zaměřen na zahájení jednání s OEM světových 

automobilek. S tím souvisí i rozpracovaný projekt lokalizace montážní linky v Togliatti v Rusku 

s termínem dokončení 2Q 2016. Technická zadání od automobilek potvrdila směr vývoje a 

technického řešení zapalovacích svíček a tomu podřízených technologií a zároveň zajištění co 

nejefektivnější výroby pro dosažení konkurenceschopné ceny. Dodávky do prvovýrob jsou nezbytnou 

podmínkou pro udržení podílu a nárůstu NS na několik let dopředu. Také v oblasti zapalovacích svíček 

pro malou zahradní techniku je pro firmu Brisk stěžejní z hlediska objemů a technického vývoje 

spolupráce s OEM. 

Kromě posilování prodejů na stávajících trzích, směřuje činnost obchodu k novým teritoriím - byl 

otevřen trh Austrálie. Zaměřili jsme se na využití potenciálu trhu Afriky, Asie a Jižní Ameriky. 

Díky spolupráci obchodu a technického oddělení jsme koncem 2015 představili trhu některé nové 

typy svíček - např. svíčky Premium + P21 a P22 jsou řešením pro náročné motory TSI a TFSI koncernu 

VW. Největším strategickým úspěchem v oblasti rozšíření sortimentu bylo zahájení prodeje nové 

unikátní řady s použitím námi patentované technologie - Brisk Premium EVO. Propracovaná 

obchodně - technická akvizice představila trhu 6 typů jako jedinečnou řadu, která nemá momentálně 

na světě konkurenci a bude tedy pro obchodní partnery velkou výzvou a zajímavým obchodním 

artiklem. Pro začátek roku 2016 jsou již technologicky připraveny další 3 typy EVO pro turbomotory 

VW a Ford Ecoboost. Intenzivní komunikace s t rhem přináší důležité informace, které jsou podnětem 

pro technické oddělení na postupné rozšiřování řady EVO o další typy. 

Z oblasti marketingu a propagace byla pro rok 2015 stěžejní oslava 80. výročí výroby zapalovacích 

svíček v Táboře, 20. výročí výroby snímačů a 20. výročí prodeje zapalovacích svíček Brisk v Rusku. 

Mezinárodní setkání dealerů, Den otevřených dveří, Ocenění dlouholetých zaměstnanců firmy Brisk a 

velkolepý stánek na výstavě Mims Automechanika v Moskvě - tyto akce posílily jméno značky Brisk 

nejen z hlediska obchodního na mezinárodní úrovni, ale také jako významného a perspektivního 

lokálního zaměstnavatele. 

Podstatný bod v oblasti marketingu v roce 2015 bylo dokončení graficky i funkčně nových webových 

stránek firmy, které odpovídají nejnovějším trendům firemní prezentace a technologií, jako jsou 

chytré t elefony, tablety a další. Nový web se setkal s velkým pozitivním ohlasem u našich obchodních 

partnerů i koncových zákazníků. 

Soustředil i jsme se na posílení povědomí a propagace značky Brisk formou medializace (články 

v motoristickém časopisu Auto Tip, český on-line portál Motofocus, italský Notiziariomotoristico, 



pravidelné články v časopisech našich obchodní partnerů). Zahájili jsme přípravy několika světově 

významných veletrhů pro automobilové náhradní díly v roce 2016, kde chceme představit firmu Brisk 

na samostatných, pro konkurenci nepřehlédnutelných stáncích. 

Koncem roku 2015 jsme připravili spolupráci s několika závodními týmy pro rok 2016, která nám 

zajistí prezentaci značky a hlavně skvěle fungujících racingových svíček na domácích i světových 

závodních okruzích - jedná se o kategorie karting, motokros, supermoto. 

snímače 

Pro zajištění trvalého nárůstu prodeje bylo pokračováno v rozšiřování uplatnění vačkových a 
klikových snímačů v dalších typech motorů. V rámci přípravy nových řad motorů bylo dosaženo 
uplatnění stávající produkční řady našich snímačů a tím bylo dosaženo perspektivy výroby těchto 
snímačů minimálně do roku 2021. 
Marketing byl směřován na nabídku stávajících způsobů řešení vačkových a klikových snímačů dalším 
zákazníkům a výrobcům automobilů . Také se dál pokračovalo v rozšiřování portfolia snímačů o 
lineární typy. 

Nákup 

Činnost nákupu je trvale zaměřena na tyto hlavní směry: 

zvyšování obrátky zásob 

vylepšování dodacích parametrů s cílem zefektivnit tok materiálu 

aktivní vyhledávání nových potenciálních dodavatelů dle dispozic technologie a vývoje. 

Výzkum a vývoj 

svíčky 

Vývoj svíček je orientován na zlepšování parametrů zapalovacích svíček a zabezpečení zapalovacích 

svíček pro moderní motory. V řadě BP+ bylo zavedeno několik svíček pro turbo motory a podobně 

jsme se zaměřili i na tyto svíčky ve skupině Brisk Premium EVO, která je dnes jedinečnou svíčkou jak 

z hlediska patentového řešení, tak i sériovým jiskřištěm, zvýšenou životností a udržením si svých 

parametrů po celou dobu životnosti. Další sortiment svíček EVO bude dopl něn v průběhu roku 2016. 

Vývoj řeší i návrhy progresivních technologií, která umožní zvýšit technickou úroveň svíček, a zároveň 

produktivitu práce při jejich výrobě. 

Velká pozornost je ve vývoji svíček věnována spolupráci s výrobci zahradní techniky, kde řešení 

požadavků OEM umožňuje meziroční navyšování prodejů těchto sv íček jak pro OEM tak i pro 

náhradní spotřebu. 

Snímače 

V rámci vývoje bylo hlavním úkolem řešení kapacity výrobních linek vačkových a klikových snímačů 
pro zajištění požadavků zákazníka. V rámci tohoto byla rozšířena kapacita lisovny plastů a navržena a 
realizována duplicitní technologie pro výrobu některých typů snímačů. 



Technická činnost 

svíčky 

V roce 2015 byla dokončena výroba zatím nejmodernější linky FLEX č. 7. Proti předchozím linkám 

FLEX umožňuje nová technologie zkrátit dobu nutnou pro přeseřízení linky mezi různými typy svíček. 

snímače 

Hlavním úkolem byla optimalizace výrobní technologie a zvyšování výrobní kapacity zavedených 
výrobků v návaznost i na požadavky zákazníků na navýšení kapacity. V rámci tohoto úkolu byla řešena 
výroba duplicitních nástrojů, optimalizace taktů strojů, snížení prostojů a minimalizace výskytu 
neshodných výrobků. 

Výroba 

Svíčky 

Hlavní důraz ve výrobě byl i v průběhu roku 2015 kladen na kvalitu, produktivitu práce, dále 

automatizaci a racionalizaci výrobních procesů, vedoucí 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 pokračoval i v roce 2015 nárůst výroby u svíček typu P, U, J, které se převážně již 

montovali ve 3 směnném provozu. 

V polovině roku 2015 byla ze strany technického úseku předána do výroby nová automatická 

montážní linka FLEX 7. Uvedená montážní linka výrazně pomohla výrobě k vyšší efektivnosti, 

reakceschopnosti a zvýšení výrobní kapacity. 

I v roce 2015 t rval růstový trend výroby zapalovacích svíček do motorů s plynovou aplikací (LPG,CNG), 

s Ag stř. elektrodou a dále svíček řady Premium s Ytr. eletrodou. Na konci roku 2015 byla zahájena 

sériová výroba nové svíčky Brisk Premium EVO. 

Snímače 

Také u sn ímačů pokračoval v roce 2015 vzestupný trend výroby - s meziročním nárůstem kolem 22 % 

a poprvé bylo vyrobeno přes 3,5 milionu kusů snímačů pro automobilový průmysl. 

Technická keramika 

V oblasti výroby technické keramiky byl v roce 2015 zaznamenán mírný pokles, hlavní program 

výroby je v ionizačních sondách a v zapalovacích elektrodách. 



Personální politika 

Ke konci roku 20 15 bylo ve společnosti zaměstnáno 526 pracovníků: 261 mužů a 265 žen. Z tohoto 

počtu tvoří 24 % TH pracovníci, 51 z nich má vysokoškolské vzdělán í. Z celkového počtu 

zaměstnanců má 84 % vyšší vzdělání než základní. V roce 2015 také stoupl poměr žen v řízení fi rmy -

TOP management firmy tvoří 40% žen a stoupl také podíl žen v řízení středního a liniového 

managementu. Nežádoucí fluktuace je stále na velmi dobré úrovni O, 7%. 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

V rámci končícího projektu „Podpora odborného vzděláván í zaměstnanců" získala firma dotaci na 

vzdělávání ve výši 0,5 mil. Kč. Prostředky na rozvoj zaměstnanců byly využity k jejich odbornému 

rozvoji -k rozšíření či prohloubení jejich specializace a k rozvoj i jazykových dovedností našich 

zaměstnanců v angličtině, němčině, ruštině a španělštině. Počátkem roku byl také zakončen dotační 

program „Podnikové vzdělávání" - jednalo se o dokončení rozvojového programu pro Talenty a 

rozvojového programu pro technické odborníky naší firmy. Poslední klíčovou aktivitou, která byla 

dokončena, byl e-learningový modul pro adaptační proces nových zaměstnanců. Po ukončení těchto 

dvou dotačních programů byla činnost zaměřena na zlepšení procesu zacvičování a zaškolování 

nových pracovníků a celkově na zlepšení adaptačního procesu nových pracovn íků. 

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 zaměřen í. Účastníme se studentských 

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

praxí. Poprvé jsme se také zúčastnili burzy středních škol a učilišť a akce Jihočeské hospodářské 

komory: Dobrodružství s technikou. Cílem akce bylo podpořit děti ve studiu technických oborů . 

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

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

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

vzdělávání. 

Kvalita a certifikace 

V roce 2015 jsme pokračovali v nastaveném systému řízení s využitím procesního řízení a 

sledování výkonnosti všech procesů naší společnosti pomocí ukazatelů výkonnosti, tzv. metrik, dále 

sledování plnění ročních cílů kva lity. Všechny ukazatele výkonnosti a cíle kvality podléhají 



společnému přezkoumání managementem společnosti a přinášejí tak správný obraz o postupujícím 

zlepšování anebo slouží k nastartování opatření při jejich nesplnění. 

V oblasti zkušebnictví a měření jsme navázali na předchozí modernizace přístrojového 

vybavení a zajišťovali tak operativní podporu pro inovace výrobkového sortimentu ve fázích vývoje 

materiálů i konečných aplikací. Od roku 2015 se také díky podpoře evropských fondů využívá pro 

vývojové fáze svíček a snímačů 3D zařízení s optickou skenovací hlavou, kruhoměr, drsnoměr a 

laserový difraktometr pro keramické materiály. Nezávislé řízení zkušebny se jednoznačně projevuje 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 2015 nastaveny. Důkazem plnění požadavků zákazníků je mj. 

výborné hodnocení kvality našich výrobků ze strany zákazníka. 

Zavedený systém řízen í kvality motivuje všechny procesy k trva lému 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 kva l itě pro odvětví automobilového průmyslu a 

je připraven nové požadavky zavádět a již zavedené systémy neustá le zlepšovat a rozvíjet. 

BRISK Tábor a.s. provedl v roce 2015 řadu dodavatelských auditů, 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 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 účinnost i 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 2015 potvrdil, byl i nadále klesající trend četnosti výskytu 

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 23.9.- 25.9.2015 proběhl Recertifikační audit QMS a EMS dle mezinárodních norem 

ISO/TS 16949:2009 a ISO 14001:2004. Závěrečným hodnocením auditu byla opětovně potvrzena 

shoda zavedených systémů managementu kvality s požadavky normy 150/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 září 2018. 


