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Vážení čtenáři, 
jistě jste si všimli, že Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory do-

znal několika změn. Dali jsme mu novou tvář, rozšířili jej a připravili 
i prostor pro Vaše názory. Na těchto stránkách Vám chceme stručně 
představit, co se za poslední kvartál událo, co nás společně čeká, 
a zároveň chceme přiblížit i podnikatelské dění, přinést rady a zají-
mavosti, které mohou být prospěšné pro Vaše podnikání a dění kolem 
něj.

V tomto čísle se aktuálně budeme věnovat prestižní události, kte-
rou bezesporu jsou ceny Cross Border Award 2018 (CBA). Toto ocenění 
za příkladnou přeshraniční spolupráci podniků a institucí v prostoru 
tří zemí – Jihočeského kraje, Dolního Bavorska a Horního Rakouska 
uděluje každoročně přeshraniční fórum zastoupené hospodářskými 
komorami z daných zemí. Ocenění patří podnikům a institucím, které 
se aktivně podílí na výzkumu a rozvoji v rámci přeshraniční spoluprá-
ce. Přeshraniční spolupráce s Rakouskem a Německem je pro Jih Čech 
z hlediska naší polohy zásadní. Nejen obchod je z pohledu těchto tří 
zemí významný, ale i sdílení informací a znalostí, výměna zkušeností 
či řešení společných témat.

Hostitelem letošního ročníku udílení cen CBA byla právě Jihočeská 
hospodářská komora, která uspořádala ve spolupráci s partnery ne-
jen zajímavé exkurze, ale především příjemný společenský večer v Al-
šově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou.

Těšíme se, že se budeme pravidelně setkávat nejen nad stránka-
mi Jihočeského podnikatele, ale především na akcích, jednání či jen 
u dobré kávy na Jihočeské hospodářské komoře. 

Přeji Vám příjemně strávený čas nad stránkami našeho časopisu 

  Miroslav Dvořák, předseda představenstva
  Jihočeské hospodářské komory
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Výzva č. 60: 1000 míst 
v bezplatných kurzech                         
pro zaměstnance 
Jihočeská hospodářská komora (JHK) zahájila na jaře 
letošního roku sérii bezplatných kurzů pro zaměstnan-
ce členských firem JHK. Během následujících dvou let 
tak bude na jihu Čech proškoleno přibližně 1000 osob.

Jaromír Polášek: 
Cena je uznání práce 
mých kolegů
V kategorii přeshraniční spolupráce institucí byla 
jihočeská cena Cross Border Award udělena Jihočeské 
centrále cestovního ruchu. Na otázky odpověděl ředi-
tel JCCR Jaromír Polášek.

Mojmír Čapka: 
BRISK si váží spolupráce                      
se sousedy
Jihočeskou cenu Cross Border Award v kategorii pře-
shraniční spolupráce podniků přinesl letošní ročník 
BRISKU Tábor, a.s.. Na otázky odpověděl předseda 
představenstva BRISK Tábor, a.s., Mojmír Čapka.

Je pro vás GDPR 
příležitost
nebo hrozba?
Jihočeská hospodářská komora (JHK) si uvědomuje 
dopady GDPR v souvislosti se zvýšením administrativ-
ní zátěže, a tak již více jak rok pracuje na osvětě této 
problematiky v podobě seminářů, článků či příspěvků 
v tisku a internetu. 

Distribuce:

* téměř 1200 firem – členům Jihočeské hospodářské komory
* jednotlivým kancelářím Hospodářské komory v regionech a začleněným živnostenským společenstvům
* osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života
* představitelům Jihočeského kraje, představitelům měst a obcí působících na území Jihočeského kraje, senátorům a poslancům za Jihočeský kraj
* institucím a státním organizacím působících na území Jihočeského kraje

Cílem zpravodaje Jihočeský podnikatel je hájit zájmy podnikatelů, přinášet informace z oblasti podnikatelského dění a přispívat ke zlepšení
podnikatelského prostředí v Česku.

5

6

7

15



www.jhk.cz 7

rozhovor čísla

Jihočeskou cenu Cross Bor-
der Award v  kategorii pře-
shraniční spolupráce podniků 
přinesl letošní ročník BRISKU 
Tábor, a.s. Firma byla oceněna 
především za výbornou spo-
lupráci napříč regiony.

 I  přesto, že se Brisk zařadil 
v  posledních 10 letech mezi nej-
větší evropské výrobce zapalova-
cích svíček a  mezi nejúspěšnější 
dodavatele snímačů pro automo-
bilový průmysl propaguje pře-
shraniční spolupráci.  

Na otázky odpověděl předseda 
představenstva BRISK Tábor, a.s., 
Mojmír Čapka.

Co pro Vás znamená získání 
ceny Cross Border Award? 

Ocenění považuji za velmi pres-
tižní, neformální, které má již mno-
holetou tradici. Oceňovány jsou 
významné české fi rmy a  jsem rád, 
že mezi ně patří BRISK Tábor a.s.

V čem vidíte smysl přeshranič-
ní spolupráce a v čem Vám pomá-
há?

BRISK Tábor má velmi úz-
kou spolupráci s  řadou r a -
kouských i  německých fi rem 

a  průběžně dochází mezi námi 
k  osobním kontaktům. Rád bych 
vyzdvihl při této příležitosti spo-
lupráci např. s  rakouskou fi rmou 
Engel nebo Wittmann v  oblasti 
vstřikovacích lisů nebo s  němec-
kými fi rmami Infi neon, Wieland, 
Eberle, Amanda nebo Staubli atd. 
Jmenoval bych řadu dalších fi rem 
v  Rakousku i  v  Německu a  to jak 
přímo v  příhraničních oblastech, 
tak i  v  dalších regionech obou 
zemí. Ocenění CBA vyjadřuje mimo 
jiné i  naše uznání, že si vážíme 
spolupráce s  našimi nejbližšími 
sousedy.

Do popředí se dostávají tech-
nologie, automatizace, roboti-
zace? Týkají se tyto trendy i Vaší 
společnosti? 

Brisk v  rámci přípravy na Prů-
mysl 4.0 inovuje a  zavádí nové 
řídící systémy pro výrobní techno-
logie, zavádí robotizovaná pracovi-
ště a systémy výrobní identifi kace. 
Dále připravujeme obousměrné 
propojení toku informací z výrob-
ních technologií do informačního 
systému. Všechny nové pláno-
vané technologie již budou při-

praveny na propojení 
informačních techno-

logií.  Součástí digitalizace je pak 
postupný přechod všech procesů 
fi rmy na plně elektronickou formu. 

V  části politického spektra 
se objevují hlasy za referendum 
k  setrvání ČR v  EU. Jak se k  my-
šlence opuštění EU stavíte? Jste 
pro větší integraci (případně za-
vedení Eura) nebo spíše pro uvol-
nění? Co by případné vystoupení 
po vzoru Brexitu znamenalo pro 
Brisk Tábor?   

Většina našich politiků trvale 
nebo podle společenských nálad 
mění názory na přijetí Eura a  se-
trvání ČR v EU. Jednoznačně jsem 
pro přijetí Eura a setrvání ČR v Ev-
ropské Unii. Argumentace je dlou-
hodobě známá. Naše republika je 
závislá na zahraničním obchodě 
a  to jak na exportu tak importu. 
Například BRISK Tábor a.s. vyvá-
ží 98% produkce do 77 zemí svě-
ta a  přes 50 procent n á k u p u 
materiálu je 
za j i š ťováno 
d o v o z e m 
z EU. Nákup 
technologií 
je z  velké 
části zajiš-
ťován také 

z  eurozóny. Jakákoliv fi xace kurzu 
je založena na spekulacích a  do-
hadech. Dlouhodobější strategické 
podnikatelské projekty jsou ovliv-
ňovány změnami kurzů. Firmám 
také se směnou Eura a využíváním 
hedgingu vznikají náklady. Příkla-
dem je Slovensko, kterému přijetí 
Eura prospělo. Rozhodně bych si 
nepřál vystoupení z  EU i  když si 
myslím, že BRISK tak jako mnoho 
jiných exportérů i  ve ztíženějších 
podmínkách přežil.

Blíží se léto, preferujete 
i  v  této oblasti vyjet za hranice 
ČR nebo raději trávíte odpočinek 
v Čechách? 

V  průběhu celého roku podle 
časových možností relaxuji na 
vlastní chalupě v  Čechách. V  let-
ních měsících trávíme pravidelně 
asi 14 dní dovolenou u moře v Itá-
lii a  to již tradičně po mnoho let 
ve stejném hotelu, kde jsme velmi 
spokojeni. V zimě několikrát za se-
zonu lyžujeme v  Rakousku a  také 
tam máme již vytvořené osobní 
kontakty a  vždy se jedná o  velmi 
příjemné zážitky. 

M. Čapka: BRISK si váží spolupráce se sousedy

BRISK Tábor je akciovou společností s ryze českým 
kapitálem. Je pokračovatelem tradice výroby 

zapalovacích svíček v Táboře, jejíž počátky se datují 
do roku 1935. Pro automobilový průmysl vyrábí kromě 

zapalovacích svíček, také žhavící svíčky a snímače. 
BRISK Tábor a.s. dále vyrábí zapalovací elektrody, 

ionizační sondy a technickou keramiku. Zaměstnává 
více než 500 lidí.


