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SanSwiss hlásí růst tržeb, zisku a dalších ukazatelů 
 
Jičínský závod hodnotí ukrajinský trh z dlouhodobého hlediska 
jako perspektivní, a to i přes současnou nestabilní situaci na 
východě země 
 
Hospodářský výsledek po zdanění 58 milionů korun vykázala podle auditovaných výsledků v 
účetním období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 společnost SanSwiss z Jičína. Celkový obrat 
předního evropského výrobce sanitární techniky, který zaměstnává 139 lidí, dosáhl 607 milionů 
korun. U čistého zisku jde o pětinové navýšení, v tržbách potom firma vykázala 13procentní 
meziroční růst. Informovala o tom finanční ředitelka jičínského podniku Bernadeta Sýkorová 
s tím, že SanSwiss v ukončeném účetním období zaznamenal vzestup všech ekonomických 
ukazatelů a pokračoval v růstu výkonů z minulých let. 
 
„Prodej nám meziročně vzrostl o 13 procent. Zatímco v předešlém obchodním roce jsme dodali 
na tuzemský a zahraniční trhy 143 tisíc sprchových koutů, do konce března 2017 to již bylo 162 
tisíc prodaných kusů,“ říká Bernadeta Sýkorová. Dodává, že v současnosti SanSwiss ovládá 
zhruba pětinu českého trhu se sprchovými kouty a vaničkami. V podstatě celý 13procentní 
meziroční nárůst obratu potom v aktuálně uzavřeném účetním období zajistil společnosti 
export. Dosáhl 452 milionů korun a na celkových tržbách firmy se podílel třemi čtvrtinami. 
 
Svou sanitární techniku SanSwiss Jičín vyváží hlavně do Francie, dále do Německa, Belgie, 
Švýcarska, Polska, na Slovensko, do Ruska a na Ukrajinu, do Norska nebo Nizozemska. Z 
hlediska produkce je pro SanSwiss jasně dominantní náročný francouzský trh, na kterém 
realizuje přes 42 procent celkového obratu. 
 
Vedle tradičních západoevropských trhů vidí SanSwiss trvalé možnosti uplatnění i ve vyspělých 
zemích na východ od nás. Třeba na Slovensku, které se na celkovém obratu firmy podílí 6 
procenty, český podnik v ukončeném obchodním roce prodal sprchové kouty a vaničky za 
zhruba 40 milionů korun. Sanitární technika z Jičína se na slovenském trhu těší značné oblibě 
zejména u zákazníků upřednostňujících kvalitní a technicky vyspělé výrobky s vysokou užitnou 
hodnotou. Obdobně jako v České republice tam začali lidé opět více investovat do bydlení. 
Kromě individuální výstavby a rekonstrukcí jičínské firmě na obou trzích obecně přibývají 
zakázky i na menších projektech. 
 
„U nás i v dalších vyspělých zemích se čím dál významnější konkurenční výhodou stává naše 
dlouhodobé zaměření na malosériovou výrobu sprchových koutů vyšší střední třídy s vysokou 
užitnou hodnotou,“ konstatuje ing. František Bílek, obchodní ředitel společnosti SanSwiss. 
Poněkud jiná je zatím současná situace na Ukrajině, kde v posledním období významně 
poklesla kupní síla obyvatel. Kvalita sprchových koutů na tamním trhu tak přestala hrát zásadní 
roli a zákazníci u tohoto sortimentu upřednostňují sice dále dobré užitné vlastnosti, avšak 
s velkým důrazem na jednodušší provedení a nižší cenu. 
 
„I přes přetrvávající vyhrocenou a nestabilní situaci na východě území, obecně špatnou 
platební morálku a další problémy však ukrajinský trh z dlouhodobého hlediska považujeme za 
zajímavý. Podle našeho názoru by bylo velikou chybou odtud odcházet,“ zdůrazňuje ing. Bílek. 
SanSwiss si proto pro Ukrajinu stanovil tříletý plán prodeje, který se zatím daří plnit. V účetním 
období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 tam jičínská firma dodala 950 sprchových koutů za více 
než 7 milionů korun a v probíhajícím obchodním roce počítá s navýšením prodeje o 22 procent. 
 
Zhruba 70 procent tržeb na ukrajinském trhu společnost SanSwiss realizuje v Kyjevě a okolí, 
zbytek ve Lvově a v dalších regionech západní části země. Hlavně tam česká firma pociťuje 
výraznější oživení soukromé výstavby i developerských aktivit. „Spolu s tím se objevují nové 
požadavky na nás a naše prodejce. Perspektivně tam vidíme svou roli v uspokojování poptávky 
po kvalitním a značkovém zboží ze strany majetnější části obyvatel i developerů. V této 
souvislosti je však nutné budovat luxusní prodejní místa se vzorky sprchových koutů vyšší 
cenové kategorie,“ vysvětluje obchodní ředitel podniku SanSwiss František Bílek. 
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Jičínský výrobní závod je významnou součástí celoevropské skupiny sanitární techniky 
SanSwiss AG světového holdingu RONAL AG. V současnosti česká společnost zajišťuje více 
než 75 procent celkové produkce sprchových koutů skupiny. Tradičně se orientuje na 
zakázkovou a malosériovou produkci sprchových koutů vyšší střední až luxusní třídy s vysokou 
užitnou hodnotou. V jedné směně je SanSwiss schopen vyrobit až 1000 koutů denně. Zhruba 
35 procent produktů má přitom atypické provedení, kdy každý kus je originál. Jičínská firma 
aktuálně nabízí v deseti základních produktových řadách přibližně 100 základních typů 
sprchových koutů. K jejich přednostem a konkurenčním výhodám, a to i na vyspělých 
západních trzích, patří zejména značná technická propracovanost, kvalitní řešení detailů a 
v neposlední řadě také široká variabilita provedení. 
 
V účetním období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 počítá SanSwiss Jičín s dalším růstem výkonů. 
Při plánovaném obratu 660 milionů korun a čistém zisku téměř 59 milionů korun chce 
v probíhajícím obchodním roce prodat 176 tisíc sprchových koutů. Význam českého podniku 
v rámci skupiny sanitární techniky oceňuje i vedení švýcarského holdingu, které si Jičín zvolilo 
pro realizaci projektu rozšíření výroby a logistiky. 
 
„I díky dobré spolupráci s orgány města bychom měli ještě letos v areálu našeho závodu 
zahájit výstavbu nové multifunkční haly. Vznikne tak celková rozloha 17 tisíc metrů čtverečních 
s prostory pro výrobu i s moderními sklady materiálu a hotového zboží. Do stavební části, tedy 
bez technologií a vybavení, vložíme 175,5 milionů korun,“ informuje finanční ředitelka 
Bernadeta Sýkorová. Po uvedení do provozu bude nový komplex plně zajišťovat plánované 
potřeby podniku SanSwiss nejen ve výrobě, ale také v logistice. Investice přinese i další 
dlouhodobé pracovní příležitosti. V horizontu deseti let v Jičíně počítají s postupným náborem 
několika desítek nových zaměstnanců.  
 
SanSwiss, s. r. o., působí v jičínské průmyslové zóně od roku 1999. Současný název firma 
nese od listopadu 2009, kdy se vyčlenila z české společnosti Ronal CR, známější spíše 
produkcí litých kol pro automobily. Po oddělení se jičínský podnik začlenil do nově vzniklé 
celoevropské skupiny sanitární techniky SanSwiss AG světového holdingu RONAL AG. 
Dalšími členy skupiny jsou výrobní závody v Bitche ve Francii a v rumunském Temešváru a 
obchodní zastoupení ve Francii, v České republice, Polsku, Německu, ve Švýcarsku a 
v Rumunsku. 
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