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Spoločnosť SanSwiss informuje o raste tržieb, zisku a ďalších 
ukazovateľoch 
 
Jičínský závod hodnotí ukrajinský trh z dlhodobého hľadiska  
ako perspektívu napriek súčasnej nestabilnej situácii  
na východe krajiny 
 
Hospodársky výsledok po zdanení 58 miliónov korún vykázala podľa auditovaných výsledkov v 
účtovnom období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 spoločnosť SanSwiss z Jičína. Celkový obrat 
popredného európskeho výrobcu sanitárnej techniky, ktorý zamestnáva 139 ľudí, dosiahol 607 
miliónov korún. U čistého zisku ide o pätinové navýšenie, v tržbách potom firma vykázala 13 
percentní medziročný rast. Finančná riaditeľka spoločnosti Jičín Bernadeta Sýkorová 
informovala, že spoločnosť SanSwiss zaznamenala ku koncu účtovného obdobia zvýšenie 
všetkých ekonomických ukazovateľov a naďalej zvyšovala produkciu z predchádzajúcich rokov.  
"Predaj vzrástol o 13 percent medziročne. Kým v predchádzajúcom obchodnom roku sme 
dodali na tuzemský a zahraničné trhy 143 tisíc sprchových kútov, do konca marca 2017 to už 
bolo 162 tisíc predaných kusov, "hovorí Bernadeta Sýkorová. Dodáva, že v súčasnosti 
SanSwiss ovláda zhruba pätinu českého trhu so sprchovými kútmi a vaničkami. V zásade 
celkový 13-percentný medziročný nárast obratu v súčasnom uzavretom účtovnom období 
zabezpečil export. Dosiahol 452 miliónov korún a na celkových tržbách firmy sa podieľal tromi 
štvrtinami. 
 
Svoju sanitárnu techniku SanSwiss Jičín vyváža hlavne do Francúzska, ďalej do Nemecka, 
Belgicka, Švajčiarska, Poľska, na Slovensko, do Ruska a na Ukrajinu, do Nórska alebo 
Holandska. Z hľadiska produkcie je pre SanSwiss jasne dominantný náročný francúzsky trh, na 
ktorom realizuje cez 42 percent celkového obratu. 
 
Popri tradičných západoeurópskych trhoch vidí SanSwiss trvalé možnosti uplatnenia aj vo 
vyspelých krajinách na východ od nás. Trebárs na Slovensku, ktoré sa na celkovom obrate 
firmy podieľa 6 percentami, český podnik v ukončenom obchodnom roku predal sprchové kúty 
a vaničky za zhruba 40 miliónov korún. Sanitárna technika z Jičína sa na slovenskom trhu teší 
značnej obľube najmä u zákazníkov uprednostňujúcich kvalitné a technicky vyspelé výrobky s 
vysokou úžitkovou hodnotou. Rovnako ako v Českej republike ľudia začali viac investovať do 
bývania. Okrem individuálnej výstavby a rekonštrukcií jičínskej firme na oboch trhoch 
všeobecne pribúdajú zákazky aj na menších projektoch.  
 
"U nás aj v ďalších vyspelých krajinách sa čoraz významnejšou konkurenčnou výhodou stáva 
naše dlhodobé zameranie na malosériovú výrobu sprchových kútov vyššej strednej triedy s 
vysokou úžitkovou hodnotou," konštatuje Ing. František Bílek, obchodný riaditeľ spoločnosti 
SanSwiss. Trochu iná je súčasná situácia na Ukrajine, kde sa v poslednom čase výrazne 
znížila kúpna sila obyvateľstva. Kvalita sprchovacích kútov na tamojšom trhu tak prestala hrať 
zásadnú úlohu a zákazníci u tohto sortimentu uprednostňujú síce ďalej dobré úžitkové 
vlastnosti, avšak s veľkým dôrazom na jednoduchšie prevedenie a nižšiu cenu. 
 
"Aj napriek pretrvávajúcej vyhrotenej a nestabilnej situácii na východe územia, všeobecne zlej 
platobnej morálke a ďalším problémom však ukrajinský trh z dlhodobého hľadiska považujeme 
za zaujímavý. Podľa nášho názoru by bolo veľkou chybou odtiaľ odchádzať, "zdôrazňuje Ing. 
Bílek. SanSwiss si preto pre Ukrajinu stanovil trojročný plán predaja, ktorý sa zatiaľ darí plniť. V 
účtovnom období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 tam jičínska firma dodala 950 sprchovacích 
kútov za viac ako 7 miliónov korún a v prebiehajúcom obchodnom roku počíta s navýšením 
predaja o 22 percent. 
 
Zhruba 70 percent tržieb na ukrajinskom trhu spoločnosť SanSwiss realizuje v Kyjeve a okolí, 
zvyšok vo Ľvove a v ďalších regiónoch západnej časti krajiny. Hlavne tam česká firma pociťuje 
výraznejšie oživenie súkromnej výstavby aj developerských aktivít. "Spolu s tým sa objavujú 
nové požiadavky na nás a našich predajcov. Perspektívne tam vidíme svoju úlohu v 
uspokojovaní dopytu po kvalitnom a značkovom tovare zo strany majetnejšej časti obyvateľov i 
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developerov. V tejto súvislosti je však nutné budovať luxusné predajné miesta so vzorkami 
sprchových kútov vyššej cenovej kategórie, "vysvetľuje obchodný riaditeľ podniku SanSwiss 
František Bílek. 

 
Jičínský výrobný závod je významnou súčasťou celoeurópskej skupiny sanitárnej techniky 
SanSwiss AG svetového holdingu RONAL AG. V súčasnosti česká spoločnosť zabezpečuje 
viac ako 75 percent celkovej produkcie sprchovacích kútov skupiny. Tradične sa orientuje na 
zákazkovú a malosériovú produkciu sprchovacích kútov vyššej strednej až luxusnej triedy s 
vysokou úžitkovou hodnotou. V jednej smene je SanSwiss schopný vyrobiť až 1000 kútov 
denne. Zhruba 35 percent produktov má pritom atypické prevedenie, kedy každý kus je 
originál. Jičínská firma aktuálne ponúka v desiatich základných produktových radách približne 
100 základných typov sprchových kútov. K ich prednostiam a konkurenčným výhodám, a to aj 
na vyspelých západných trhoch, patria najmä značná technická prepracovanosť, kvalitné 
riešenie detailov a v neposlednom rade tiež široká variabilita prevedení. 
 
V účtovnom období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 počíta SanSwiss Jičín s ďalším rastom 
výkonov. Pri plánovanom obrate 660 miliónov korún a čistom zisku takmer 59 miliónov korún 
chce v prebiehajúcom obchodnom roku predať 176 tisíc sprchových kútov. Význam českého 
podniku v rámci skupiny sanitárnej techniky oceňuje aj vedenie švajčiarskeho holdingu, ktoré si 
Jičín zvolilo pre realizáciu projektu rozšírenia výroby a logistiky.  
 
"Aj vďaka dobrej spolupráci s orgánmi mesta by sme mali ešte tento rok v areáli nášho závodu 
začať výstavbu novej multifunkčnej haly. Vznikne tak celková rozloha 17 tisíc metrov 
štvorcových s priestormi pre výrobu i s modernými skladmi materiálu a hotových výrobkov. Do 
stavebnej časti, teda bez technológií a vybavenia, vložíme 175,5 miliónov korún, "informuje 
finančná riaditeľka Bernadeta Sýkorová. Po uvedení do prevádzky bude nový komplex plne 
zabezpečovať plánované potreby podniku SanSwiss nielen vo výrobe, ale aj v logistike. 
Investícia prinesie aj ďalšie dlhodobé pracovné príležitosti. V horizonte desiatich rokov v Jičíne 
počítajú s postupným náborom niekoľkých desiatok nových zamestnancov. 
 
SanSwiss, s.r.o. pôsobí v jičínskej priemyselnej zóne od roku 1999. Súčasný názov firma nesie 
od novembra 2009, kedy sa vyčlenila z českej spoločnosti Ronal CR, známejší skôr produkciou 
liatych kolies pre automobily. Po oddelení sa jičínsky podnik začlenil do novovzniknutej 
celoeurópskej skupiny sanitárnej techniky SanSwiss AG svetového holdingu RONAL AG. 
Ďalšími členmi skupiny sú výrobné závody v Bitche vo Francúzsku a v rumunskom Temešvári 
a obchodné zastúpenie vo Francúzsku, v Českej republike, Poľsku, Nemecku, vo Švajčiarsku a 
v Rumunsku. 
 
 
Kontakt:  
SanSwiss s.r.o. 
Popovická 1123  
506 01  Jičín   
E-mail:  prodej@sanswiss.cz 
www.sanswiss.sk 
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