
 

 

 

Český CLIMAX dál expanduje na Západ, 
obrat opět přes 1 miliardu 

 
Vsetín 27. listopadu 2018 – Největší český výrobce stínicí techniky CLIMAX zveřejnil 

své auditované hospodářské výsledky za rok 2017. Tržby vsetínského lídra za loňský 

rok dosáhly rekordních 1 055 milionů Kč, což je o 5,4 % více oproti roku 2016. V roce 

2019 plánuje navýšit výrobní kapacitu a přijmout dalších 100 zaměstnanců. Velkou 

změnu prodělalo vedení společnosti – zakladatele Miroslava Jakubce nahradil ve 

funkci generálního ředitele dlouholetý obchodní ředitel David Žabčík. Miroslav 

Jakubec zůstává předsedou představenstva.  

 

Vsetínský výrobce stínění CLIMAX navazuje na loňský úspěch a s utrženou 1 miliardou Kč si 

udržuje pozici lídra na tuzemském trhu v oblasti výroby žaluzií, rolet, pergol, markýz či sítí 

proti hmyzu. Na hospodářských výsledcích se podílela především silná pozice společnosti na 

zahraničních trzích. Zisk společnosti po zdanění meziročně klesl na 55,5 milionu Kč. 

Ovlivnily ho především rozsáhlé investice a opravy. 

 

Export 

Podíl vývozu stále dlouhodobě roste a v roce 2017 dosáhl 60 %. Hlavními exportními trhy, 

kterých je aktuálně 31, jsou dlouhodobě země západní Evropy. Dceřiné společnosti má 

CLIMAX ve Francii a ve Švýcarsku a díky exkluzivnímu partnerství v Izraeli se mu úspěšně 

daří vyvážet také do zemí Blízkého východu.  

 

Mezi českými zákazníky narůstá obliba látkových rolet a výrazně vzrostl zájem o svislé 

fasádní clony (meziroční nárůst o 50 %). Nejvýznamněji se na tržbách podílely venkovní 

žaluzie, které jsou klíčovým výrobkem společnosti. 

 

Také letošní rok je pro CLIMAX úspěšný. „Obrat za první tři čtvrtletí narostl oproti stejnému 

období roku 2017 o 5,3 % na 844 milionů Kč,“ komentuje dosavadní vývoj David Žabčík, 

generální ředitel společnosti CLIMAX.  

 

Navýšení výroby 
Letos CLIMAX zaměstnává 457 osob a v roce 2019 plánuje přijmout dalších 100. 

„Dlouhodobě roste poptávka zejména po venkovním stínění. Tento trend má podle prognóz 

v oboru pokračovat i nadále, proto plánujeme výrazně navýšit výrobu. Letos nově otevřená 

hala nám umožní rozšířit výrobní kapacitu venkovních žaluzií, svislých fasádních clon, pergol 

a látkového stínění,“ dodává Žabčík.  

 

Změny ve vedení  
Po 25 letech od založení společnosti proběhly změny v jejím vedení. Dosavadní generální 

ředitel Miroslav Jakubec předal řízení společnosti dlouholetému kolegovi na postu 

obchodního ředitele Davidu Žabčíkovi. Miroslav Jakubec zůstává majitelem firmy a 

předsedou představenstva. „David Žabčík má velkou zásluhu na rozvoji naší společnosti, 



 

 

proto mu funkci předávám s plnou důvěrou. Na chod CLIMAXU budu dále dohlížet z pozice 

předsedy představenstva,“ okomentoval změnu Miroslav Jakubec.  

 

 

 

Více informací a inspirace najdete na www.climax.cz. 
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Společnost CLIMAX je největším výrobcem stínicí techniky v České republice. Zaměstnává 428 zaměstnanců a 

patří k významným zaměstnavatelům ve Zlínském kraji. Na trhu působí již od roku 1993 a po celou dobu své 

existence klade důraz na kvalitu a špičkové zpracování svých výrobků. Výroba, sídlo společnosti a vlastní 

vývojové centrum se nachází ve Vsetíně. Více než polovina všech výrobků směřuje na export do zemí západní 

Evropy. CLIMAX vyrábí venkovní žaluzie a rolety, markýzy, svislé fasádní clony, vnitřní látkové stínění, pergoly, 

sítě proti hmyzu a vnitřní žaluzie.  

 

http://www.climax.cz/

