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Zumtobel Group predstavuje  
novú štruktúru a právnu  formu pre región Strednej a Východnej Európy (CEE)  
 
 
 

Oznámenie pre obchodných partnerov a zákazníkov. 
 
 
 

S potešením Vám týmto oznamujeme podrobnosti o našej novej štruktúre v CEE regióne (Central 
and East Europe). Nové usporiadanie vzniklo zlúčením obchodných spoločností Zumtobel a Thorn 
v súlade s víziou CEE, pána Schumachera. Cieľom je ešte viac posilniť dobré vzťahy so zákazníkmi a 
pripraviť tak pôdu pre ešte komplexnejšiu a viac zákaznícky orientovanú ponuku.  
 

Na svojej inauguračnej tlačovej konferencii stanovil nový výkonný riaditeľ Zumtobel Group, pán 
Ulrich Schumacher, jasný cieľ: “zorganizovať Zumtobel Group tak, aby bol celok tvorený viac než iba 
samotným súčtom svojich jednotlivých častí.“ 
 

Túto novú oranizáciu riadi pán Ing. Rudolf Staricky, Managing Director s celkovou 
zodpovednosťou za krajiny v oblasti CEE (Poľsko, Česko, Slovensko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, 
Bulharsko, Macedónia, Bosna a Hercegovina). V súlade s uvedeným cieľom, posilnenia podpory 
všetkých zákazníkov, zostavil Rudolf Staricky team skúsených odborníkov s úlohou poskytovať služby 
všetkým naším zákazníkom v oblasti CEE. Pán Ing. Petr Motýl, Country manager Lighting Brands 
pre Česko a Slovensko, pracuje v Zumtobel Group od roku 2013 so zodpovednosťou za predaj 
naprieč značkami a všetkými obchodnými kanálmi.  
 

V rámci novej štruktúry budeme samozrejme i naďalej rozvíjať naše dve silné značky s jasným 
vymedzením ich postavenia na trhu. Portfóliá i služby oboch značiek sa budú rozvíjať vzájomne a 
koordinovane, tak aby nedochádzalo k ich prekrývaniu sa. Zároveň je naším cieľom pripraviť pre Vás, 
našich partnerov a zákazníkov, ešte komplexnejšiu ponuku ako doteraz.  
 

Pokiaľ ide o obchodný prístup k trhu, naše predajné činnosti sme preorganizovali do štyroch 
predajných kanálov:  
 

- Specification, tj. činnosti spojené s architektami, projektantami apod. Zumtobel i Thorn majú 
v tejto oblasti silné a jasné postavenie na trhu. Budeme koordinovať obchodný team s cieľom 
pripraviť pre Vás svetelné riešenia, ktoré splnia Vaše požadavky týkajúce sa využitia i ceny. 
Vzájomná kombinácia v prístupu k trhu nám umožňuje ponúknuť Vám abolútne najlepšie 
riešenie osvetlenia.  
 

- Outdoor Public Lighting, tj. vonkajšie verejné osvetlenie, ako sú cesty,  doprava, 
infraštruktúra, šport, mestá a verejný sektor.  
Táto oblast je určená prevažne značke Thorn. Spojením značiek dosiahneme širšiu ponuku a 
tesné prepojenie interiéru s exteriérom.  
 

- End Users, tj. predaj produktov a riešení oboch značiek koncovým užívateľom, napr. 
v oblastiach retail, segment voľného času, priemyselné osvetlenie, zdravotníctvo.  
 

- Trade, je určený pre distribučný business, kterými sú veľkoobchodné siete a ďalší. V tejto 
oblasti budeme posilňovať hlavne značku Thorn.  

 
 



 

 

Ďalej Vás chceme informovať, že pripravujeme konsolidáciu právnej štruktúry a našu právnickú 
osobu premenujeme. Zumtobel a Thorn bude vykonávať svoju činnosť v Česku i Slovensku 
prostredníctvom spoločnosti ZG Lighting s.r.o., kde bol Ing. Rudolf Staricky menovaný konateĺom a 
Ing. Petr Motýl prokuristom. O konkrétnom termíne tejto zmeny Vás budeme čoskoro informovať.  
 
  

Počas nasledujúceho obdobia budú spoločnosti Zumtobel Lighting s.r.o. a THORN Lighting CS 
s.r.o. naďalej obchodne spolupracovať so svojimi doterajšími partnermi a zákazníkmi rovnako ako 
v minulosti. Neváhajte, a obráťte sa na svojich obchodných zástupcov alebo na tel. 266782200 
(recepcia), na fax č. 266782201, alebo e-mailom na novú spoločnú adresu: 
praha@zumtobelgroup.com  pre Slovensko  slovensko@zumtobelgroup.com 
 

 
Sme presvedčení, že uvedená nová štruktúra bude pre Vás, našich zákazníkov, znamenať 

ďalší prínos.  
Zároveň by sme Vám chceli pri tejto príležitosti poďakovať za Vašu dôveru v naše značky a 

služby.  
 
Tešíme sa na ďalšiu skvelú spoluprácu s Vami a prajeme Vám svetlú budúcnosť so značkami 

Thorn a Zumtobel.  
 

 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
 
 

Ing. Rudolf Staricky    Ing. Petr Motýl  
Managing Director    Country manager CZ/SK 
ZG Lighting CEE GmbH     Zumtobel Lighting s.r.o., Thorn Lighting CS s.r.o. 

 
 
 
 
 
Spoločné kontakty: 

Podporu a pracovníkov spoločností Zumtobel Lighting s.r.o. a Thorn Lighting CS s.r.o. nájdete na adresách: 
 
Kancelária Bratislava: 

Zumtobel Group, Refinery Galery, Vlčie Hrdlo 1, 824 01  Bratislava 
Kontakt pro Slovenskou republiku:  Mgr. Jiří Maleňák, M. +420 724 71 96 46, jiri.malenak@zumtobelgroup.com 
E-mail pro Slovenskou republiku:  slovensko@zumtobelgroup.com 
 
 
 
Kancelária Praha:   Kancelária Brno:   Kancelária Ostrava: 

Zumtobel Group       Zumtobel Group       Zumtobel Group  
Jankovcova 2       Pellicova 33       Kalusova 818/4  
170 00  Praha 7       602 00  Brno       709 00  Ostrava  
Tel. 266 78 22 00       Tel. 543 21 31 90       Tel. 596 63 07 58 
   
        
 
E-mail na pracovníkov:   jmeno.prijmeni@zumtobelgroup.com 
 
E-mail spoločný:  thorn.cz@zumtobelgroup.com     praha@zumtobelgroup.com 
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