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Zumtobel Group představuje  
novou strukturu a právní formu pro region Střední a Východní Evropy (CEE)  
 
 
 

Sdělení pro obchodní partnery a zákazníky. 
 
 
 

S potěšením Vám tímto sdělujeme podrobnosti o naší nové struktuře v CEE regionu (Central East 
Europe). Nové uspořádání vzniklo sloučením obchodních společností Zumtobel a Thorn v souladu s 
vizí CEO, pana Schumachera s cílem ještě více posílit dobré vztahy se zákazníky a připravit pro Vás 
tak ještě komplexnější a více zákaznicky orientovanou nabídku.  

 
Na své inaugurační tiskové konferenci vytýčil nový výkonný ředitel Zumtobel Group, pan Ulrich 

Schumacher, jasný cíl: "zorganizovat  Zumtobel Group tak, aby celek tvořil více než pouhý součet 
svých jednotlivých částí". 
 

Tuto novou organizaci řídí pan Ing. Rudolf Staricky, Managing Director s celkovou 
odpovědností za země v oblasti CEE  jako Česká a Slovenská republika, Polsko, Chorvatsko, Srbsko, 
Rumunsko, Bulharsko, Makedonie, Bosna a Hercegovina. V souladu s uvedeným cílem pro posílení 
podpory všem zákazníkům sestavil Rudolf Staricky tým zkušených odborníků s úkolem poskytovat 
služby všem našim zákazníkům v oblasti CEE. Pan Ing. Petr Motýl, jako Country manager Lighting 
Brands CZ/SK pracuje v Zumtobel Group od roku 2013, s odpovědností za prodej napříč značkami a 
všemi obchodními kanály. 
 

V rámci nové struktury budeme samozřejmě i nadále rozvíjet naše dvě silné značky s jasným 
vymezení jejich postavení na trhu. Portfolia i služby obou se budou rozvíjet vzájemně a koordinovaně 
tak, aby nedocházelo k jejich překrývání. Zároveň je našim cílem připravit pro Vás, naše partnery a 
zákazníky komplexnější nabídku než doposud. 
 

Pokud jde o obchodní přístup k trhu, naše prodejní činnosti jsme přeorganizovali do čtyř 
prodejních kanálů:  
 

- Specification, tj. naše aktivity spojené s architekty, projektanty atp.. Zumtobel i Thorn zde 
mají silné a jasné postavení na trhu. Budeme koordinovat obchodní tým s cílem připravit pro 
Vás světelná řešení, jenž splní Vaše požadavky z pohledu využití i ceny. Vzájemná 
kombinace v přístupu k trhu nám umožňuje nabídnout Vám absolutně nejlepší řešení.  

 
- Outdoor Public Lighting, tj . venkovní veřejné osvětlení, což znamená naše řešení pro 

silnice, dopravu, infrastrukturu, sport, města a veřejný sektor. Tato oblast je určena převážně 
značce Thorn. Spojením značek dosahujeme širší nabídky a těsné propojení interiéru 
s exteriérem. 

 
- End Users, tj. prodej produktů a řešení obou značek koncovým uživatelům, jako například 

řešení pro retail, segment volného času, průmyslové osvětlení a zdravotnictví. 
 
- Trade, je určen pro distribuční business jako např. velkoobchodní sítě a další, kde budeme 

posilovat zejména značku Thorn. 
 
 



 

 

Dále Vás chceme informovat, že provedeme konsolidaci právní struktury a naši právnickou 
osobu přejmenujeme. Zumtobel i Thorn bude provádět svou činnost v České a Slovenské republice 
prostřednictvím společnosti ZG Lighting s.r.o., v níž bude Ing.Rudolf Staricky jednatel a Ing. Petr 
Motýl prokurista. O konkrétním termínu této změny Vás budeme brzy informovat.  
 

Během následujícího období budou společnosti Zumtobel Lighting s.r.o. a THORN Lighting CS 
s.r.o. nadále obchodně spolupracovat se svými dosavadními partnery a zákazníky stejně jako v 
minulosti. Obracejte se na své stávající obchodní zástupce tak jako doposud nebo použijte  tel. 
266782200 (recepce), fax č. 266782201, případně e-mail na novou společnou adresu:      
praha@zumtobelgroup.com a pro Slovensko e-mail slovensko@zumtobelgroup.com 

 

Jsme přesvědčeni, že tato nová struktura bude pro Vás, naše zákazníky znamenat další přínos.  
Zároveň bychom také chtěli při této příležitosti poděkovat za Vaši důvěru v naše značky a služby.  
 
Těšíme se, na další skvělou spolupráci s Vámi a přejeme Vám další světlou budoucnost se 

značkami Thorn a Zumtobel. 
 
 
S pozdravem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
Společné kontakty: 

podporu a pracovníky společností Zumtobel Lighting s.r.o. a Thorn Lighting CS s.r.o. najdete na adresách 
 
Kancelář Praha:  Kancelář Brno:  Kancelář Ostrava:     Kancelář Bratislava: 

 
Zumtobel Group  Zumtobel Group               Zumtobel Group      Zumtobel Group  
Jankovcova 2  Pellicova 33  Kalusova 818/4                   Refinery Galery, Vlčie Hrdlo 1 
170 00  Praha 7  602 00  Brno  709 00  Ostrava      SK-824 01  Bratislava 
Tel. 266 78 22 00   Tel. 543 21 31 90  Tel. 596 63 07 58      Tel. +420 724 71 96 46  
      
 
 
E-mail osobní:            jmeno.prijmeni@zumtobelgroup.com  
 
E-mail pro Českou republiku:            thorn.cz@zumtobelgroup.com   praha@zumtobelgroup.com    
 
E-mail pro Slovenskou republiku:     slovensko@zumtobelgroup.com 
Kontakt pro Slovenskou republiku:   Mgr. Jiří Maleňák,  M.:+420 724719646,  jiri.malenak@zumtobelgroup.com 
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