
Messer 
v kostce



Pouze ve výjimečných 
podmínkách ze sebe 
vydáte to nejlepší



Stefan Messer, majitel a výkonný 
ředitel (CEO) skupiny Messer.

V rámci skupiny Messer jsme si přirozeně stanovili své cíle. Chceme se stát jedním 

z lídrů v odvětví technických plynů v Evropě a v Číně. Chceme získávat nové trhy. 

Snažíme se zkvalitňovat a koordinovat spolupráci s našimi partnery a společnostmi 

a poskytovat odbornou, inovativní a spolehlivou péči a podporu ještě většímu počtu 

zákazníků. Jinými slovy, chceme být pro zákazníky i zaměstnance první volbou. 

Naším cílem je rozvoj a udržitelný růst, který nám umožňuje uchovat si svou identitu, 

prosazovat své hodnoty a principy a nadále je zavádět do praxe. A to vše při 

zachování nezávislosti naší společnosti. 

Dosáhnout těchto cílů proto není jednoduché – je nutné najít vyvážený poměr mezi 

minulostí a budoucností, mezi čísly a hodnotami, mezi smyslem pro odpovědnost 

a odvahou. Tuto cestu musí nastoupit nikoli jednotlivec, ale celý tým – manažerský 

tým včetně partnerů a kolegů, kteří mají potřebné zkušenosti a odborné znalosti 

v oblasti, za kterou odpovídají a kteří si tedy navzájem důvěřují. Tým s jasně 

vymezenými pravomocemi a kompetencemi, v němž budou úkoly vhodně rozděleny 

mezi jednotlivé členy.

Dr. Hans-Gerd Wienands, 
finanční ředitel (CFO).



Ze vzduchu získáváme
maximum

Už více než 100 let je firma Messer vnímána jako specialista v oblasti technických plynů. Skupina Messer 

vyrábí a dodává kyslík, dusík, argon, oxid uhličitý, vodík, helium, ochranné atmosféry pro svařování, 

speciální plyny, medicinální plyny a široký sortiment plynných směsí. Ve společnosti Messer označujeme 

své produkty jako „ “, tedy „plyny pro život“, protože při výrobě produktů každodenní Gases for Life

potřeby, od aut až po rovnátka, hrají stejně důležitou roli jako voda nebo elektřina. Vzduch představuje 

surovinu, z níž získáváme většinu našich plynů. 

Ve více než 60 zařízeních na dělení vzduchu po celém 

světě provádíme denně separaci vzduchu na jednotlivé 

složky a získáváme z nich něco navíc: ”.„Gases for Life

Tento proces zahrnuje oddělení tří hlavních plynných 

složek vzduchu  a  – a také dusíku, kyslíku argonu

vzácných plynů  a , z nichž každý  xenonu kryptonu

potom zvlášť zpracováváme a uskladňujeme 

v kapalném nebo plynném skupenství pro další použití. 

Vedle těchto plynů dostupných ze vzduchu získáváme 

i další plyny z přírodních nebo průmyslových zdrojů: 

oxid uhličitý, vodík, helium acetylen a .

A to ještě není vše

Plyny pro svařování a dělení materiálů. Ať už jde o ochranné svařovací plyny nebo sofistikované plynné 

směsi pro svařování, nabízí Messer kompletní spektrum plynů pro svařování a dělení materiálů. Nabídka 

služeb: • svařování TIG, MIG a MAG   • tvarování   • laserové řezání.

Speciální plyny. Široká nabídka speciálních plynů v portfoliu společnosti Messer odráží jejich rozmanité 

využití, kterému byla přizpůsobena na míru. Příklady využití:  • kapalné helium se používá k ochlazování 

magnetů v lékařských přístrojích na principu magnetické rezonance (MRI)   • analytické procesy zahrnují 

použití plynů vysoké čistoty   • jednotlivé směsi plynů se užívají jako kalibrační plyny   

• panely s izolačním sklem jsou plněny kryptonem, žárovky pak směsí kryptonu a xenonu.

Plyny pro použití ve zdravotnictví. V klinické praxi představují medicinální plyny důležitý prvek zdravotní 

péče. Způsoby jejich využití jsou rozmanité. Využívají se například v následujících oblastech:  

• anestézie   • tlumení bolesti   • diagnostika   • respirační terapie   • chirurgie   • kryoterapie   • uchovávání 

biologických materiálů.

Plyny pro potravinářský průmysl. Všechny čisté plyny a směsi plynů, které společnost Messer vyrábí pro 

použití v potravinářství, jsou na trh uváděny pod obchodním názvem Gourmet. Plyny a procesy společnosti 

Messer se využívají v různých oblastech:   • pro kryogenní mražení   • v komplexních systémech chlazení 

při transportu   • pro balení potravin v ochranné atmosféře   • v systémových řešeních pro optimalizaci 

technologie míchání  a hnětení.



 

 

Nejlepší řešení pro největší 

zakázky: 

potrubní systém – ten znamená přímé napojení na 

průmyslovou oblast s řadou propojených 

velkospotřebitelů.

výroba plynu přímo u zákazníka. Plyny jsou na místě 

spotřeby vyráběny pomocí zařízení na dělení vzduchu 

nebo membránových zařízení, popřípadě pomocí 

zařízení na výrobu vodíku a syntézních plynů.

Optimální řešení pro velké 

zakázky: 

Efektivní řešení pro středně 

velké zakázky: 

řešení v podobě zásobníků přímo na místě, do kterých 

se plyn dodává cisternovým vozem nebo pomocí 

menších dewarových nádob, které dodávají servisní 

vozidla společnosti Messer.

Bezpečné řešení pro menší 

zakázky: 

jednotlivé tlakové lahve nebo svazky lahví, 

potřebujete-li malé množství plynu, dodáváme 

prostřednictvím místních distributorů nebo přímo 

z plnírny.

Vždy dodáme plyn přesně tak, 
jak jej potřebujete

Zákazníkům společnosti Messer musí být dodáván nejen přesně takový plyn, jaký potřebují 

a v požadované kvalitě, ale dodávky musí být zajišťovány spolehlivě – samozřejmě ve správném 

množství a ve správný čas. Ve společnosti Messer jsou dodávky plynu zajišťovány na míru, v souladu 

s konkrétním časovým plánem. Nabízíme rovněž širokou škálu způsobů dodávek:



Nejlepší cesta je  
ta Vaše 

Pobočky

 

 

 

 

Krefeld, Německo

• Kryogenní mletí / recyklace

• Svařování a dělení materiálů

Gumpoldskirchen, Rakousko

• Metalurgie / hořáky

• Průmysl

Budapešť, Maďarsko

• Svařování a dělení materiálů

Chengdu, Čína

• Vysokoteplotní procesy

• Svařování a dělení materiálů

v Americe: 

Peru

v Evropě: 

Albánie

Rakousko

Belgie

Bosna-Hercegovina

Bulharsko

Česká republika

Chorvatsko

Dánsko

Estonsko

Francie

Německo

Maďarsko

Litva

Lotyšsko

Makedonie

Černá hora

Nizozemí

Polsko

Portugalsko

Rumunsko

Rusko 

Srbsko

Slovensko

Slovinsko

Španělsko

Švýcarsko

Turecko

Ukraina

v Africe: 

Alžírsko

v Asii: 

Čína

Malajsie

Messer je vždy přesně tam, kde je vysoká poptávka po technických 

plynech a kde je to ze strategického hlediska výhodné. Díky této 

strategii se společnost Messer stala celosvětově největší firmou, 

řízenou přímo vlastníkem, specializující se na technické plyny. 

Působí ve 34 zemích, s více než 90-ti společnostmi. Kromě toho má 

v Evropě a Asii svá zastoupení, která se zaměřují na nové koncepce 

a technologie:

Singapur

Větnam

Mitry-Mory, Francie

• Potraviny / farmacie

• Chemie / papírenská výroba / životní prostředí

Nanjing, Čína

• Průmyslové čištění CO2

• Potraviny



Vyrábíme plyny, bez nichž  
se náš život neobejde 
Kovozpracující průmysl. Messer dodává například: ochranné plyny 

pro svařování a směsi plynů pro zpracování a zušlechtění materiálů, 

termické nástřiky, svařování a řezání laserem i pro MAG svařování 

nelegované oceli.

Automobilový průmysl. Messer dodává  pro „Gases for Life”

xenonové světlomety, airbagy, klimatizační systémy, pneumatiky, 

kontrolu emisí nebo čištění.

Sklo a keramika. Messer dodává kyslík pro intenzifikaci tavení, 

leštění povrchů a zapalování okrajů sklářských výrobků (např. vázy, 

sklenice, láhve aj.).

Chemie, kaučuk, plasty. Messer dodává plyny pro zpracování, jemné 

obrábění a recyklaci plastů a pro výrobu kaučuku.

Stavebnictví. Messer dodává například kapalný dusík, který se užívá 

k chlazení čerstvého betonu a cementu před použitím nebo k zajištění 

spolehlivé stability zeminy při vrtacích a razicích pracích.

Medicína a farmacie. Messer dodává  nejvyšší „Gases for Life”

čistoty, ať už jako léky a léčivé přípravky pro široké spektrum použití 

ve zdravotnictví nebo jako procesní pomůcky a pomocné látky pro 

použití ve farmaceutickém průmyslu.

 Messer poskytuje podporu výzkumným institucím, Výzkum.

univerzitám a řadě vývojových center soukromých společností 

v podobě vysoce čistých a laboratorních plynů, zkušebních plynů, 

procesních plynů a plynných směsí.

Mikrotechnologie. Messer dodává plyny, které se užívají jako plnicí 

nebo ochranné plyny v displejích tabletů nebo v tištěných obvodech 

procesorů.

Technologie pro životní prostředí. Technologie a plyny Messer 

se využívají v čističkách odpadních vod, v recyklačních střediscích 

a pro čištění odpadních plynů z velkých průmyslových zařízeních.

Výroba nápojů. Messer dodává oxid uhličitý, díky kterému jsou 

nápoje jako limonáda nebo pivo perlivé a který prodlužuje jejich 

trvanlivost.

Potraviny.  zajišťují ochrannou atmosféru, která „Gases for Life”

uchovává přirozenou čerstvost potravin v obalech.



Jedinečné teze zaměstnavatele:

Volnost k plnění našich cílů.

Toto je Messer. To je naše cesta.

Odvaha klást si vysoké cíle.

Rostoucí tržby jdou u nás 
ruku v ruce se zvyšujícím 
se počtem zaměstnanců

Skupina Messer zaměstnává po celém světě zhruba 5.500 

zaměstnanců a přesto stále zůstává skutečně rodinným 

podnikem – se zvláštním vztahem ke svým zaměstnancům. 

U společnosti Messer se tito lidé stávají součástí velké rodiny 

a skutečně by se tak měli i cítit. Tvoří základ úspěchu celé 

společnosti, a to i s výhledem do budoucnosti.  Jejich 

zkušenosti, znalosti, motivace, nápady, dovednosti, nasazení 

a obětavost jsou tím, co činí společnost Messer kompetentní 

a silnou značkou. 

Společnost Messer proto klade velký důraz na podnikovou 

kulturu, pracovní atmosféru a motivaci svých zaměstnanců 

a na jejich rozvoj v rámci společnosti.



Uděláme cokoli, abychom   
svět udrželi nad vodou

Pokud pracujete s látkou nezbytnou pro život 

a zároveň tímto způsobem vyděláváte peníze, 

pak máte zvláštní odpovědnost, a tato 

odpovědnost má mnoho podob: pro nás je 

důležitý její podnikatelský, technický i sociální 

aspekt. Protože se týká všech - našich 

zaměstnanců, zákazníků až po společnost, 

v níž žijeme. Proto jsou součástí interních 

směrnic skupiny Messer bezpečnost, ochrana 

životního prostředí a kvalita stejně jako úcta 

k hodnotám. A tyto hodnoty také odpovídajícím 

způsobem ctíme v praxi.

• Opatření zaměřená na zajištění a zvyšování 

bezpečnosti při práci v rámci podniku.

• Opatření v oblasti ochrany životního 

prostředí a programy zahrnující kroky od 

výroby až po dodání našich „Gases for 

Life”. 

• Neustálé zlepšování energetické účinnosti 

v rámci společnosti.

• Opatření a koncepce, které našim 

zákazníkům umožňují vykonávat jejich 

činnost způsobem šetrným k životnímu 

prostředí, udržitelným a nevyžadujícím 

zvýšené náklady.

• Zapojení jednotlivých společností skupiny 

Messer do různých sociálních projektů.



společnosti Messer

Struktura tržeb  

podle distribučního kanálu:

Zaměstnanci podle regionů: Zaměstnanci podle zařazení:

Tržby podle odvětví:

Fakta a čísla

2013 2014 2015 2016

Tržby

v milionech EUR 1.027 1.047 1.166 1.146

EBITDA

v milionech EUR 231 241 252 249

EBITDA marže v % 23 23 22 22

Investice

vč. IFRIC4 v milionech EUR 197 205 145 147

Zaměstnanci

smluvní pracovní poměry k 31.12.2016 5.404 5.449 5.354 5.485

Plyny v tlakových

lahvích 24 %

Kapalné plyny 

36 %

Potrubní rozvody/ 

On Site 30 %

Medicinální plyny

a příslušenství 5 %
Hardware  

a ostatní 5 %
Metalurgický  

27 %

Sklo/keramika 1 %

   Strojírenství,
 k ovovýroba &  
 automobilový 
průmysl 12 %

Potravinářský, nápojový  

a tabákový průmysl  6 %

Konkurenti 5 %
Plyn, voda,

odpadní voda, odpad 3 %

Elektrotechnika, elektronika 6 %

Zdravotnické služby 5 %

Ostatní 23 %

(Petro-)chemický, gumárenský, 

plastikářský p růmysl 12 %

Firemní centrála 5 %

Jihovýchodní  

24 %

Střední Evropa 11 %
Ásie 39 %

Západní Evropa  18 %

Peru 3 % Aplikační technologie 2 %

Výroba 30 %

Administrativa 19 %Plnírna 18 %

Obchod &  

Marketing 15 %

Logistika 16 %

průmysl

Evropa  

* IFRS

do zásobníků

* k 31.12. 2016



Cesta ke světové špičce

1965  

1966 

1990 

1995 

2001

Návrat zpět do rodinného vlastnictví

2004  

2005  

2006  

2008 

 

2014 

Začátek a rychlý růst 

1898  

1903  

1908   

Expanze do západní Evropy a Severní Ameriky.

Expanze do východní a střední Evropy.

Vstup na čínský trh a rychlá expanze.

Založení Messer Industriegase GmbH v Německu.

Společná firemní centrála v Bad Sodenu.

Desetileté výročí Messer Group GmbH.

Adolf Messer zakládá Frankfurter Acetylen-Gas-Gesellschaft 

Messer & Cie v Hoechstu a vyrábí acetylenové vyvíječe 

a osvětlovací tělesa.

Ernst Wiss vyvíjí u firmy Griesheim-Elektron první svařovací hořák 

na kyslíko-vodíkový plamen. Pak následují přístroje a stroje 

pro řezání a svařování autogenem.

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron uvádí do provozu první závod 

na výrobu kyslíku.

Rok, kdy se zrodila společnost Messer Griesheim GmbH pod 

vedením Hanse Messera. Sloučení firmy Adolf Messer GmbH s částí 

Knapsack-Griesheim AG, Hoechst.

Založení Messer Group GmbH: Messer je opět ve 100%-ním 

vlastnictví rodiny Messerů.

Sektor svařování a řezání se znovu dostává do 100%-ního vlastnictví 

rodiny Messerů.

Překročena hranice obratu ve výši miliardy EUR. Messer Group 

a Messer Eutectic Castolin. Rozvíjení aktivit v Evropě a Asii.

Rodinná vášeň 
pro vzduch

Goldman Sachs Funds a Allianz Capital Partners přebírají podíly 

firmy Hoechst (Aventis).

Stodvacáté výročí Messer.

2011



Messer ve světě

Obchodní značka Messer je spojena s oblastí technických plynů, svařovací a řezací technikou již od 

roku 1889. Messer Group (Messer) a Messer Eutectic Castolin Group (MEC) působí společně pod 

značkou „Part of the Messer World” signalizující součást skupiny společností „Messer World”.

73% akcií ve společnostech Messer a MEC jsou vlastněny Stefanem Messerem a dalšími členy rodiny 

a zbývajících 27% jsou v držení nadace Adolfa Messera. Tato nadace podporuje vědu a výzkum a byla 

založena v roce 1978 na památku Adolfa Messera, který v roce 1898 založil společnost Messer.

Castolin Eutectic se specializuje v oblasti ochrany opotřebení, 
opravy a spojovací techniky.

Messer Cutting Systems nabízí širokou paletu tepelného řezání a je 
specialistou na autogenní techniku a systémy zásobování plyny.

SpectronGas Control System je specialistou v oblasti systémů dodávek 
plynů.

BIT Analitical Instruments je specializovaný zakázkový výrobce přesných 
lékařských přístrojů.

Messer je na celém světě největší majitelem řízená firma se specializací na 
technické plyny.

ASCO Carbon Dioxide poskytuje individuální a kompletní CO  řešení.2

MMHCH je poskytovatelem služeb v oblasti péče o pacienty v domácím 
prostředí.



Messer v České republice 

Messer Technogas s.r.o. je dceřinou společností mateřské společnosti Messer Group GmbH v České 

republice a patří k předním hráčům na lokálním trhu s technickými, medicinálními, potravinářskými plyny 

a souvisejícími technologiemi. Hlavní výrobní základnou Messer v České republice je sesterská společnost 

MG Odra Gas spol. s r.o. - společný podnik Messer Group pro výrobu technických plynů s ArcelorMittal 

Ostrava a.s.

Specialisté Messer Technogas poskytují zákazníkům s podporou mateřské společnosti individuální řešení 

spojená s aplikací technických plynů, zaměřená na zefektivnění jejich stávajících procesů a zvýšení jejich 

kvality, stejně jako navržení zcela nových postupů. Nová a často originální řešení vznikají ve spolupráci 

zákazníků, aplikačních techniků Messer Technogas a pracovníků výzkumných center.

Praha

Ostrava

Sídla společností

Prodejní místa (cca 130)

Plnírna tlakových lahví
a výroba pelet suchého ledu

Výroba acetylenu

On-Site (cca 25)

Výroba u zákazníka

ASU
(zařízení na dělení vzduchu)

Výroba rajského plynu

Kladno



Bezpečnost, jakost, životní prostředí
... pro nás jsou nejvyšší prioritou

Ochrana bezpečnosti, zdraví, životního prostředí a kvality (SHEQ) jsou pevnou součástí hlavních zásad 

společnosti Messer již od svého založení v roce 1898 a i nadále zůstávají při činnosti této rodinné firmy 

nejvyšší prioritou.

Společnost Messer si uvědomuje, že dobře uspořádané směrnice týkající se bezpečnosti a kvality, tvoří 

základ pro zvládnutí provozních rizik a zlepšení provozních výsledků. Proto jsou ochrana zdraví 

a bezpečnosti našich pracovníků a ochrana životního prostředí nedílnými součástmi našich komplexních 

systémů řízení kvality.

Společnost Messer Technogas byla úspěšně 

certifikována dle níže uvedených norem:

  ČSN EN ISO 9001 

  (systém řízení jakosti)

  ČSN EN ISO 14001

  (systém environmentálního managementu)

  ČSN EN ISO 50001 

  (systém managementu hospodaření s energií)

  FSSC ISO 22000 

  (systém pro bezpečnost potravin)

  Responsible Care

  (odpovědné chování v chemii) 



Fakta a čísla

2013 2014 2015 2016

Prodej

v TCZK 1.086.382 1.144.176 1.111.074

EBITDA

v TCZK 223.830 212.385 231.768 238.038

EBITDA/prodej v % 21 18 20 21

Investice

42.610 27.707 48.731 85.456

Zaměstnanci

smluvní pracovní poměry 116 117 117 115

Přepočteno kurzem k 31.12.2016

1.156.565

2013 2014 2015 2016

Tržby

v TCZK 1.088.606 1.146.400 1.113.298

EBITDA

v TCZK 224.573 213.716 233.181 239.538

EBITDA/prodej v % 21 18 20 22

Investice

42.610 27.707 48.731 85.456

Zaměstnanci

smluvní pracovní poměry k 31.12. 2016 116 117 117 115

* Přepočteno kurzem k 31.12.2016

1.158.789

2013 2014 2015 2016

Tržby

v TCZK 548.392 517.607 455.990

EBITDA

v TCZK 87.607 74.012 67.823 34.143

EBITDA/prodej v % 16 14 13 7

Investice

6.198 13.186 7.301 7.498

Zaměstnanci

smluvní pracovní poměry k 31.12.2016 63 65 62 63

516.339

Messer Technogas s.r.o.

MG Odra Gas, spol. s r.o.

* Data dle lokálních standardů

* Přepočteno kurzem k 31.12.2016

* Data dle lokálních standardů

v TCZK

v TCZK



Zaměření na zákazníka

Zaměření na zaměstnance 

Zodpovědné chování 

• bezpečnost   • zdraví   • životní prostředí.

Společenská odpovědnost 

Chceme být vynikající  

Vzájemná důvěra a úcta

 

Jsme přesvědčeni, že spolupráce vychází z důvěry, 

upřímnosti, transparentnosti a otevřené komunikace. 

Respektujeme kulturní a společenské zvyklosti zemí, 

kde pracujeme a řídíme se jimi.

Základem našeho jednání jsou odbornost, inovace, 

flexibilita a schopnost rychle se rozhodovat.

Odpovědným řízením zdrojů a využíváním talentů našich 

zaměstnanců dlouhodobě zvyšujeme hodnotu naší 

společnosti.

Svou sociální odpovědnost vůči zaměstnancům i vůči 

společnosti bereme velice vážně:

Školíme, rozvíjíme a podporujeme motivované, výkonné 

a čestné zaměstnance. Očekáváme od nich, že budou 

vynalézavými a zodpovědnými týmovými hráči.

Zaměřujeme se na individuální požadavky našich zákazníků 

a pomáháme jim zvyšovat jejich konkurenceschopnost 

a výkonnost.

Jednáme udržitelným způsobem tak, abychom naplňovali 

potřeby našich zákazníků v souladu s naší kolektivní 

odpovědností za člověka, pokrok a životní prostředí.

Typický Messer: pracujeme 
s těkavými látkami, ale 
naše hodnoty jsou trvalé

Messer Technogas s.r.o.

Zelený pruh 99

140 02 Praha 4

Tel.: +420  241 008 100

info.cz@messergroup.com
www.messer.cz

MG Odra Gas spol. s r.o.

Na Popinci 1088

739 32  Vratimov

Tel.: +420  595 685 431

mgog@mgog.cz

www.mgog.cz
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