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Tisková zpráva 29. března 2022 

Novým generálním ředitelem české BASF je Boris Gaspar 

 Boris Gaspar nahradí v pozici generálního ředitele Filipa Dvořáka. 

 Změna se uskuteční k 1. dubnu 2022. 

 

Praha, Česká republika – 29. března 2022 – Boris Gaspar, jenž 

ve společnosti BASF doposud působil na pozici Senior Global Strategic 

Marketing Manager, nastoupí 1. dubna 2022 do funkce generálního ředitele 

českého zastoupení BASF. 

Na tomto postu Boris Gaspar nahradí Filipa Dvořáka, který českou BASF vedl 

od roku 2015 a s jehož přispěním dosáhla česká BASF rekordních výsledků. Filip 

Dvořák pracoval pro BASF na různých manažerských pozicích v Belgii, Rakousku 

a České republice od roku 2006 a rozhodl se BASF opustit. „Více než šestnáct 

let v řadách BASF pro mě znamená skvělou a zásadní zkušenost. Rád bych 

poděkoval všem partnerům a kolegům, s nimiž jsem ji mohl sdílet,“ říká Filip 
Dvořák, končící generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. v České republice. 

Boris Gaspar vystudoval ETH Zürich (Spolkovou vysokou technickou školu 

v Curychu). Do BASF nastoupil v roce 2011 jako vědecký výzkumník, následně se 

stal seniorním auditorem v rámci korporátního auditu. Od roku 2018 zastával Boris 

Gaspar v německém Ludwigshafenu post Senior Global Strategic Marketing 

Manager, a to v sekci Global Strategic Marketing Home Care, I&I and Industrial 
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Formulators. „Možnost vést českou BASF vnímám jako výzvu, na kterou se těším. 

Špičkové chemické produkty BASF se již nyní podílejí na úspěchu českého 

průmyslu. Rád bych přispěl k vytváření nových synergií a tím navázal na práci svého 

předchůdce,“ vysvětluje Boris Gaspar. 

 

O společnosti BASF  

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský 

úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Přibližně 111 tisíc 

zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích 

téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, 

Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2021 

dosáhla BASF obratu 78,6 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách 

ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace 

naleznete na www.basf.com. 

BASF v České republice 

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického 

průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních 

a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2021 měla společnost BASF v České republice 

více než 60 zaměstnanců a dosáhla obratu 836 milionů eur. Další informace jsou uvedeny 

na internetové stránce www.basf.cz. 
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