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Tisková zpráva 6. dubna 2022  

Komunikaci české BASF nově povede Jan Procházka 

◼ Dosavadní funkce manažera komunikace pro český a slovenský trh se 

rozdělí na dvě pozice. 

◼ Externí komunikaci a veřejné záležitosti BASF pro český trh bude 

zaštiťovat Jan Procházka. 

 

Praha, Česká republika – 6. dubna 2022 – Společnost BASF zřídila novou funkci 

manažera komunikace a veřejných záležitostí pro český trh. Dosavadní funkce PR 

manažera pro český a slovenský trh se tak rozdělí na dvě pozice.  

Silvie Tajbliková, která vedla komunikaci české BASF více než deset let, bude 

s českou BASF nadále spolupracovat v rámci projektů společenské odpovědnosti, 

z hlediska externí komunikace se však zaměří výhradně na slovenský trh. 

Jan Procházka, absolvent ČVUT a Sheffield Hallam University, pracoval 

v předcházejících letech na vysokých pozicích v oblasti veřejných záležitostí 

a komunikace, a ve své práci pro BASF bude moci zhodnotit bohaté zkušenosti 

z veřejné i soukromé sféry. 
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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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