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Nové vedení spole čnosti Knauf Praha, spol. s r.o. 
 

Novým jednatelem společnosti KNAUF Praha, spol. s r.o. se s platností 
od 1. dubna 2020 stal Ing. Libor Najman. V této funkci nahradil 
dosavadního jednatele, Daria Meškuotise, který tuto pozici zastával od 
roku 2017. 
 

Ing. Libor Najman působí ve společnosti Knauf již od roku 1993, od roku 
2009 zastával funkci finančního ředitele. 
 

Změny ve vedení společnosti se odehrály rovněž na pozici prokuristů.  
Od 1. dubna 2020 byla nově udělena prokura vedoucímu obchodního 
úseku, panu Václavu Sobotkovi, který ve společnosti působí od roku 
2008 a vedoucí marketingu, Mgr. Janě Tulachové, která je ve společnosti 
od roku 1995. 
 

Nový management nastupuje v mimořádné složité době, ve které je 
každodenní zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců 
společnosti prioritou číslo jedna. „Naším druhým, neméně důležitým 
úkolem, je i nadále dodávat výrobky a služby zákazníkům ve vysoké 
kvalitě a v množství, na které jsou zvyklí. Přestože stavebnictví 
v současné době nevykazuje významné ztráty, uvědomujeme si, že se 
situace může po celosvětové pandemii změnit. Naším přáním a cílem je, 
aby případné negativní dopady byly pro naše společné podnikání a celý 
stavební trh co nejmenší,“ říká nový jednatel společnosti a zdůrazňuje: 
„Každá krize je příležitostí pro toho, kdo je připraven. Naše firma je 
součástí finančně silné a odpovědné nadnárodní rodinné společnosti, 
která stojí pevně na svých historických základech a díky tomu již 
v minulosti úspěšně překonala nejednu překážku, včetně finanční krize 
v roce 2008. Stejně jako kdykoliv předtím jsme společně se všemi 
zaměstnanci odhodláni uspět a případné zpomalení ekonomiky vnímat 
jako novou výzvu a příležitost potvrdit své postavení silné a stabilní firmy 
na trhu“. A na závěr dodává: „Zachovejme si v této době především 
klidnou mysl a dobrou náladu, vždyť negativních zpráv je kolem nás až 
příliš“. 
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Knauf Praha, spol. s r. o.  (www.knauf.cz ) 
Knauf Praha, spol. s r. o., se specializuje zejména na výrobu a prodej 
sádrokartonových stavebních systémů a materiálů včetně veškerého příslušenství. 
Značka Knauf se tak již od roku 1992 stala synonymem pro celou oblast suché 
výstavby a společnost Knauf Praha, spol. s r.o. jedním z nejvýznamnějších 
producentů stavebních hmot v ČR. Knauf je rovněž významným dodavatelem 
materiálů v oblasti  výstavby podlah, protipožárních a akustických příček a podhledů 
nebo sádrových omítek.  
V portfoliu výrobků nechybí velmi široká oblast stavební chemie a suchých 
maltových směsí. Značka Knauf je odjakživa spojována s vysokou kvalitou produktů 
a nadstandardním odborným servisem, včetně poradenství a odborného zaškolování 
svých partnerů. 
 
Skupina Knauf (www.knauf.com) 
Stavební systémy Knauf po celém světě nabízí komplexní řešení při plánování i 
výstavbě a vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Knauf je na českém trhu 
zastoupen společnostmi Knauf Praha, spol. s r.o. (sádrokartonové systémy, sádrové 
omítky, suché malty a stavební chemie), Knauf Insulation spol. s r.o. (izolace ze 
skelné a kamenné vlny) a Knauf AMF, s.r.o. (stropní systémy).  
 

 


