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Bernhard Maier novým předsedou 

představenstva společnosti ŠKODA AUTO 
 

› Bernhard Maier byl s platností od 1. listopadu 2015 jmenován novým 

předsedou představenstva společnosti ŠKODA AUTO 

› Bernhard Maier vystřídá Prof. Dr. h.c. Winfrieda Vahlanda 

› Maier: „ŠKODA má vynikající výchozí základnu k tomu, aby v příštích letech 

pokračovala ve své úspěšné historii“  

 

Mladá Boleslav, 2. listopadu 2015 – Bernhard Maier (55) je s platností od 1. 

listopadu 2015 novým předsedou představenstva společnosti ŠKODA AUTO. 

Dosavadní člen představenstva společnosti Porsche AG za oblast prodeje a 

marketingu vystřídá Prof. Dr. h.c. Winfrieda Vahlanda, který po 25 úspěšných 

letech v koncernu – z toho pěti letech v čele společnosti ŠKODA AUTO – na 

vlastní žádost odchází z koncernu. 

  

Bernhard Maier bude jako nový předseda představenstva důsledně prosazovat další 

dynamický rozvoj společnosti ŠKODA AUTO. „Jsem hrdý na to, že můžu pracovat pro tuto 

velkou a uznávanou společnost s dlouholetou tradicí. Těším se na to, že se stanu členem 

skvělého týmu,“ říká Bernhard Maier. „Tato společnost mimořádným způsobem 

reprezentuje význam České republiky a Čech jako jedné z kolébek evropské 

automobilové výroby. Řemeslná zručnost a vitální strojařský fortel lidí této země mají ve 

světě skvělý zvuk. Zejména v minulých letech dosáhla ŠKODA působivého růstu díky 

pozoruhodné řadě nových modelů. Automobilka má vynikající výchozí základnu pro další 

úspěšný rozvoj. Posouvat spolu s vysoce angažovaným týmem tuto skvělou značku 

kupředu považuji za velkolepou úlohu. Chceme pokračovat v úspěšném kurzu a pomocí 

nových modelů dále posilovat tržní pozici a sílu značky,“ říká nový předseda 

představenstva společnosti ŠKODA AUTO. 

  

V osobě Bernharda Maiera se funkce v automobilce ŠKODA ujme rodilý „autař“. Bernhard 

Maier, který se narodil ve Schwäbisch Gmünd, v minulých letech zastával funkci člena 

představenstva společnosti Porsche AG za oblast prodeje a marketingu. V této funkci 

Bernhard Maier prosazoval růstový kurz a profesionalizaci prodejní organizace značky 

Porsche. Za dobu jeho řízení oblasti prodeje a marketingu výrazně vzrostla hodnota 

značky Porsche a spokojenost jejich zákazníků. Rozšířením modelové palety a důslednou 

internacionalizační strategií přivedl Maier prodej společnosti Porsche do nové dimenze.  

 

Maierovo srdce bije pro automobily již od jeho mládí. Po vyučení automechanikem složil v 

roce 1984 i mistrovské zkoušky. Poté studoval podnikovou ekonomii v bádensko-

würtemberském městě Calw. Po jednoročních působeních u výrobce počítačů Nixdorf a ve 

společnosti Wallhäuser Anlagen Gesellschaft se v roce 1988 vrátil do automobilové 

branže. Ve společnosti BMW AG zastával Bernhard Maier v následujících letech různé 

vedoucí funkce v oblasti prodeje v Německu i v zahraničí. V červnu 2001 pak přestoupil 
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do společnosti Porsche AG, kde dlouhá léta řídil obchodní operace divize Porsche 

Deutschland. Od roku 2010 byl Bernhard Maier členem představenstva společnosti 

Porsche AG ve Stuttgartu za oblast prodeje a marketingu. 

  

Winfried Vahland, po 25 letech úspěšné práce, na vlastní žádost odchází z koncernu 

Volkswagen. Předsedou představenstva společnosti ŠKODA AUTO byl od září roku 2010.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Peik von Bestenbostel, vedoucí Komunikace Jozef Baláž, Komunikace podniku 

T +420 326 811880     T +420 326 811 773  

peik.von.bestenbostel@skoda-auto.cz  jozef.balaz@skoda-auto.cz   

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

Bernhard Maier je novým předsedou představenstva 
společnosti ŠKODA AUTO 

S platností od 1. listopadu 2015 je Bernhard Maier (55), 

dosavadní člen představenstva společnosti Porsche AG, 

jmenován předsedou představenstva společnosti ŠKODA 

AUTO. 
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 ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a 
převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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