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Změny v dozorčí radě společnosti ŠKODA AUTO 
 
› Jaroslav Povšík, Martin Lustyk a Miloš Kovář se ke dni 14. ledna 2019 stávají členy dozorčí 

rady společnosti ŠKODA AUTO volenými zaměstnanci 
 
Mladá Boleslav, 10. ledna 2019 – Ve společnosti ŠKODA AUTO se v období 12. prosince 2018 – 
4. ledna 2019 uskutečnily volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci. Voleb se mohli 
zúčastnit všichni zaměstnanci. Na základě výsledků těchto voleb byli Jaroslav Povšík, 
předseda odborové organizace Odbory KOVO Mladá Boleslav, a Miloš Kovář, koordinátor 
Odborů KOVO Mladá Boleslav pro oblast výroby a bezpečnosti práce, znovu zvoleni a od 14. 
ledna 2019 se stávají členy dozorčí rady společnosti ŠKODA AUTO volenými zaměstnanci. 
Martin Lustyk, předseda odborové organizace Odbory KOVO Kvasiny, je novým členem 
dozorčí rady společnosti ŠKODA AUTO. 
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera 
Vedoucí Komunikace podniku 
tomas.kotera@skoda-auto.cz 
T +420 326 811 773 

Zdeněk Štěpánek 
Tiskový mluvčí pro prodej, finance a business 
zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 
T +420 326 811 771 
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Změny v dozorčí radě společnosti ŠKODA AUTO 
Předseda představenstva ŠKODA AUTO Bernhard Maier 
(zcela vpravo) a člen představenstva ŠKODA AUTO 
zodpovědný za řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar (zcela 
vlevo) gratulují nově zvoleným členům dozorčí rady 
společnosti ŠKODA AUTO Martinu Lustykovi, Miloši Kovářovi 
a Jaroslavu Povšíkovi. 
 
Download Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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