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Bernhard Maier  

 

 

Bernhard Maier se narodil roku 1959 ve Schwäbisch Gmündu ve východním 

Württembersku.  

 

Po vyučení automechanikem (1979) zahájil studium podnikové ekonomiky  

v Calw; souběžně s tím složil u hornobavorské řemeslnické komory 

mistrovskou zkoušku jako automechanik. 

 

Maierova profesní kariéra započala v roce 1984 ve funkci key account 

managera ve společnosti Nixdorf Computer AG v Mnichově.  

 

V roce 1986 se vrátil do automobilového průmyslu jako jednatel maloobchodní 

divize ve společnosti Wallhäuser Anlagen Gesellschaft v Siegenu.  

 

V roce 1988 Maier převzal v BMW různé vedoucí funkce v Německu a v zahraničí, mezi jiným jako vedoucí 

projektu „Mezinárodní prodejní strategie značky BMW” v Mnichově a jako vedoucí oblasti „Turnaround 

Sales & Marketing“ ve společnosti Rover/Land Rover Group v Birminghamu.  

 

Od roku 1999 zastával pozici ředitele dealerství BMW v Německu. 

 

V roce 2001 Maier přešel do společnosti Porsche Deutschland GmbH a převzal funkci generálního ředitele.  

 

V roce 2010 byl Maier povolán do funkce člena představenstva za oblast prodeje a marketingu ve 

společnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ve Stuttgartu. 

 

Od listopadu 2015 je Maier v Mladé Boleslavi (v České republice) předsedou představenstva společnosti 

ŠKODA AUTO a.s. 

  



 

2/2 

 

 

 
Bernhard Maier (*1959 ve Schwäbisch Gmündu, Německo) 
 

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO a.s. od 1. listopadu 2015 

 
Profesní kariéra  

› Vyučení automechanikem (1979) 

› Studium podniková ekonomika v Calw (dokončení 1982) 

› Mistrovská zkouška u řemeslnické komory Horního Bavorska (1984) 

› Key account manager ve společnosti Nixdorf Computer AG (1984) 

› Vedoucí maloobchodní divize ve společnosti Wallhäuser Anlagen Gesellschaft (1986) 

› Funkce v managementu na národní a mezinárodní úrovni ve společnosti BMW AG (1988-2000)  

› Generální ředitel společnosti Porsche Deutschland GmbH (2001) 

› Člen představenstva za oblast prodeje a marketingu ve společnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (2010) 

› Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO a.s. (od 1. listopadu 2015) 

 

 

 

 

Bernhard Maier (*1959 v Německu) 
 
› Od roku 2015: předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO a.s. 

› Člen představenstva za oblast prodeje a marketingu ve společnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (2010) 

› Generální ředitel společnosti Porsche Deutschland GmbH (2001) 

› Funkce v managementu na národní a mezinárodní úrovni ve společnosti BMW AG (1988-2000)  

› Vedoucí maloobchodní divize ve společnosti Wallhäuser Anlagen Gesellschaft (1986) 

› Key account manager ve společnosti Nixdorf Computer AG (1984)  


