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Novým vedoucím prodeje ŠKODA AUTO Česká republika 
se stal Jiří Maláček 
 

› Jiří Maláček, manažer s více než 15 lety zkušeností v oboru, nastoupil v lednu 2020 

› Pozici koordinátora fleetových prodejů převzal Oldřich Šubrt 

 

Mladá Boleslav, 8. ledna 2020 – Na pozici vedoucího prodeje ŠKODA AUTO Česká republika 

byl jmenován Jiří Maláček (39). Úkolem zkušeného manažera s více než 15 lety zkušeností 

z automobilového průmyslu bude vedení a plánování prodeje nových a ojetých vozů značky 

ŠKODA. Zároveň již na konci roku proběhla změna na pozici koordinátora fleetových 

prodejů. Za prodej velkoodběratelům je nyní zodpovědný Oldřich Šubrt (36). 

 

Jiří Maláček (39), který má magisterský titul v oboru Obchod a marketing z Univerzity Karlovy, se 

těší na novou výzvu. „Jsem hrdý na to, že budu pracovat pro českou domácí značku a jasnou 

jedničku na lokálním automobilovém trhu, která zásadně ovlivňuje ekonomiku celé země,“ říká Jiří 

Maláček a dodává: „Věřím, že mé zkušenosti s alternativními pohony v této přelomové éře 

přicházejících elektromobilů přispějí ke splnění závazků k životnímu prostředí.“ 

 

„V osobě Jiřího Maláčka získala ŠKODA AUTO Česká republika profesionála s dlouholetými 

zkušenostmi z oblasti prodeje a marketingu, které budou významnou podporou pro další rozvoj 

obchodních aktivit značky ŠKODA na českém trhu,“ říká Luboš Vlček, ředitel ŠKODA AUTO Česká 

republika. 

 

V rámci prodejního týmu došlo na konci roku 2019 i k další personální změně. Pozici koordinátora 

fleetového prodeje převzal Oldřich Šubrt (36), který řadu let působil na pozicích koordinátora 

prodeje nových vozidel v Zákaznickém centru ŠKODA a koordinátora prodeje pro Rusko. Prodej 

pro velkoodběratele v rámci týmu Jiřího Maláčka řídí od října 2019. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera  Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace podniku  Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR 

T +420 326 811 773  T +420 326 811 776 

tomas.kotera@skoda-auto.cz    pavel.jina@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

Novým vedoucím prodeje ŠKODA AUTO Česká 

republika se stal Jiří Maláček 

Na pozici vedoucího prodeje tuzemského zastoupení 

ŠKODA AUTO byl jmenován Jiří Maláček (39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Pozici koordinátora fleetového prodeje převzal 

Oldřich Šubrt  

Pozici koordinátora fleetového prodeje převzal Oldřich 

Šubrt (36), který řadu let působil na pozicích 

koordinátora prodeje nových vozidel v Zákaznickém 

centru ŠKODA a koordinátora prodeje pro Rusko. 
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ŠKODA AUTO 
› pyšní se tradicí od roku 1895, z 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 a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,  
› je členem koncernu Volkswagen, jednoho 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; automobily ŠKODA se vyrábějí také 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 39 000 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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