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Změna ve vedení společnosti ŠKODA AUTO a.s. 
 

› Dosavadní předseda představenstva Bernhard Maier ukončí svou dlouholetou úspěšnou činnost  

ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. 

› Jeho nástupce bude v souladu s českou legislativou zvolen při prvním zasedání představenstva společnosti 

ŠKODA AUTO a.s. v srpnu 2020, následně bude jméno zveřejněno 

 

Mladá Boleslav, 9. července 2020 - Bernhard Maier k 31. červenci 2020, po téměř pěti letech v čele společnosti 

ŠKODA AUTO a.s., opouští pozici předsedy představenstva.  

 

Bernhard Maier zahájil svou kariéru v roce 1984 ve společnosti Nixdorf Computer AG. V letech 1988 až 2001 pracoval 

pro společnost BMW AG na různých vedoucích pozicích v Německu i v zahraničí, stal se mimo jiné i vedoucím 

projektu mezinárodní strategie značek. V roce 2001 převzal Bernhard Maier funkci ředitele společnosti Porsche 

Deutschland GmbH, v 2010 byl jmenován členem představenstva společnosti Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG za oblast 

prodeje a marketingu. V této funkci Bernhard Maier výrazně modernizoval obchodní a prodejní organizaci. Pod jeho 

vedením se podařilo výrazně rozšířit mezinárodní prodejní organizaci a v celosvětovém měřítku zvýšit objem dodávek 

zákazníkům na trojnásobek. V listopadu 2015 byl Bernhard Maier povolán do funkce předsedy představenstva 

společnosti ŠKODA AUTO a.s. Podstatnými aspekty nového směřování podniku v rámci Strategie 2025+ byly 

tematické oblasti elektromobilita, digitalizace a konektivita, nové služby související s mobilitou a spuštění produktové 

ofenzívy značky. Pod vedením Bernharda Maiera uvedla ŠKODA na trh důležité modely KODIAQ, KAROQ, KAMIQ a 

SCALA a vyvinula model ENYAQ iV, který je prvním modelem vyvíjeným od počátku pro čistě elektrický pohon. Dále 

značka zvýšila dodávky vozů zákazníkům na přibližně 1,3 milionu vozů ročně a dosáhla rekordních hodnot tržeb i 

provozního zisku.    

 

Předseda představenstva Volkswagen AG a předseda dozorčí rady ŠKODA AUTO a.s. Herbert Diess Bernhardu 

Maierovi poděkoval za jeho vynikající práci pro koncern Volkswagen a společnost ŠKODA AUTO a.s.: „Bernhard 

Maier je jedním z nejzkušenějších manažerů v koncernu Volkswagen. Ve funkci předsedy představenstva společnosti 

ŠKODA AUTO výrazně přispěl k dalšímu vyprofilování značky. Jeho léta ve společnosti ŠKODA AUTO patří mezi ta 

nejúspěšnější v celé 125leté historii automobilky. Za to i za téměř dvě desítky mimořádně úspěšných let, nejprve ve 

společnosti Porsche a poté ve ŠKODA AUTO Bernhardu Maierovi děkuji.“ 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jens Katemann  

Vedoucí Komunikace 

jens.katemann@skoda-auto.cz  

T +420 326 811 778 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

tomas.kotera@skoda-auto.cz  

T +420 326 811 773 
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Fotografie k tématu: 

 

 

Změna ve vedení společnosti ŠKODA AUTO  

Bernhard Maier k 31. červenci 2020, po necelých pěti 

letech v čele společnosti ŠKODA AUTO a.s., opouští pozici 

předsedy představenstva. 
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ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních 

automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ , 

KAROQ a KODIAQ,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do 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; 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 zhruba 42 000 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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