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Bohdan Wojnar 

Bohdan Wojnar se narodil v roce 1960 v Třinci.  

 

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze (obor Ekonomika a 

řízení) a rovněž v Praze absolvoval v roce 1993 mezinárodní studium na European 

Business School. 

 

Po studiu na vysoké škole nastoupil v roce 1983 do společnosti Kaučuk v Kralupech 

nad Vltavou. V roce 1985 přišel do ŠKODA AUTO, kde zastával různé pozice 

v ekonomické oblasti. V roce 1996 převzal ve ŠKODA AUTO vedení Controllingu. 

 

Bohdan Wojnar byl od roku 2006 členem představenstva za oblast financí ve 

společnosti Volkswagen Slovakia, a.s., od roku 2008 byl také členem 

představenstva za oblast řízení lidských zdrojů a v letech 2009-2010 byl ve 

Volkswagen Slovakia, a.s. členem představenstva za oblast řízení lidských zdrojů. 

 

Od 1. ledna 2011 je členem představenstva ŠKODA AUTO, a.s. zodpovědným za oblast řízení lidských 

zdrojů. 

 

V letech 2011-2016 byl viceprezidentem, od roku 2016 je prezidentem Sdružení automobilového průmyslu 

ČR a od roku 2013 zastává pozici člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. V roce 2011 se stal 

členem Vědecké rady VŠE a je také předsedou Správní rady ŠKODA AUTO Vysoké školy (od r. 2013). 

V roce 2016 se stal členem Správní rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.  
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Bohdan Wojnar (*1960 v Třinci, Česká republika) 
 
Člen představenstva ŠKODA AUTO, a.s. zodpovědný za oblast řízení lidských zdrojů (od 1. ledna 2011) 

 

Profesní dráha 

› Různé pozice ve společnosti Kaučuk, Kralupy nad Vltavou (1983–1985)  

› Různé pozice v ekonomické oblasti, ŠKODA AUTO, Mladá Boleslav (1985–1995)  

› Vedoucí controllingu, ŠKODA AUTO, Mladá Boleslav (1996–2006)  

› Člen představenstva za oblast financí, Volkswagen Slovakia, a.s. (2006–2008) 

› Člen představenstva za oblasti financí a řízení lidských zdrojů, Volkswagen Slovakia, a.s. (2008–2009) 

› Člen představenstva za oblast řízení lidských zdrojů, Volkswagen Slovakia, a.s. (2009–2010) 

 

 

 

Stručný životopis v bodech 

 

Bohdan Wojnar (*1960 v České republice) 
 

› Člen představenstva ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast řízení lidských zdrojů (2011-dosud) 

› Člen představenstva za oblast řízení lidských zdrojů, Volkswagen Slovakia (2008–2010) 

› Člen představenstva za oblast financí, Volkswagen Slovakia (2006–2009) 

› Vedoucí controllingu, ŠKODA AUTO, Mladá Boleslav (1996–2006)  
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