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Nový člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast 
Technického vývoje  

 
› Společnost ŠKODA AUTO jmenovala Dr. Johannese Nefta členem představenstva za oblast 

Technického vývoje  
› Christian Strube ukončí svou aktivní profesní kariéru odchodem do předčasného důchodu  

 

Mladá Boleslav, 10. listopadu 2020 – Dr. Johannes Neft převezme ve společnosti ŠKODA AUTO 

k 1. 1. 2021 funkci člena představenstva za oblast Technického vývoje. Stane se nástupcem 

Christiana Strubeho, který ve ŠKODA AUTO měl odpovědnost za oblast Technického vývoje od 

prosince 2015 a svou aktivní profesní kariéru nyní ukončí odchodem do předčasného důchodu.  

 

Dr. Johannes Neft převezme k 1. 1. 2021 funkci člena představenstva ve společnosti ŠKODA AUTO. 

Svou kariéru ve společnosti Volkswagen AG zahájil tento absolvent studia mechaniky materiálů v roce 

1999 v oblasti řízení kvality, kde nejprve působil v útvaru Analýzy vad. Od roku 2001 stál Neft v čele 

Laboratoře řízení kvality společnosti Volkswagen Autoeuropa v Portugalsku, v roce 2004 se vrátil do 

Wolfsburgu, kde zastával různé vedoucí pozice v útvaru Vývoje karoserie. V letech 2014 až 2016 nesl 

odpovědnost za vývoj karoserií a v roce 2016 byl jmenován vedoucím Vývoje karoserií ve společnosti 

Volkswagen AG. Navíc je členem dozorčí rady ve společnostech Volkswagen Osnabrück, Volkswagen 

Sachsen i Sitech GmbH. 

 

Christian Strube působil od prosince 2015 ve funkci člena představenstva společnosti ŠKODA AUTO 

za oblast technického vývoje. Na této pozici měl mimo jiné hlavní odpovědnost za technickou realizaci 

nového vozu ŠKODA ENYAQ iV, prvního modelu značky na bázi platformy MEB. Absolvent studia 

lodní techniky zahájil svou profesní kariéru v koncernu Volkswagen nejprve ve společnosti 

Volkswagen Kraftwerk GmbH, a poté v roce 1993 přešel do společnosti Volkswagen AG, kde 

následně zastával různé pozice v Německu i v zahraničí. Od roku 2001 byl Strube vedoucím Vývoje 

karoserií a vnitřních výbav společnosti Volkswagen de México S.A. de C.V., v roce 2003 se vrátil do 

Wolfsburgu. Tam následně působil na různých vedoucích pozicích, od roku 2010 měl jako vedoucí 

Koncepčního vývoje odpovědnost mimo jiné za práci na modulární platformě MQB. Od roku 2012 byl 

Strube jako vedoucí Vývoje karoserií pověřen sériovým vývojem různých modelových řad a poté byl 

povolán do funkce člena představenstva za oblast Technického vývoje ve společnosti ŠKODA AUTO.  

 

Předseda představenstva ŠKODA AUTO Thomas Schäfer zdůrazňuje: „Christian Strube v uplynulých 

pěti letech pro společnost ŠKODA AUTO mnoho vykonal a dosáhnul vynikajících výsledků. Pod jeho 

vedením vznikly důležité vozy, jako například osmá generace modelu OCTAVIA a model ENYAQ iV, 

náš první vůz s čistě elektrickým pohonem na bázi modulární platformy MEB koncernu Volkswagen. 

Christian Strube pracoval pro ŠKODA AUTO vždy s elánem a plným nasazením. Za to bych mu chtěl 

upřímně poděkovat a přeji mu do nové etapy jeho života pouze to nejlepší. Zároveň v našem týmu 

srdečně vítám Dr. Johannese Nefta a těším se na úspěšnou spolupráci s ním.“ 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

tomas.kotera@skoda-auto.cz  

T +420 326 811 773 

Kamila Biddle 

Tisková mluvčí výroba, HR, životní prostředí 

kamila.biddle@skoda-auto.cz 

T +420 730 862 599 
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Změna v představenstvu společnosti ŠKODA AUTO 

Dr. Johannes Neft převezme ve společnosti ŠKODA AUTO 

k 1. 1. 2021 funkci člena představenstva za oblast 

Technického vývoje. Bude nástupcem Christiana Strubeho, 

který ve ŠKODA AUTO nesl odpovědnost za oblast 

Technického vývoje od prosince 2015 a svou aktivní 

profesní kariéru nyní ukončí odchodem do předčasného 

důchodu. 
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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 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 
› 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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