
 

1 
 

 

 

 

 
Martin Jahn (*1970) 
 

Martin Jahn se narodil v roce 1970 v Praze. 

V roce 1994 absolvoval studium zahraničního obchodu a 
mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v 
Praze. V roce 1999 získal titul MBA po ukončení studia 
zaměřeného na marketing na DePaul University v Chicagu. 

V letech 1994 až 2004 pracoval M. Jahn pro českou vládní 
agenturu Czechinvest, zabývající se zahraničními 
investicemi. Kariéru v ní zahájil jako vedoucí marketingu, v 
letech 1996 až 1999 byl ředitelem zahraničního zastoupení v americkém Chicagu a od roku 
2000 do roku 2004 zastával funkci generálního ředitele. 

V letech 2004 až 2006 byl místopředsedou vlády České republiky pro ekonomiku. 

V roce 2006 odešel do sektoru průmyslu a ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav 
se stal členem představenstva za oblast řízení lidských zdrojů. 

V roce 2008 byl M. Jahn jmenován výkonným ředitelem společnosti Volkswagen Group NSC 
v Moskvě (Rusko), kde byl odpovědný za oblast prodeje koncernových značek. Navíc byl 
členem v dozorčích radách společností VW Financial Services Russia (2009 – 2010) a 
ŠKODA AUTO a.s. (2009 – 2016). 

Martin Jahn působil ve funkci prezidenta Sdružení automobilového průmyslu ČR (2009-
2016) a viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR (2009-2012). 

V roce 2010 se stal výkonným ředitelem společnosti Volkswagen Group Fleet International v 
německém Wolfsburgu a jeho hlavní odpovědností zde bylo řízení celosvětových prodejů 
koncernu Volkswagen. 

Od roku 2016 působil v Číně na pozici výkonného viceprezidenta pro prodej a marketing i 
výkonného ředitele značky Volkswagen ve společnosti FAW-VW. 

Od března 2021 je Martin Jahn členem představenstva za prodej a marketing ve společnosti 
ŠKODA AUTO a.s. 
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Martin Jahn (*1970 v Praze, Česká republika) 
Člen představenstva za prodej a marketing ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. (od března 
2021) 

Profesní dráha 

› Různé vedoucí pozice v agentuře Czechinvest v oblastech marketingu a provozních 
záležitostí v ČR a v USA (1994 – 2000) 

› Generální ředitel agentury CzechInvest (2000 – 2004) 

› Místopředseda vlády ČR pro ekonomiku (2004 – 2006) 

› Člen představenstva za oblast řízení lidských zdrojů ve ŠKODA AUTO a.s. (2006 – 2008) 

› Výkonný ředitel společnosti Volkswagen Group Rus, NSC v Moskvě (2008 – 2010) 

• Výkonný ředitel společnosti Volkswagen Group Fleet International ve Wolfsburgu (2010 – 
2016) 

› Viceprezident pro prodej, marketing a poprodejní služby a výkonný ředitel značky 
Volkswagen ve společnosti FAW-VW v Číně (2016 – 2020)  

› Člen představenstva za prodej a marketing ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. (od března 
2021) 

 

Mimoprofesní působení 

› Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (2009-2012) 

› Prezident Sdružení automobilového průmyslu ČR (2009-2016)  

 


