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Novým vedoucím prodeje ŠKODA AUTO Česká republika 
se stává Jan Pícha 
 
› Jan Pícha, manažer s téměř 30 letou praxí v automobilovém průmyslu, se ujímá funkce vedoucího prodeje 

ŠKODA AUTO Česká republika 
› Úkolem nového vedoucího bude nadále posilovat pozici značky ŠKODA jako lídra trhu v oblasti prodeje 

nových i ojetých vozů 
 
Mladá Boleslav, 31. května 2021 – Na pozici vedoucího prodeje ŠKODA AUTO Česká republika nastupuje od 
1. června Jan Pícha. Zkušený manažer pracuje v automobilovém průmyslu téměř 30 let, pro automobilku 
ŠKODA AUTO pak více než 15 let. Jeho úkolem bude vedení prodeje nových a ojetých vozů ŠKODA s cílem 
dále posílit pozici jedničky českého automobilového trhu. 
 
Jan Pícha (52) je absolventem strojní fakulty ČVUT a automobilovému průmyslu zasvětil celý svůj profesní život. Po 
ukončení studia v roce 1992 nastoupil do tehdejší společnosti Import Volkswagen Group, kde prošel různými pozicemi 
v odděleních rozvoje prodejní sítě a aftersales. V roce 2005 se připojil k automobilce ŠKODA, když nastoupil do 
funkce aftersales managera u slovenského importéra. V roce 2009 převzal tutéž pozici u firmy SAIC ŠKODA v čínské 
Šanghaji. V roce 2013 se vrátil do České republiky a nastoupil jako vedoucí marketingu aftersales v Mladé Boleslavi. 
V loňském roce převzal odpovědnost za strategii prodeje fleetovým zákazníkům a rozvoj programů s ojetými vozy. Do 
ŠKODA AUTO Česká republika nastupuje v době, kdy se celý trh bude muset vypořádat s mnoha výzvami. „Věřím, že 
to nejhorší covidové období máme za sebou. Jsem přesvědčen, že se stále se rozšiřujícím produktovým portfoliem 
včetně nového elektrického modelu ENYAQ iV dokážeme úspěšně oslovit širokou fleetovou i privátní klientelu. Těším 
se zejména na spolupráci se silnou dealerskou sítí v regionech,“ říká Jan Pícha, nový vedoucí prodeje ŠKODA AUTO 
Česká republika. 
 
„Jsem rád, že můžeme oznámit významnou posilu našeho týmu, a přeji Janu Píchovi hodně úspěchů v jeho nové roli. 
Ujímá se odpovědnosti za oblast prodeje v situaci, která není jednoduchá a staví před jeho tým řadu překážek. Věřím 
však, že i díky svým dlouholetým zkušenostem v automobilovém průmyslu si s nimi poradí se ctí a přispěje k dalšímu 
posílení pozice značky ŠKODA jako jasného lídra tuzemského trhu. V osobě Jana Píchy získáváme profesionála, 
který dobře rozumí procesům uvnitř společnosti ŠKODA AUTO, což se mu bude v této náročné době velmi hodit,“ 
uvítal nového kolegu vedoucí obchodní organizace ŠKODA AUTO Česká republika Jiří Maláček. 
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera       Pavel Jína 
Vedoucí Komunikace podniku a Interní komunikace   Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO Česká republika 
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 stává Jan Pícha 
Na pozici vedoucího prodeje ŠKODA AUTO Česká republika 
nastupuje od 1. června Jan Pícha. Zkušený manažer pracuje 
v automobilovém průmyslu téměř 30 let, pro značku ŠKODA 
více než 15 let. Jeho úkolem bude vedení prodeje nových a 
ojetých vozů ŠKODA s cílem dále posílit pozici jedničky 
českého automobilového trhu. 
 
Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 
 
ŠKODA AUTO  
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k vstupním segmentům, 

působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v oblasti ekologie a diverzity. 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, 

KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů.  
› je už 30 let součástí 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 ve spolupráci s lokálním partnerem.  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 


