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Libor Myška ve vedení společnosti ŠKODA AUTO Deutschland 
 
› Do vedení německého importéra vozů ŠKODA nastoupí zkušený manažer Libor Myška a vystřídá tak Franka 

Jürgense 
› ŠKODA AUTO Deutschland letos slaví 30 let působení na trhu a vede si mimořádně dobře: ŠKODA je již 11. 

rokem v řadě nejprodávanější dováženou značkou v Německu 
 
Mladá Boleslav/Weiterstadt, 2. července 2021 – Po pěti úspěšných letech odchází Frank Jürgens z vedení 
společnosti ŠKODA AUTO Deutschland. Jeho nástupcem se stane Libor Myška, který do ŠKODA AUTO 
Deutschland přichází z centrály společnosti ŠKODA AUTO v České republice, kde dosud vedl oddělení Řízení 
prodeje. ŠKODA AUTO Deutschland se řadí mezi největší importérské organizace automobilky ŠKODA, do její 
sítě patří 1300 autorizovaných prodejních a servisních míst po celé spolkové republice. ŠKODA je zde již 11 
let v řadě nejprodávanější dováženou automobilovou značkou a v současnosti jí na největším trhu v Evropské 
unii patří již 5. příčka. 
 
Libor Myška se pozice jednatele v oblasti Prodeje společnosti ŠKODA AUTO Deutschland se sídlem ve Weiterstadtu 
ujme 1. ledna 2022. Nahradí Franka Jürgense, který odchází v srpnu do penze. Do nástupu českého manažera bude 
povinnosti spojené s tímto postem dočasně zastávat Dr. Steffen Spies, který má u německého importéra na starosti 
oblast financí. 
 
Martin Jahn, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za prodej a marketing, říká: „Frank Jürgens 
v uplynulých pěti letech mimořádně přispěl k úspěchům značky ŠKODA na německém trhu. Rád bych mu při této 
příležitosti srdečně poděkoval za jeho nasazení. V osobě Libora Myšky získáváme pro toto významné odbytiště 
špičkového profesionála s bohatými zkušenostmi z oblasti prodeje. Velmi se těším na to, až budu moci sledovat jeho 
působení v čele značky ŠKODA v Německu.“ 
 
Libor Myška je od roku 2013 vedoucím Řízení prodeje v centrále společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. 
V Praze vystudoval na Českém vysokém učení technickém obor Konstrukce automobilů a v automobilce pracuje již od 
roku 1994. Po působení v oblasti Controllingu nastoupil do představenstva polského zastoupení značky ŠKODA. V 
letech 2008 až 2011 odpovídal za Řízení prodeje společnosti ŠKODA AUTO, v roce 2012 za oblast Prodeje 
originálních dílů a příslušenství značky ŠKODA.  
 
Pod vedením Franka Jürgense zvýšila ŠKODA svůj podíl na německém trhu z 5,6 procenta v roce 2016 na 
6,2 procenta (stav v květnu 2021). V roce 2019 si značka na německém trhu připsala poprvé více než 200 000 nově 
zaregistrovaných vozů ročně. V uplynulých 15 měsících ovlivněných důsledky koronavirové pandemie si ŠKODA dále 
upevnila svou tržní pozici a v současnosti je již na 5. místě mezi nejprodávanějšími značkami automobilů v Německu.     
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera Kamila Biddle 
Vedoucí Komunikace podniku a interní komunikace Tisková mluvčí pro výrobu, HR a životní prostředí 
T +420 326 811 773 T +420 326 811 789 
tomas.kotera@skoda-auto.cz kamila.biddle@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 
 

 

Libor Myška ve vedení ŠKODA AUTO Deutschland 
Na novou pozici nastoupí v lednu 2022 z postu vedoucího 
řízení prodeje v centrále společnosti ŠKODA AUTO v Mladé 
Boleslavi. 
 
 
 
Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 
ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým pohonem zařadila 

mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, 

KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
 
ŠKODA AUTO Deutschland GmbH 
› působí na německém trhu od září 1991;  
› zastupuje značku ŠKODA v Německu prostřednictvím přibližně 1300 prodejních a servisních partnerů; 
› je součástí úspěšného příběhu tradiční české značky: v roce 2019 bylo v Německu zaregistrováno v kategorii osobních automobilů více než 

208 000 nových vozů ŠKODA, což odpovídá tržnímu podílu ve výši 5,8 procenta. Tím byla ŠKODA nejen jedenáctý rok v řadě 
nejprodávanější dováženou značkou v Německu, ale také si ještě více upevnila svou pozici mezi renomovanými značkami. 

 


