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Klaus Zellmer se k 1. červenci 2022 stane novým 
předsedou představenstva ŠKODA AUTO a.s. 
 

› Dosavadní předseda představenstva Thomas Schäfer převezme k 1. červenci 2022 funkci 

předsedy představenstva značky Volkswagen, stane se členem představenstva koncernu 

Volkswagen a bude řídit skupinu objemových značek 

› Klaus Zellmer je v současnosti členem představenstva značky Volkswagen Osobní vozy 

za oblast Prodeje, marketingu a after sales 

 

Mladá Boleslav, 4. dubna 2022 – Novým předsedou představenstva společnosti 

ŠKODA AUTO a.s. bude od 1. července 2022 Klaus Zellmer, který v současnosti jako člen 

představenstva značky Volkswagen odpovídá za oblast Prodeje, marketingu a after sales. 

Dosavadní předseda představenstva ŠKODA AUTO Thomas Schäfer převezme  

k 1. červenci 2022 funkci předsedy představenstva značky Volkswagen, zároveň se stane 

členem koncernového představenstva a bude řídit skupinu objemových značek.  
 

Klaus Zellmer je s účinností od 1. července 2022 jmenován novým členem představenstva 

společnosti ŠKODA AUTO a.s., aby jej následně v souladu s právními předpisy České republiky 

mohlo představenstvo zvolit novým předsedou. Zellmer tak bude nástupcem Thomase Schäfera, 

který funkci předsedy představenstva společnosti ŠKODA AUTO a.s. opustí koncem června. 

Schäfer se na pozici provozního ředitele od 1. dubna 2022 věnuje operativnímu řízení značky 

Volkswagen a převezme od 1. července 2022 funkci předsedy jejího představenstva. Zároveň se 

stane členem představenstva koncernu Volkswagen a bude řídit skupinu objemových značek. 

 

Murat Aksel, předseda dozorčí rady ŠKODA AUTO a.s., říká: „Thomas Schäfer provedl 

automobilku ŠKODA bezpečně dvěma extrémně obtížnými roky a zároveň prostřednictvím 

strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 formuloval jasný plán do budoucnosti. ŠKODA 

AUTO je nyní elektrifikovanější, digitálnější a více mezinárodní než kdy předtím. Zdařilým 

uvedením elektromobilu ENYAQ iV na trh a dalšími plánovanými modely s elektrickým pohonem, 

převzetím odpovědnosti za regiony a platformy pro koncern Volkswagen i úspěšnou realizací 

projektu INDIA 2.0 položil Thomas Schäfer základ pro slibnou budoucnost automobilky ŠKODA. 

Za to mu jménem celé dozorčí rady děkuji.“ Murat Aksel dále zdůraznil: „Zároveň mám radost, že 

se nám pro společnost ŠKODA AUTO podařilo získat jednoho z našich nejrenomovanějších 

manažerů. Klaus Zellmer má za sebou více než 20 let zkušeností z automobilového průmyslu. 

Během této doby se vypracoval nejen na absolutního automobilového experta, ale také dokázal, že 

má velký strategický a podnikatelský rozhled. Jsem přesvědčen, že společně s ostatními členy 

představenstva vynaloží veškeré úsilí, aby dále pokračoval v úspěšném rozvoji společnosti 

ŠKODA AUTO a.s.“ 

 

Absolvent studia podnikové ekonomiky Klaus Zellmer zahájil svou profesní dráhu v roce 1997 jako 

asistent člena představenstva ve společnosti Porsche AG, v roce 1999 přestoupil do útvaru Rozvoj 

prodejní sítě ve společnosti Porsche France, poté převzal vedení regionu Severní Ameriky. 

V roce 2000 nesl jako vedoucí projektu odpovědnost za budování oblastí Prodeje a Marketingu v 

rámci zakládání nového pobočného závodu společnosti Porsche v Lipsku. Po působení v čele 

Zákaznického centra v závodě automobilky Porsche se Zellmer stal vedoucím marketingu ve 

společnosti Porsche Deutschland, v roce 2010 stanul v jejím čele. V roce 2015 byl Zellmer 
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jmenován prezidentem a generálním ředitelem společnosti Porsche Cars North America v americké 

Atlantě. Od 15. září 2020 je Klaus Zellmer členem představenstva značky Volkswagen Osobní vozy 

za oblast Prodeje, marketingu a after sales a v této době rozhodující měrou přispíval k důsledné 

organizační, digitální a udržitelné orientaci značky Volkswagen na potřeby zákazníků. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jens Katemann  

Vedoucí Komunikace 

T +420 326 811 778 

jens.katemann@skoda-auto.cz  

 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

a Interní komunikace 

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz  

 

Fotografie k tématu: 

 

 
 

Změna ve vedení ŠKODA AUTO a.s.  

Thomas Schäfer skončí k 30. červnu 2022, po téměř dvou letech 

v čele společnosti ŠKODA AUTO a.s., ve funkci předsedy 

představenstva. 

 

 

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 
 

Nový předseda představenstva společnosti 

ŠKODA AUTO a.s. 

Klaus Zellmer převezme k 1. červenci 2022 funkci předsedy 

představenstva ŠKODA AUTO a.s. V současnosti je členem 

představenstva značky Volkswagen Osobní vozy za oblast 

Prodeje, marketingu a after sales. 

 

 

 

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 automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 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; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, 

většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem;  
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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