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Změna v představenstvu ŠKODA AUTO 
 
› Bernhard Maier novým předsedou představenstva ŠKODA AUTO, a.s. 

› Dosavadní předseda představenstva ŠKODA AUTO Prof. Dr. Winfried Vahland 

přebírá vedení nově vytvořeného koncernového regionu Volkswagen Severní 

Amerika (NAR) 

Mladá Boleslav, 25. září 2015 – Po pěti úspěšných letech růstu a modelové 

ofenzívy dochází ke změně ve vrcholovém vedení ŠKODA AUTO:  1. listopadu 

2015 se stane Bernhard Maier (55), dosavadní člen představenstva společnosti 

Porsche AG pro prodej a marketing, předsedou představenstva ŠKODA AUTO. 

Současně přebírá dosavadní předseda představenstva Prof. Dr. Winfried 

Vahland (58) vedení nově vytvořeného koncernového regionu Severní Amerika 

(NAR). 

 

V osobě Bernharda Maiera získává ŠKODA AUTO předsedu představenstva, který je od 

svého mládí úzce spjat s automobily. Nejdříve se vyučil automechanikem a následně 

pokračoval ve studiu podnikové ekonomiky v německém Calw. Poté, co Maier pracoval u 

firmy Nixdorf, nastoupil v roce 1988 do prodejní organizace společnosti BMW AG, kde 

zastával různé řídicí funkce na domácím trhu i v zahraničí. V červnu 2001 přestoupil 

Maier k Porsche AG a vedl aktivity domácí prodejní organizace. V roce 2010 se v Porsche 

AG stal členem představenstva za prodej a marketing. Jako nový předseda 

představenstva ŠKODA AUTO, a.s. bude důsledně prosazovat další rozvoj značky. 

 

Bernhard Maier přebírá předsednictví od Prof. Dr. Winfrieda Vahlanda, který 

v předchozích letech přivedl značku největším růstem i modelovou ofenzívou v její historii 

do nové dimenze. „Nebylo to pro mne snadné rozhodnutí převzít po více než pěti 

tvořivých, úspěšných a krásných letech nové úkoly v koncernu,“ řekl Prof. Dr. Winfried 

Vahland. „ŠKODA je něco naprosto výjimečného. Základem této výjimečnosti je velká 

škodovácká rodina, stejně jako síla a dynamika této značky,“ dodává Prof. Dr. Winfried 

Vahland. 

 

S objemem prodeje přes 1 milion automobilů a přítomnosti značky na více než 100 trzích 

celého světa se již ŠKODA etablovala jako mezinárodní velkovýrobce automobilů. Se 

svým designem a moderní technikou dosáhly automobily ŠKODA nejvyšší pozice ve svém 

segmentu.  

 

Prof. Dr. Vahland přebírá od 1. listopadu 2015 odpovědnost a zároveň funkci prezidenta a 

CEO pro nově vytvořený koncernový region NAR. V této roli bude zároveň zastávat funkci 

člena představenstva značky Volkswagen. 

 

 

 

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
http://media.skoda-auto.com/


 

ŠKODA Media Services:  

http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz 

ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,  

293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic 

 

Tisková zpráva, Strana 2 z 3 

 
Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Jozef Baláž, vedoucí Komunikace podniku  

T +420 326 811 773  

jozef.balaz@skoda-auto.cz  

 

Fotografie k tématu: 
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ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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