
TISKOVÁ  ZPRÁVA 
Strana 1 ze 2 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

ŠKODA AUTO: Dr. Florian Weymar bude novým 
vedoucím Řízení kvality  
 

› Dr. Florian Weymar, nynější vedoucí Vývoje celého vozu ve společnosti ŠKODA AUTO, 

nastoupí od 1. ledna 2021 na novou pozici 

› Dosavadní vedoucí této oblasti Frank Schreier ukončí svou aktivní profesní kariéru a po více 

než čtyřicetileté práci pro koncern Volkswagen odchází do důchodu 

 

Mladá Boleslav, 10. listopadu 2020 – Společnost ŠKODA AUTO povolá Dr. Floriana Weymara 

k 1. lednu 2021 do pozice vedoucího Řízení kvality. Ve své současné pozici je tento promovaný 

strojní inženýr v české automobilce zodpovědný za Vývoj celého vozu. V nové funkci vystřídá 

Franka Schreiera, který po své více než čtyřicetileté kariéře v koncernu Volkswagen odchází do 

důchodu.  

 

Dr. Florian Weymar zahájil svou profesní činnost v koncernu Volkswagen po ukončení svých studií 

strojírenství v roce 1996. Ve společnosti Volkswagen AG ve Wolfsburgu pracoval nejprve v různých 

pozicích v oblasti výroby, než v roce 2002 převzal vedení Analýzy a plánování kvality. Od roku 2005 

byl Weymar odpovědný za Řízení kvality v závodě značky Volkswagen v Emdenu, než v roce 2007 

převzal Řízení kvality společnosti Volkswagen Slovakia v Bratislavě. V roce 2012 se vrátil do 

Německa, kde zodpovídal za výrobu vozů modelových řad Golf a Passat ve společnosti VW Sachsen 

GmbH ve Zwickau. Po svém povolání na pozici vedoucího Kvality výroby značky Volkswagen ve 

Wolfsburgu přešel Weymar v roce 2014 do společnosti ŠKODA AUTO do Mladé Boleslavi, kde do 

roku 2017 pracoval jako vedoucí Kvality celého vozu a poté jako vedoucí Vývoje celého vozu. Na 

pozici vedoucího řízení kvality společnosti ŠKODA AUTO nastoupí k 1. lednu 2021. 

 

Frank Schreier pro koncern Volkswagen pracuje už 42 let. Po ukončení studia strojírenství 

v Braunschweigu pracoval nejprve v oblasti výroby automobilů, mimo jiné jako vedoucí směny na 

montáži a jako asistent vedoucího výroby. Od roku 1990 pracoval v různých řídících funkcích v oblasti 

konečné montáže vozů a v roce 1996 byl pověřen vedením výroby vozů ve společnosti Volkswagen 

Bratislava. V roce 2001 se ujal vedení Výroby vozů ve společnosti Volkswagen AG ve Wolfsburgu, než 

byl v roce 2006 poprvé povolán do funkce vedoucího Řízení kvality společnosti ŠKODA AUTO. Od 

roku 2010 zodpovídal za kvalitu modelových řad Midsize a Fullsize společnosti Volkswagen AG ve 

Wolfsburgu, v roce 2011 pak přešel ke značce SEAT. Zde Frank Schreier po dobu tří let vedl Řízení 

kvality, než se v roce 2014 vrátil do Mladé Boleslavi na stejnou pozici ve společnosti ŠKODA AUTO. 

 

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Thomas Schäfer zdůraznil: „Děkuji Franku 

Schreierovi za jeho vynikající nasazení pro ŠKODA AUTO. Spolu se svým týmem Řízení kvality 

výrazně rozvinul standardy kvality produktu a stanovil nové. Přeji Franku Schreierovi do dalšího života 

všechno nejlepší a pevné zdraví. Zároveň se těším na další spolupráci s Dr. Florianem Weymarem 

v jeho nové roli. Jako součást rozšířeného představenstva zajistí, že kvalita našich elektrifikovaných 

vozů bude i nadále udržována na typicky vysoké úrovni značky ŠKODA.“  

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz  

 

Kamila Biddle 

Tisková mluvčí pro výrobu, personalistiku a 

životní prostředí 

T +420 730 862 599 

kamila.biddle@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO: Dr. Florian Weymar bude novým 
vedoucím řízení kvality  

Společnost ŠKODA AUTO povolá Dr. Floriana Weymara 

k 1. lednu 2021 do pozice vedoucího řízení kvality. Ve své 

současné pozici ve společnosti ŠKODA AUTO zodpovídá 

za vývoj celého vozu. Dr. Weymar naposledy pracoval pro 

českou automobilku jako vedoucí vývoje celého vozu. 

 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA AUTO: Změna na pozici vedoucího řízení 

kvality 

Frank Schreier pro koncern Volkswagen pracuje už více 

než 40 let. Řízení kvality ve společnosti ŠKODA AUTO 

Schreier vedl už v letech 2006 až 2009, v roce 2014 se do 

české automobilky vrátil a opět se ujal vedení tohoto 

oddělení.  

 
Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z 

nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do 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 a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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