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Změna v oddělení Komunikace společnosti ŠKODA AUTO 
 

› Christian Heubner bude od 1. ledna 2021 řídit útvar komunikace produktu ve společnosti ŠKODA AUTO 

› Dosavadní vedoucí Hermann Prax nastoupí do čela public relations ve společnosti Porsche Holding 

Salzburg (PHS) 
 

Mladá Boleslav, 15. prosince 2020 – Christian Heubner převezme od 1. ledna 2021 vedení celosvětové 

komunikace produktu společnosti ŠKODA AUTO. Na této pozici ponese odpovědnost za komunikování 

veškerých témat z oblasti techniky, produktů a motorsportu. Bude podřízen Jensi Katemannovi, vedoucímu 

útvaru komunikace ve ŠKODA AUTO. 

 

Christian Heubner nastoupil do útvaru Komunikace koncernu Volkswagen v roce 2008 a od té doby působil na 

různých řídících pozicích. Ve společnosti ŠKODA AUTO zúročil své dlouholeté zkušenosti od poloviny roku 2017 jako 

vedoucí Managementu komunikace. V této funkci zodpovídal za výběr strategických témat i za řízení komunikačních 

aktivit po celém světě. Navíc je v české automobilce pověřen zastupováním vedoucího oddělení Komunikace. Před 

svým příchodem do Mladé Boleslavi Heubner řídil sportovní komunikaci značky Volkswagen a ve funkci vedoucího 

útvaru International Steering koordinoval mezinárodní komunikační aktivity mezi značkami koncernu Volkswagen. 

 

Hermann Prax pracuje pro koncern Volkswagen od roku 2013. Předtím, než se v červnu 2018 stal vedoucím 

Komunikace produktu ve ŠKODA AUTO, pracoval jako tiskový mluvčí pro oblast podniku a ekonomiky v útvaru 

koncernové komunikace ve Wolfsburgu a mezi roky 2013 až 2016 nesl odpovědnost za tematickou náplň komunikace 

koncernu Volkswagen v Indii. Před svým nástupem do koncernu Volkswagen působil Hermann Prax více než osm let 

ve společnosti Porsche Holding Salzburg, z toho sedm let v tiskovém oddělení jako mluvčí značek Volkswagen osobní 

vozy, Volkswagen užitkové vozy a Audi. Během svého působení ve společnosti ŠKODA AUTO organizoval společně 

se svým týmem úspěšné produktové akce, například světové premiéry nového modelu ŠKODA ENYAQ iV a současné 

generace modelu ŠKODA OCTAVIA. Od 1. ledna 2021 převezme Hermann Prax řízení útvaru public relations ve 

společnosti Porsche Holding Salzburg (PHS). 

 
Jens Katemann, vedoucí útvaru Komunikace ve ŠKODA AUTO, zdůrazňuje: „Díky svým zkušenostem řídil Hermann 

Prax náš útvar Komunikace produktu v uplynulých dvou a půl letech velmi úspěšně a výraznou měrou jej dále rozvíjel. 

Navíc v rámci našich akcí realizoval nové formáty a podstatně zde zvýšil podíl digitalizace. Srdečně děkuji Hermannu 

Praxovi za jeho vynikající nasazení a přeji mu mnoho úspěchů v jeho příštích úkolech. Zároveň se těším na další 

spolupráci s Christianem Heubnerem, který má velmi dobrý cit pro inovativní koncepty, vhodné formáty a odpovídající 

realizaci. Na základě svých zkušeností a komplexního pohledu bude mít za úkol poznávat a využívat nové potenciály 

pro komunikaci produktu ve společnosti ŠKODA AUTO, zejména také v digitální oblasti.“ 
    
 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jens Katemann     Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace    Vedoucí Komunikace podniku 

T +420 326 811 880  T +420 326 811 773 

jens.katemann@skoda-auto.cz   tomas.kotera@skoda-auto.cz  
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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: CITIGOe iV, 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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