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Thomas Schäfer se stává novým předsedou dozorčí 
rady ŠKODA AUTO 

 

› Thomas Schäfer, předseda představenstva značky Volkswagen Osobní vozy a vedoucí 

skupiny objemových značek, se stává nástupcem Murata Aksela, který odstupuje z funkce 

předsedy dozorčí rady a nadále zůstává jejím členem. 

› Thomas Schäfer: „ŠKODA je v rámci skupiny objemových značek silnou, jasně 

profilovanou značkou, která bude svým dílem přispívat ke zvyšování synergických 

potenciálů.“ 

› Skupina objemových značek má jasný cíl: snižování nákladů a komplexnosti. 

 

Mladá Boleslav, 15. července 2022 – Thomas Schäfer, předseda představenstva značky 

Volkswagen Osobní vozy a vedoucí skupiny objemových značek, se k 15. červenci ujímá 

funkce předsedy dozorčí rady ŠKODA AUTO. Stává se nástupcem Murata Aksela, který 

odstupuje z této funkce a zůstává členem tohoto grémia. Tímto krokem dochází k dalšímu 

zintenzivnění a urychlení spolupráce v rámci skupiny objemových značek, aby bylo možno 

zvyšovat synergické potenciály. Cílem je výrazné a trvalé snižování nákladů a komplexnosti. 

 

Předseda dozorčí rady ŠKODA AUTO Thomas Schäfer zdůrazňuje: „ŠKODA AUTO je v rámci 

koncernu zodpovědná za rozvíjející se trhy, k nimž patří například Indie a severní Afrika, a za 

projekty, jako například vývoj příští generace modelů Volkswagen Passat a ŠKODA SUPERB. 

Také odpovědnost za globální platformu MQB A0 ukazuje, jak silné postavení má značka v 

koncernu. V rámci skupiny objemových značek zaujímá ŠKODA významné místo a svými 

kompetencemi bude zásadním způsobem přispívat ke zvyšování synergických potenciálů. Cíl je 

jasný: Prostřednictvím těsné spolupráce značek výrazně a trvale snižovat náklady a komplexitu.“ 

 

Skupina objemových značek se skládá z koncernových značek Volkswagen Osobní vozy, ŠKODA, 

SEAT/Cupra a Volkswagen Užitkové vozy. Hospodářský výsledek skupiny objemových značek se 

ve čtvrtletní zprávě koncernu Volkswagen vykazuje od prvního čtvrtletí letošního roku separátně. 

Thomas Schäfer byl nedávno zvolen předsedou dozorčí rady značky Volkswagen Užitkové vozy a 

předsedou dozorčí rady značek SEAT/Cupra. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí komunikace podniku a interní komunikace 

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz  
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Fotografie k tématu: 

 

 

Thomas Schäfer se stává novým předsedou dozorčí 

rady ŠKODA AUTO 

Thomas Schäfer se stává nástupcem Murata Aksela, 

který odstupuje z funkce předsedy dozorčí rady a 

zůstává jejím členem.  

Cílem je výrazné a trvalé snižování nákladů a 

komplexnosti v rámci skupiny objemových značek. 

 

 

 

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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