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Informace redakcím: Změna v oddělení komunikace 
společnosti ŠKODA AUTO 
 

› Vítězslav Kodym převezme vedení Komunikace produktu společnosti ŠKODA AUTO 

› Jeho předchůdce Christian Heubner po pěti letech ve společnosti ŠKODA AUTO přechází 

do komunikace značky Volkswagen 

› Ariane Kilian, vedoucí útvaru Komunikace společnosti ŠKODA AUTO: „V osobě Vítězslava 

Kodyma přebírá vedení Komunikace produktu uznávaný automobilový odborník, který 

přinese nové nápady.“ 

  

Mladá Boleslav, 28. července 2022 – Vítězslav Kodym převezme od 1. srpna vedení 

celosvětové Komunikace produktu společnosti ŠKODA AUTO a bude tak zodpovídat za 

tematické okruhy technika, produkty a motorsport. Bude přímo podřízen vedoucí 

komunikace Ariane Kilian. Kodym ve funkci vystřídá Christiana Heubnera, který převezme 

vedení oddělení Communication Experience značky Volkswagen ve Wolfsburgu. 

 

Vítězslav Kodym pracuje v oddělení komunikace společnosti ŠKODA AUTO od roku 2013, 

naposledy ve funkci vedoucího Managementu komunikace. V této funkci zodpovídal za strategické 

plánování a koordinaci celosvětových komunikačních aktivit. Od 1. srpna bude jako vedoucí 

Komunikace produktu zodpovídat za tematické okruhy technika, produkty a motorsport.  

 

Ariane Kilian, vedoucí komunikace společnosti ŠKODA AUTO, zdůraznila: „Děkuji Christianu 

Heubnerovi, který Komunikaci produktu v posledním roce a půl vynikajícím způsobem formoval a 

vnesl do ní impulzy zejména v podobě inovativních digitálních formátů, a přeji mu jen to nejlepší při 

jeho novém úkolu. Zároveň se těším na spolupráci s Vítězslavem Kodymem. V jeho osobě jsme 

pro tento úkol získali uznávaného produktového experta, který díky své dlouholeté zkušenosti 

motoristického novináře přinese nové nápady. Zaměří se hlavně na ještě digitálnější, agilnější 

a efektivnější uspořádání Komunikace produktu, které maximálně splní požadavky novinářů. V tom 

mu přeji hodně úspěchů a radosti.“ 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera    Martina Špittová 

Vedoucí Komunikace podniku  Tisková mluvčí pro výrobu, personalistiku  

a Interní komunikace   a ochranu životního prostředí 

T +420 326 811 773   T +420 730 862 526 

tomas.kotera@skoda-auto.cz   martina.spittova@skoda-auto.cz 

 

   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
mailto:tomas.kotera@skoda-auto.cz
mailto:martina.spittova@skoda-auto.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 2 ze 2 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Změna v komunikaci společnosti ŠKODA AUTO 

Vítězslav Kodym převezme od 1. srpna vedení 

Komunikace produktu společnosti ŠKODA AUTO. 

Vystřídá Christiana Heubnera, který přechází na pozici 

vedoucího oddělení Communication Experience značky 

Volkswagen do Wolfsburgu. 

 

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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