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Oznámení výsledků voleb členů dozorčí rady 

společnosti Škoda Auto volených zaměstnanci 
 

› Jaroslav Povšík, Miloš Kovář a Martin Lustyk byli dne 9. ledna 2023 znovuzvoleni členy 

dozorčí rady společnosti Škoda Auto 

› Voleb do dozorčí rady se zúčastnilo téměř 58 % zaměstnanců Škoda Auto  

 

Mladá Boleslav, 11. ledna 2023 - Ve společnosti Škoda Auto se v období od 

1. prosince 2022 do 8. ledna 2023 uskutečnily volby členů dozorčí rady volených 

zaměstnanci, kteří v souladu se zákonem o obchodních korporacích volí jednu třetinu 

z celkového počtu devíti členů dozorčí rady. 

 

Výsledky voleb 

Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem společnosti. Vysoká volební účast a zapojení 

zaměstnanců do voleb je prioritou společnosti Škoda Auto. Na základě výsledků těchto voleb 

byli Jaroslav Povšík (16 360 hlasů), Miloš Kovář (12 218 hlasů) a Martin Lustyk 

(11 185 hlasů) znovuzvoleni a k 15. lednu 2023 počíná jejich čtyřleté funkční období 

v dozorčí radě společnosti Škoda Auto. 
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Znovuzvolení členové dozorčí rady 

společnosti Škoda Auto 

Zprava: Předseda představenstva společnosti 

Škoda Auto Klaus Zellmer a členka 

představenstva společnosti Škoda Auto 

zodpovědná za oblast Lidé a kultura Maren Gräf, 

zleva: člen představenstva za oblast Prodeje a 

marketingu Martin Jahn a člen představenstva 

za oblast Výroby a logistiky Michael Oeljeklaus 

gratulují znovuzvoleným členům dozorčí rady 

společnosti Škoda Auto Miloši Kovářovi, 

Jaroslavu Povšíkovi a Martinu Lustykovi. 

 

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. 

 

https://cdn.skoda-storyboard.com/2023/01/230111_Oznameni-vysledku-voleb-clenu-dozorci-rady_5a8cf23f.jpg

