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Do dozorčí rady společnosti Škoda Auto byli 

jmenováni noví členové 
 

› Dozorčí rada společnosti Škoda Auto se poprvé setkala v pozměněném složení 

› Patrik Andreas Mayer byl od 1. února 2023 jmenován novým členem dozorčí rady 

společnosti Škoda Auto 

› Dirk Große-Loheide se od 1. března 2023 stal členem dozorčí rady společnosti Škoda 

Auto 

› Jaroslav Povšík, Martin Lustyk a Miloš Kovář byli do dozorčí rady zvoleni zaměstnanci 

Škoda Auto 

 

Mladá Boleslav, 9. března 2023 – Na zasedání dozorčí rady společnosti Škoda Auto byli 

dnes poprvé přítomni dva nově jmenovaní členové dozorčí rady a tři zvolení zástupci 

zaměstnanců. 

 

Patrik Andreas Mayer, člen představenstva společnosti Volkswagen odpovědný za oblast 

financí, byl od 1. února 2023 jmenován novým členem dozorčí rady společnosti Škoda Auto. 

Ve funkci vystřídal Prof. Dr. Jochema Heizmanna, bývalého člena představenstva koncernu 

Volkswagen. 

 

Dirk Große-Loheide, vedoucí nákupu koncernu Volkswagen, vedoucí koncernového nákupu 

v rozšířeném výkonném výboru a člen představenstva značky Volkswagen Osobní vozy 

odpovědný za nákup, byl od 1. března 2023 jmenován novým členem dozorčí rady 

společnosti Škoda Auto. Na této pozici navázal na práci Murata Aksela, člena představenstva 

společnosti MAN Truck & Bus SE. 

 

V souladu s českým zákonem o obchodních korporacích je třetina z devíti členů dozorčí rady 

volena zaměstnanci společnosti. Na základě výsledku těchto voleb byli Jaroslav Povšík, 

Martin Lustyk a Miloš Kovář - zástupci odborů KOVO - zvoleni členy dozorčí rady společnosti 

Škoda Auto na čtyřleté funkční období, které začalo 15. ledna 2023. 

 

Thomas Schäfer, předseda dozorčí rady Škoda Auto, zdůrazňuje: „Chtěl bych přivítat nové 

členy dozorčí rady Patrika Andrease Mayera a Dirka Große-Loheideho, zároveň poblahopřát 

Jaroslavu Povšíkovi, Martinu Lustykovi a Miloši Kovářovi k jejich zvolení a poděkovat 

Jochemovi Heizmannovi a Muratu Akselovi za jejich vynikající pracovní výkony, úzkou 

spolupráci a popřát jim vše nejlepší do budoucna. Jsem přesvědčen, že nově složená dozorčí 

rada vynaloží veškeré úsilí s cílem pokračovat v úspěšném rozvoji společnosti Škoda Auto.“ 
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Kontakt 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku a 

interní komunikace 

+420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Martina Špittová 

Tisková mluvčí pro oblast výroby, HR  

a ochrany životního prostředí 

+420 730 862 526 

martina.spittova@skoda-auto.cz  

 

 

Fotografie k tématu 

 

 
Patrik Andreas Mayer byl jmenován novým 

členem dozorčí rady společnosti Škoda Auto  

Patrik Andreas Mayer, člen představenstva 

společnosti Volkswagen odpovědný za oblast 

financí, byl od 1. února 2023 jmenován novým 

členem dozorčí rady společnosti Škoda Auto. 

 

 

 

Zdroj: Volkswagen AG 
 

 

Dirk Große-Loheide byl jmenován novým 

členem dozorčí rady společnosti Škoda Auto 

Dirk Große-Loheide, vedoucí nákupu koncernu 

Volkswagen, vedoucí koncernového nákupu v 

rozšířeném výkonném výboru a člen 

představenstva značky Volkswagen Osobní 

vozy odpovědný za nákup, byl od 1. března 
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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 2022 dodala zákazníkům celosvětově více než 731 000 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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