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Bohdan Wojnar zvolen prezidentem AutoSAP
Tisková zpráva Sdružení automobilového průmyslu






Martin Jahn se po 9 letech vzdal funkce prezidenta automobilového sdružení
Bohdan Wojnar zvolen prezidentem na další 4 roky
Novým viceprezidentem AutoSAP se stal Jan Pešek
Dvěma novými členy představenstva jsou: Petr Mašek a Petr Novák
Rada ředitelů (valná hromada) AutoSAP schválila novelizaci stanov

Rada ředitelů Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) dnes na svém zasedání v průhonickém
kongresovém centru Floret zvolila prezidentem AutoSAP na další 4 roky svého dosavadního
viceprezidenta Bohdana Wojnara. Člen představenstva ŠKODA AUTO a.s. zodpovědný za oblast
lidských zdrojů Bohdan Wojnar nahradí ve funkci Martina Jahna, který požádal o uvolnění z funkce
vzhledem ke svému novému pracovnímu zařazení v Číně.
Nově zvolený prezident Bohdan Wojnar ke svému zvolení řekl: „Důvěry členů sdružení si velmi vážím
a chtěl bych za ni poděkovat. Celý automobilový průmysl v současnosti prochází obrovskými změnami.
Digitalizace, automatizace, konektivita a autonomní řízení budou hybateli následujících let. Měnit se
bude také sdružení. Mým hlavním úkolem proto bude ve spolupráci s představenstvem a se
sekretariátem modernizovat sdružení tak, aby tvořilo efektivní a kompetentní platformu, která český
automobilový průmysl v těchto změnách doprovodí.“
Bohdan Wojnar zároveň poděkoval Martinu Jahnovi za devítileté působení v čele AutoSAP a za vysoké
nasazení v jeho dlouholeté roli prezidenta: „Nepochybuji o tom, že Martin Jahn bude i nadále
nepřehlédnutelnou osobností spojenou s českým automobilovým průmyslem a s naším sdružením.“
Martin Jahn oznámil svůj záměr funkci předat nástupci letos v létě poté, co se z pozice v německém
Volkswagenu přesunul na místo výkonného viceprezidenta pro prodej a marketing jednoho ze dvou
společných podniků skupiny Volkswagen v Číně. Dnes k tomu uvedl: „Předávám dobře fungující
a prosperující automobilovou asociaci, která se modernizuje tak, aby byla připravena pružně reagovat
na očekávané intenzivní změny v českém, evropském, ale i globálním autoprůmyslu. V příštích 5 letech
se automobilový průmysl změní více než za posledních 50 let. Máme vynikající výchozí pozici.“
Rada ředitelů zároveň zvolila viceprezidentem Jana Peška (generálního manažera pro lidské zdroje
a korporátní plánování TPCA Czech s.r.o.). Zvolila také dva nové členy představenstva AutoSAP, Petra
Maška (generálního ředitele a člena představenstva Buzuluk a.s., Komárov) a Petra Nováka
(generálního ředitele a jednatele Koyo Bearings Česká republika s.r.o.). Novým členem Dozorčí rady
AutoSAP se stal Miroslav Mühlböck (jednatel Monto spol. s r.o.).
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Členy Sdružení automobilového průmyslu je 149 výrobců vozidel, dodavatelů a dalších subjektů zapojených v automobilovém
průmyslu České republiky. AutoSAP je aktivním členem Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR. V zahraničí
prosazuje zájmy svých členů prostřednictvím mezinárodních organizací ACEA, ACEM a ODETTE. Členové AutoSAP vytvářejí
více než 20 % průmyslové výroby a exportu ČR a zaměstnávají přes 115 000 pracovníků.

