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Personální změny ve vedení společnosti Scania CER  
 
Nový rok 2021 přináší důležité personální změny ve vedení společnosti 
Scania ve středoevropském regionu (Česká republika, Slovensko, 
Maďarsko). Dosavadní obchodní ředitel Marián Černoch nastoupil na novou 
pozici vedoucího prodeje v regionu Scania EMA (Eurasie, Střední východ a 
Afrika), což vedlo k následným změnám.  
 

 
 
Marián Černoch nastoupil do společnosti Scania Česká republika před 16 lety 
na pozici manažera prodeje v dealerství Bohemia a brzy poté se stal ředitelem 
prodeje pro celou Českou republiku. V poslední době byl k jeho odpovědnosti 
přidán trh na Slovensku a v Maďarsku. Na svou novou pozici vedoucího 
prodeje pro oblast Scania EMA nastoupil 1. ledna 2021. 
 
„Marián odvedl pro Scanii a naše zákazníky ve středoevropském regionu 
vynikající práci a jsme velmi hrdí na to, že v rámci světa Scania získá novou 
odpovědnost; všichni přejeme Mariánovi to nejlepší v jeho další kariéře,“ říká 
James Armstrong, generální ředitel Scania CER. A také vysvětluje způsob 
náboru Mariánova nástupce. "Víme, že v naší organizaci máme velmi 
talentované lidi, a proto jsem ani nepřemýšlel o hledání nástupce mimo naši 
společnost." 
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Novým obchodním ředitelem středoevropského regionu Scania se tak stal 
Martin Plachý, který má se společností Scania mnohaleté zkušenosti jako 
ředitel dealerství v České republice, a to na Moravě i v Čechách. 
 

 
 
Martinův nástupce byl také vybrán interně - novým ředitelem dealerství 
Bohemia v České republice byl jmenován Matěj Venhoda, který ve společnosti 
Scania pracuje už od roku 1997 na straně dealerství i distributora. 
 
„Na základě zkušeností a dovedností Martina a Matěje očekávám 
bezproblémovou změnu v naší organizační struktuře,“ dodává James 
Armstrong. „A skutečnost, že se nám podařilo pokrýt všechny změny interními 
lidmi, potvrzuje, že rozvoj talentů pro nás ve společnosti Scania není jen 
pouhou frází." 
 

 

Podrobnější informace poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefon +420 602 344 874 
E-mail viktor.tamayo@scania.cz  
 
 
Scania je přední světový poskytovatel dopravních řešení. Společně s našimi partnery a 
zákazníky směřujeme k udržitelnému dopravnímu systému. V roce 2018 jsme našim 
zákazníkům dodali 88 000 nákladních vozidel, 8 500 autobusů a 12 800 průmyslových a 
námořních motorů. Čisté tržby byly celkem více než 137 miliard SEK, z čehož asi 20% se týkalo 
služeb. Společnost Scania, založená v roce 1891, nyní působí ve více než 100 zemích a 
zaměstnává přibližně 52 000 lidí. Výzkum a vývoj jsou soustředěny ve Švédsku, s pobočkami 
v Brazílii a Indii. Výroba probíhá v Evropě, Latinské Americe a Asii, s regionálními výrobními 
centry v Africe, Asii a Eurasii. Scania je součástí TRATON SE. Pro více informací navštivte: 
www.scania.com. 
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