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DRFG posiluje představenstvo. Mění se i akcionářská 
struktura skupiny 
 

Nejvyšší vedení investiční skupiny DRFG je nově šestičlenné. Předsedou představenstva 

zůstává majoritní akcionář David Rusňák. Přichází dvě nové tváře - Pavel Vyhnálek a Pavel 

Fráňa. Tuto trojici doplňují tři stávající ředitelé ze skupiny - Roman Řezníček, Juraj 

Černička a Břetislav Hrabě. 

Nové složení představenstva a akcionářské struktury DRFG souvisí s významným růstem 

skupiny v posledních letech. V minulém roce DRFG překročila hodnotu 7 miliard korun 

aktiv a konsolidované tržby činily bezmála 4 miliardy korun. Díky tomu skupina 

významně posílila svou pozici na trhu. Součástí DRFG je také značka CZECH FUND, pod 

kterou spadá mimo jiné nemovitostní fond, patřící mezi tři největší nebankovní realitní 

fondy v České republice.  

“Hlavním úkolem nového vedení bude tento rozvoj nejen udržet, ale především dále 
posilovat,“ říká David Rusňák, zakladatel a majoritní akcionář DRFG, který zůstává 

předsedou představenstva. Dodává pak také, že je třeba, aby nové vedení kladlo důraz na 

zachování finanční stability a profesionalizace všech procesů. Klíčovými obory investic 

nadále zůstávají nemovitosti, telekomunikace a finanční služby.  

Místopředsedou představenstva se stává Pavel Vyhnálek, který dříve pracoval v nejvyšším 

managementu společností GE Capital, ČSOB a Home Credit. Své zkušenosti získal nejen v 

České republice, ale také na různých nejvyšších pozicích  při svém působení v zahraničí. 

Dalším novým členem představenstva je Pavel Fráňa, jehož jméno je spojováno 

s vynikajícími výsledky v oblasti advokacie, kde se zaměřuje především na obchodní právo 

a M&A. Nezanedbatelný je také jeho přesah do reálného byznysu, který uplatňoval při 

realizaci projektů pro přední české investiční skupiny. Pavel Vyhnálek a Pavel Fráňa 

ovládají společnost PVF Invest, která se stala 35% akcionářem ve skupině DRFG.  

Členem představenstva pak nadále zůstává ředitel finanční distribuce Břetislav Hrabě. 

Nově ho doplnili zakladatel a partner Suntel Group, zodpovědný v DRFG za 

telekomunikační byznys Roman Řezníček a ředitel pro finance a regulace Juraj 

Černička, který do skupiny přišel minulý rok se zkušenostmi ze společností LBBW, 

Expandia a ING bank. 



 

 

DRFG je investiční skupina založená v Brně v roce 2011 Davidem Rusňákem. Řídí se investiční 
filozofií založenou na upřednostňování investic v oborech, kterým dobře rozumí, v lokalitách, které 
jsou jí kulturně i geograficky blízké, a v projektech, kde může získat významný rozhodovací podíl. 
DRFG se zaměřuje především na investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních 
služeb. Skupina DRFG se aktivně angažuje také v oblasti podpory kulturních, sociálních a sportovních 
projektů. Je například hlavním partnerem Komety Brno a spravuje Nadaci DRFG. Více 
na www.drfg.cz. 
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