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Posílili jsme
nejužší vedení

Představenstvo je nově šestičlenné, 
změnila se i akcionářská struktura. 

Do skupiny přichází Pavel Vyhnálek
a Pavel Fráňa, top manažeři s bohatou 

praxí a mezinárodními zkušenostmi. 

Která banka a pojišťovna je nejlepší?
Stali jsme se generálním partnerem 11. ročníku prestižní 
soutěže Hospodářských novin.

Jak chránit peníze před krizí? 
Minulý rok padaly akciové fondy i zlato. To, co si udrželo svou hodnotu 

a ještě naopak zhodnotilo svá aktiva byly komerční nemovitosti.

Nemovitostní fond:

od založení

209 +15,66 %
Nemovitosti:

nájemníků

Máme 3. největší 
nebankovní realitní 

fond v ČR



Přestože jsme se tu před pár lety objevili jako blesk 
z čistého nebe, tak jsme všem za roky tvrdé práce 
dokázali, že to, co děláme, přináší fantastické výsled-
ky. Dnes jsme tam, kde si mnozí ještě nedávno ani 
nezkoušeli představovat. Jen za minulý rok se můžeme 
pochlubit ciframi, jako je 7 miliard korun aktiv, kon-
solidované tržby činily bezmála 4 miliardy korun. Náš 
nemovitostní fond se řadí mezi ty největší nebankovní 
realitní fondy a dokonce i nadace, na které nám velice 
záleží, se umístila mezi TOP25 nadacemi v ČR.

Výsledky tedy jasně ukazují, že to, co děláme má 
smysl. A všimli si toho i druzí. Nemyslím tím třeba 
jen naše oborové konkurenty, ale i další osobnos-
ti z velkého byznysu. A měli jsme to štěstí (vlastně 
jsme šli naší poctivou prací naproti), že nezůstalo jen 
u všimnutí. Tito protřelí a zkušení lidé se rozhodli spo-
jit své jméno, svou kariérua vlastně i svůj čas s námi 
- s investiční skupinou DRFG. Je mi velkou ctí mít jako 
staronový člen představenstva naší skupiny vedle 
sebe tyto nové kolegy. 

Jsme důkazem,  
že tvrdá práce  
se vyplácí

– Břetislav Hrabě, člen představenstva DRFG

Editorial



Do skupiny přišly 2 významné posily

PAVEL FRÁŇA 
člen představenstva

Své zkušenosti získal jako dlou-
holetý partner Advokátní kan-
celáře Hartmann, Jelínek, Fráňa 
a partneři, s.r.o. Působil také 
jako člen předsednictva v me-
zinárodní organizaci Alliance of 
Business Lawyers. Od roku 2004 
je rozhodcem Rozhodčího soudu 
při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře Čes-
ké republiky.

PAVEL VYHNÁLEK  
místopředseda představenstva

Pavel přichází s více než 27le-
tými zkušenostmi retailovém 
a korporátním bankovnictví, 
kde prošel různými pozicemi 
v nejvyšším managementu, 
včetně pozice generálního ře-
ditele. Působil nejen v Evropě, 
ale i v USA a Asii, v rámci sku-
pin, jako je ČSOB, GE Capital 
a Home Credit.

Úspěšní spojují své jméno
se skupinou DRFG

DOPLŇUJÍ JE 3 STÁVAJÍCÍ ŘEDITELÉ ZE SKUPINY

ROMAN ŘEZNÍČEK  
člen představenstva

Zakladatel a partner Suntel Group 
zodpovědný v DRFG za telekomuni-
kační byznys, ve kterém se pohybuje 
už více než 20 let.

JURAJ ČERNIČKA  
člen představenstva

Ředitel pro finance a regulace, který 
se ve skupině podílí na řízení finanč-
ních aktivit. V komerčním a investič-
ním bankovnictví se pohybuje více 
než 25 let. Pracoval ve společnostech 
LBBW Bank, Expandia a ING Bank, 
z toho 14 let jako člen představen-
stva s odpovědností za Treasury, kor-
porátní bankovnictví a M&A.

BŘETISLAV HRABĚ 
člen představenstva

Ředitel finanční distribuce, dříve pra-
coval jako firemní bankéř v GE Mo-
ney Bank, a dnes již v neexistující 
eBance. Později působil na mana-
žerské, respektive ředitelské pozici 
ve firmách AWD Česká republika 
(nyní Swiss Life Select) a Broker 
Consulting. Od roku 2014 vedl jako 
ředitel společnost EFEKTA IZ.



Posílili jsme
představenstvo

Zaklínadlem je  
(nejen) finanční stabilita

Nejvyšší vedení je nově šestičlenné, 
změnila se i akcionářská struktura 
DRFG. Vše souvisí s významným 
růstem skupiny v posledních letech.

Může se hrdě pochlubit těmito čísly:

„Hlavním úkolem nového představenstva 
bude rozvoj skupiny nejen udržet,  
ale především dále posilovat.”

– David Rusňák,  
majoritní akcionář DRFG

Předsedou představenstva zůstává zakladatel  
a majoritní akcionář DRFG David Rusňák, který  
bude dál určovat směr skupiny. 

Nové vedení bude klást důraz na pokračování  
finanční stability a profesionalizace všech procesů.

aktiv pod správou pronajímatelné plochykonsolidovaných tržeb

7,35 miliard 165 300 m²3,85 miliard

DRFG Akcionářská struktura 
• 65% David Rusňák   • 35% PVF Invest

35 %

65 %

DRFG

KLÍČOVÝMI OBORY 
INVESTIC ZŮSTÁVAJÍ:

• Nemovitosti

• Telekomunikace

• Finanční služby



Která banka 
a pojišťovna
je nejlepší?

Stali jsme se generálním partnerem 
11. ročníku prestižní soutěže 
Hospodářských novin. 

Vítěze budeme znát na konci října.

– Martin Slaný, hlavní ekonom DRFG 

„I my v DRFG se snažíme nabízet nejlepší fi nanční služby a současně cítíme 
určitou zodpovědnost za podobu celého trhu. Snažíme se být ke klientům 

maximálně féroví, srozumitelní a otevření. Proto si velice vážíme toho, že naše 
investiční skupina bude generálním partnerem této významné soutěže.”

CITACE

CÍLE SOUTĚŽE:

• podpořit rozvoj a kultivaci 
tuzemského trhu

• pomoct k lepší orientaci 
v produktech a službách

O výsledku soutěže nerozhodují subjektivní názory odborné poroty 
nebo anketní odpovědi veřejnosti, ale skutečně objektivní data. 
Analyzuje se více než stovka kritérií, které hodnotí například náklady 
na vedení účtů, sankce či rozsah služeb, jejich dostupnost a kvalitu 
komunikace s klienty. Klasifi kuje se také šest ekonomických 
ukazatelů, které zobrazují stabilitu fi rmy a přínos pro akcionáře.



Jak chránit peníze  
před krizí? 

CZECH FUND

Patříme mezi 3. největší  
nebankovní realitní  
fondy v ČR

Podle řady ekonomů „krize“  
už téměř klepe na vrata.

– Lukáš Kovanda, hlavní ekonom CZECH FUND

Ani minulá krize před více než 10 lety nákupní centra 
a retailové parky zásadně nepoznamenala. Spíše docházelo 
k přeskupování jejich majitelů, než že by citelně klesala 
obsazenost těchto nemovitostí, což je právě to, z čeho 
fondy generují zhodnocení. Podle Lukáše Kovandy jsou 
tedy komerční nemovitosti jasnou investiční příležitostí 
pro ochranu peněz před inflací, a to i po dobu ekonomické 
krize.

VÝHODY INVESTOVÁNÍ  
DO KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ

• přináší dlouhodobé stabilní zhodnocení

• dobře odolávají výkyvům v ekonomice

• dají se pojistit proti přírodním živlům nebo vandalismu

• díky dlouhodobým nájemním smlouvám přečkají  
bez větších potíží hospodářský útlum

• investice je rozložena do více nemovitostí napříč 
regiony

„Minulý rok padaly akciové fondy i zlato.  
To, co si udrželo svou hodnotu a ještě  

naopak zhodnotilo svá aktiva  
byly komerční nemovitosti.”

REAL ESTATE
INVESTMENT

CITACE

hodnota nemovitostí 
ve fondu

zhodnocení od založení
23.02.2016 – 31.01.2019

pronajímatelné plochy 
napříč celou ČR

3,76 miliard +15,66 %109 tisíc m²



NEMOVITOSTI

Stabilitu investic do nemovitostí zajišťují 
prémioví nájemníci

Nemovitosti jsou jedním z klíčových pilířů naší skupiny. Dlouhodobě 
se zaměřujeme především na komerční nemovitosti, jako jsou 

nákupní zóny nebo retailové parky. Bez solidních  
nájemníků by tento byznys nefungoval.

Aktuálně pronajímáme prostory 209 nájemníkům



1. Vlastník by měl být vždy jasný! Pozor na „bíle koně”.

2. Pokud někdo emituje dluhopisy a nezveřejní své 
finanční výkazy, nemá smysl se takovou dluhopisovou emisí 
vůbec zabývat.

3. Dluhopisové prospekty schvaluje Česká národní 
banka a pokud je emitent splní, tak teprve poté je prospekt 
schválen regulátorem.

4. Emisní podmínky – Najdete v nich vše podstatné jako je 
výnos, datum splatnosti a také práva a povinnosti.

5. Kupón dluhopisu - I ty nejrizikovější dluhopisy má smysl 
kupovat, otázkou je, jaká je správná cena kompenzující rizi-
ko emitenta a čas, po který nemám svůj kapitál k dispozici.

6. Úpis v souladu s pravidly - Veřejně nabízet dluhopisy 
a propagovat mohou pouze emitenti, kteří mají prospekt 
schválený od České národní banky a malí emitenti s obje-
mem emise milionu eur.

7. Slova jako „garance”, „jistota”, „nízké riziko”, „stabilita”, 
„spoření” nebo jakékoliv zveličování je špatným signálem.

8. Likvidita - Pro kvalitní dluhopisové emise najdete kupce 
celkem jednoduše.

9. Omezené množství upsaného kapitálu – Dluhopis má 
smysl vydávat za účelem financování konkrétního projektu.

10. Každá kvalitní dluhopisová emise má svůj účel vyu-
žití finančních prostředků.

Desatero  
pro investice  
do dluhopisů

– Ondřej Záruba, analytik Comsense analytics

Špičky
finančně

poradenského 
trhu na zámku

40 úspěšných konzultantů se 
tentokrát v rámci Investiční akademie 
organizované DRFG Finance sjelo do 
romantických prostor zámeckého 
hotelu Valeč na Vysočině. 

Školili se v oblasti znalosti finančních trhů  
a přehledu investičních nástrojů.

– Jan Rettich, ředitel společnosti ONE Investment

„Celý projekt posouvá znalosti  
a zkušenosti všech účasníků 
v odborné i praktické rovině.  

Všechny nabyté znalosti mohu 
snadno v praxi aplikovat.”

CITACE

Užitečné rady



Ze života
skupiny

ZNÁME NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
ŽENY ČESKA

Bylo nám ctí být hlavním partnerem 
14. ročníku soutěže TOP ženy Česka, 
jejímž cílem je zviditelnit mimořádně 
úspěšné ženy soukromé i veřejné sféry.

Kategorie
• Manažerka
• Podnikatelka 
• Žena veřejné správy
• Žena Start-upu

Jednu z cen předával za 
skupinu DRFG výkonný 
ředitel Pavel Iványi.

Zpravodajství

Přinášíme ekonomický online magazín mapující dů-
ležité události světové i české ekonomiky a byznysu. 
Věnujeme se zde událostem v širších souvislostech 
a do detailu.

Nově i na Twitteru
www.twitter.com/peak_cz

Peníze, Ekonomika, 
Analýzy, Komentáře

www.peak.cz

Libor Akrman
šéfredaktor

Dříve vedl online magazín
Dotyk BYZNYS, šéfoval 
serveru ProByznys.info
a mnoho let působil jako 
šéfeditor na iHned.cz

redaktorů a spolupracovníků

fanoušků na Facebooku

čtenářů měsíčně

36

9 200

150 000



První 
společná
tiskovka

Hned po té, co se Karolína 
Plíšková vrátila ze své úspěšné 
tenisové cesty po Austrálii, 
kde již hrála v barvách CZECH 
FUND, veřejně spolu s námi 
oznámila začátek nové spo-
lupráce. 

Před zraky celostátních médií 
spolu s Patrikem Tuzou, 
ředitelem realitní divize DRFG, 
stvrdila partnerství podpisem 
smlouvy.

– Patrik Tuza, ředitel realitní divize DRFG 

„Za dosažením velkých výsledků vždy stojí vzory, 
které nás k nim motivují. A přesně tím je pro nás 
Karolína.”

Už máte mašličku pro štěstí?
Karolíně nosí štěstí mašlička, kterou jí od dět-
ství tatínek vázal na raketu. Ona v této tradici 
pokračuje dodnes. 

Evidentně funguje!

Díky našemu partnerství teď bude tato mašlič-
ka nosit štěstí i vám.

Karolína má za sebou nejúspěšnější  
vstup do sezóny v kariéře

• Na začátku roku vyhrála turnaj v australském Brisbane

• Na Australian Open došla do semifinále

• V Ostravě byla jedničkou českého fedcupového týmu

CITACE

www.czech-fund.cz/podpora-a-partnerstvi



Karolína má za sebou nejúspěšnější  
vstup do sezóny v kariéře

• Na začátku roku vyhrála turnaj v australském Brisbane

• Na Australian Open došla do semifinále

• V Ostravě byla jedničkou českého fedcupového týmu

Odměňujeme  
skutečné fanoušky  
Komety Brno

Značka CZECH FUND vstoupila jako generální 
partner brněnské Komety do další hokejové se-
zony. A jako poděkování pro fanoušky připravila 
soutěž o stovky cen z fanshopu.

Stačí mít nalepenou samolepku Komety na autě 
a naše hlídka v Brně už si vás najde.

To vše nabízí nový dokumentární snímek o hokejo-
vém fenoménu – Kometě Brno. Film představuje 
úspěšný tým od jeho počátků až do současnosti. A že 
je o čem mluvit – v roce 2017 se hokejový sen stal 
skutečností, když Kometa po 51 letech dosáhla na 
mistrovský titul a v následujícím roce ho dokázala 
obhájit.

Emoce, fakta, historické milníky,  
pikantnosti ze zákulisí

HOKEJOVÉ HLÍDKY V ULICÍCH 

KOMETA FILM  
BĚŽÍ V KINECH

slavný tým
rok práce na filmu
hodina délky filmu

Více na www.czech-fund.cz/kod

HLAVNÍ VÝHRA:  
Podepsaný dres Komety + dvě vstupenky.



Světový jazz
opět v Brně
Startuje 18. ročník brněnského 
jazzového festivalu, který už  
dávno přerostl hranice  
Jihomoravského kraje.

Tipy pro fanoušky
Pro fanoušky rocku můžeme doporučit

Stanley Clarke - 23. dubna, 19:30 - Sono Centrum, Brno 
www.jazzfestbrno.cz/clarke

John McLaughlin - 14. dubna, 19:30 Janáčkovo divadlo, Brno 
www.jazzfestbrno.cz/john-mclaughlin-the-4th-dimension

Pro fanoušky bigbítu

Billy Cobham - 20. března, 19:30 - Sono Centrum, Brno 
www.jazzfestbrno.cz/billy-cobham-crosswind-project

Luboš Andršt Blues Band a Peter Lipa + Contraband 
26. dubna, 19:30 - Sono Centrum, Brno 
www.jazzfestbrno.cz/contraband

Pro fanoušky klasického jazzu

Branford Marsalis Quartet - 13. března, 19:30 - Sono Centrum, Brno 
www.jazzfestbrno.cz/branford-marsalis-quartet

Pro fanoušky americany (blues, blue grass, country)

Julian Lage - 31. března, 19:30 - CED Husa na provázku, Brno 
www.jazzfestbrno.cz/lage

Pro fanoušky vokálního jazzu a R‘n‘B

Dianne Reeves - 30. dubna 2019, 19:30 - Janáčkovo divadlo, Brno 
www.jazzfestbrno.cz/dianne-reeves

Melanie Scholtz - 9. dubna, 19:30 - CED – Husa na provázku, Brno 
www.jazzfestbrno.cz/scholtz

Pro fanoušky hip-hopu, instrumentálního R‘n‘B, elektronické hudby

Theo Croker - 16. března, 19:30 - CED – Divadlo Husa na provázku, Brno 
www.jazzfestbrno.cz/crocker

HRTL + Zabelov Group - 28. března, 19:30 - Praha v Brně – fórum pro 
architekturu a média 
www.jazzfestbrno.cz/tension

Avishai Cohen - 28. dubna, 19:30 - CED – Husa na provázku, Brno 
www.jazzfestbrno.cz/cohen

„Těší nás, že se v programu opět prolnou 
několikanásobní držitelé Grammy. Věříme, 
že si na festival jako obvykle najdou cestu 
fanoušci z celé republiky i ze zahraničí.”

– Vilém Spilka 
umělecký ředitel a dramaturg festivalu



Do soutěže se zapojilo přes 12 000 tipujících

Cílem bylo co nejpřesněji odhadnout zhodnocení  
nemovitostního fondu CZECH FUND za rok 2018  

– tedy hodnotu 4,43 %. Náhoda tomu chtěla,  
že zcela shodně odpověděli hned dva  

soutěžící. Muselo se tedy losovat.

S cestovatelem Jirkou Kolbabou  
pojede na Island Martin Přikryl.

Napětí až do  
poslední chvíle

Celoroční soutěž  
s Jirkou Kolbabou  

zná vítěze

SLEDUJTE  
NÁŠ YOUTUBE

Co na aktuální situaci říkají ekonomové  
LUKÁŠ KOVANDA a MARTIN SLANÝ?

Připravujeme pravidelné VIDEOkomentáře 
našich ekonomů, kteří se vyjadřují k dění 
v České republice i ve světě.

www.youtube.com/c/DRFG-investicni-skupina



SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST  
JE PRO NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ

Za rok 2018 Nadaci DRFG  
zařadilo Fórum dárců do 

TOP 25 nadací a fondů
působících v ČR

Nadace DRFG dlouhodobě podporuje společnost yourchance a její ředitelka Jana 
Merunková se řídí heslem: Jsme tu proto, abychom změnili, co nás nejvíce štve. 
A tak jako jeden z hlavních cílů dneška vidí zvyšování finanční gramotnosti v Česku. 
Sama se k ní propracovala metodou pokusů a omylů. Více prozradila v rozhovoru 
pro web Novinky.cz.

V posledním březnovém týdnu se bude Česko podílet na mezinárodním projektu 
Global Money Week (GMW). Cílem akce je bojovat proti chudobě, podporovat 
finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi. 

Velký rozhovor s Janou Merunkovou

Zapojí se i DRFG

www.drfg-nadace.cz

S dětmi se o penězích 
nemluví dostatečně brzy

Blíží se Global Money Week 2019, 
který pomáhá s finanční  
gramotností

www.drfg.cz/news/velky-rozhovor-s-janou-merunkovou-s-detmi-se-o-penezich-nemluvi-dostatecne-brzy

www.drfg.cz/news/blizi-se-global-money-week-2019-ktery-pomaha-s-financni-gramotnosti-zapoji-se-i-drfg




