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FIDELIT 
Poradenská síť se 

dále rozrůstá

Investoři a golf 
patří k sobě

Rozpočti si to! 
Finanční gramotnost 

do škol

Právě jsme vydali novou 

bilanční zprávu, ve které 

najdete ohlédnutí za 

uplynulým obdobím

Nemovitostní fond se rozrostl 
o čtyři nové nákupní zóny

Hodnota nemovitostí ve fondu: 4 021 000 000 Kč
Celková podlahová plocha: 116 000 m2

Slovenský FibreNet nově součástí
telekomunikační divize
Skupina DRFG v červenci rozšířila své portfolio 
o provozovatele vysokorychlostních optických sítí

Aktuální 
konsolidované
a auditované 
výsledky



Velká část z nás má možná ještě od školních let spojené 
léto s teplým počasím, dovolenou a odpočinkem. 
Stejně tak i já jsem si původně pro letošek ordinovala 
velkou dávku lenošení a cestování, nejen do zahraničí, 
ale především po krásných místech naší republiky. 

Osud tomu ale chtěl jinak, mé plány se ve chvilce 
změnily a mně se otevřela příležitost, u které jsem 
nechtěla chybět...

Nastoupila jsem do DRFG. Do skupiny, se kterou se 
stále seznamuji a neustále mě překvapuje. Těší mě 
zjištění, jak rychle se rozvíjí, jak reaguje na situaci 
na trhu a hledá nové příležitosti. A v tom bez rozdílu 
pokračuje i během slunečních dnů. O jejich zpestření 
se ale, stejně jako v minulém roce, postarala akce 
světového významu - Mezinárodní fi lmový festival  
Karlovy Vary, jehož 54. ročníku jsme byli ofi ciálním 
partnerem. Žili jsme také tenisem, proběhl Wimbledon, 
kde český ženský tenis převálcoval konkurenci. Tvář 
značky CZECH FUND Karolína Plíšková opět po roce 
atakovala post světové tenisové jedničky.

A stejně, jako se svědomití školáci připravují na 
školní rok, ani my jsme nepodcenily uplynulé týdny 
a měsíce. S radostí mohu jmenovat, že se DRFG 
například ve fi nanční divizi rozrostla o fi nančně 
poradenskou společnost FIDELIT a v telekomunikační 
divizi zase o poskytovatele vysokorychlostních 
optických sítí FibreNet. Jsem si jistá, že o tom ještě 
uslyšíte, rozhodně na následujících stránkách, které 
máte nyní v rukou :-)

Krásný zbytek léta a úspěšný start do nového 
”školního” roku všem!

Ani v létě
a o prázdninách
nepolevujeme

– Miroslava Nechybová, ředitelka Provozní divize DRFG

Editorial



AKTIVA 7 366 000 000 Kč
VÝNOSY 3 844 000 000 Kč
VL. KAP. 1 443 000 000 Kč
EBITDA 579 000 000 Kč

Nová 
bilanční 
zpráva

Právě jsme vydali aktuální 
bilanční zprávu, ve které 
najdete ohlédnutí za 
uplynulým obdobím 
a ekonomické výsledky 
za rok 2018

Co vás čeká uvnitř?

Konsolidované
výsledky za rok
2018

Lidé ve skupině
Pokud máte ještě v paměti naši předchozí 
bilanční zprávu, jistě vás v této kapitole 
zaujmou významné posily.

Ekonomické ukazatele
V přehledných grafech a tabulkách si můžete 
prohlédnout podstatné údaje související se 
společnostmi ovládanými skupinou DRFG.

Rozhovory
Vedení jednotlivých divizí odpovědělo na otázky 
ohledně svého byznysu. Vznikly tak 3 velké 
rozhovory s Patrikem Tuzou, Romanem 
Řezníčkem a Břetislavem Hrabětem.

Portfolio 
Aktuální portfolio realizovaných investic, které 
se nám podařilo v uplynulých letech získat.



PODLAHOVÁ PLOCHA 

NYNÍ ODPOVÍDÁ ROZLOZE 

16 FOTBALOVÝCH HŘIŠŤ

REAL ESTATE
INVESTMENTNemovitostní fond se 

rozrostl o 4 nové 
nákupní zóny

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, RETAIL PARK

• plocha: 3 tisíce metrů čtverečních
• nájemci: Sportisimo, JYSK, GATE, DEICHMANN
• v sousedství se nachází prodejna LIDL

LANŠKROUN, RETAIL PARK

• plocha: 2,5 tisíce metrů čtverečních
• nájemci: TETA Drogerie, KiK, Pet Center, V+J Obuv
• nejnavštěvovanější ve městě, v sousedství Kaufl and

LETOVICE, RETAIL PARK

• plocha: 402 metrů čtverečních
• nájemci: TETA Drogerie, Vesna
• v centru města, v sousedství KiK a Penny Market

MĚLNÍK, RETAIL PARK

• plocha: přes 1 tisíc metrů čtverečních
• nájemci: Planeo Elektro, Pepco

nemovitostí
ve fondu

hodnota nemovitostí
ve fondu

celková podlahová
plocha

25 4 mld. Kč116 000 m²



Slovenský FibreNet 
nově součástí
divize TELCO
DRFG

Skupina DRFG v červenci rozšířila 
své portfolio o provozovatele 

vysokorychlostních optických sítí.

Za rok 2018 tvořila telekomunikační divize 32 % celkového obratu skupiny

1 mld. Kč
překročí obrat TELCO divize

v letošním roce

519 zaměstnanců
staví a servisuje mobilní

a datové sítě

FibreNet
Více než 300 km páteřních tras optických 
sítí napojených na panevropskou trasu 
západní Evropa - Ukrajina - Rusko - Čína. 

Tuto síť využívají:

• národní a nadnárodní tel. operátoři
• regionální poskytovatelé 
• státní správa– Roman Řezníček, ředitel telekomunikační divize DRFG

„Díky chystaným investicím se v příštím roce 

délka tras ještě zdvojnásobí a k dispozici tak 

bude více než 600 km s možností přímého 

propojení do České republiky, Rakouska, 

Maďarska a Ukrajiny.”

CITACE

TELCO

POSILUJEME



„Investice a jejich propojování 

s moderními technologiemi považuji 

v současné době za prioritu a oblast, 

ve které vidím do budoucna velký 

potenciál.”

– Jan Bartůšek, statutární ředitel Fidelit a.s.

CITACE

• Partner ve společnosti eDO fi nance a.s.
• Autor aplikací eDOC a Wealth Management
• Zakladatel webů hypo-portal.cz, invest-portal.cz a dalších

Finanční distribuce 
se dále rozrůstá

Přírůstkem do rodiny je 

fi nančně-poradenská 

společnost FIDELIT

poradců v České republice
a Slovensku

hypoteční úvěry
v loňském roce

roční
provizní obrat

140 2,5 mld. Kč100 mil. Kč

FINANCE

Působíme po celé 

České republice a nově 

vstupujeme na Slovensko

Statutárním ředitelem 

společnosti a známou 

osobností ve fi nančním 

světě je Jan Bartůšek

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI FIDELIT:



Jubilejní 10. setkání

se konalo v Brně ve Finančním domě na Zvonařce

• Ondřej Záruba ze společnosti 

Comsense Analytics se věnoval 

pravidlům působení na fi nančním trhu.

• Michal Pořádek, elitní investiční 

konzultant prezentoval, jak pečuje 

o své klienty.

„Dnešní akademie připomněla, jak důležité 

jsou znalosti legislativy a procesů při 

sjednávání investic v ČR.

Pouze korektní a otevřenou komunikací 

s našimi klienty můžeme budovat 

dlouhodobá obchodní partnerství.”

CITACE

– Pavel Pastorek, ředitel FINEST Invest
2 kola do konce

Pro Investiční akademii prázdniny neplatí, účastníci nezahálí ani během léta 

a pomalu míří do fi nále.

Kdy se rozhodne o vítězi?  
Zbývají už jen 2 kola.

Témata přednášek



• Projekt pomáhá rozvinout fi nanční 
gramotnost žáků základních a střed-

ních škol, jejich rodičů i učitelů.

• Pro soutěžící byla tentokrát připravena 

interaktivní hra zaměřená na hospo-

daření s domácím rozpočtem.

• Akce se dlouhodobě těší značné oblibě, 

šlo již o 6. ročník. Soutěž pořádá spo-

lečnost yourchance, kterou fi nančně 

podporuje Nadace DRFG.

220 týmů
Soutěžilo

7 tis. žáků
Již se zapojilo přes

Lukáš Kovanda
v porotě soutěže 
Rozpočti si to!

FINÁLE SE KONALO 27. ČERVNA
V PRAŽSKÉM NÁPRSTKOVĚ MUZEU

– Lukáš Kovanda, hlavní ekonom CZECH FUND

„Finále bylo povedenou přehlídkou dětské 

invence. Děti se zapojily a osvojily si základy 

obezřetného a prozíravého nakládání s penězi. 

Oboje v životě vrchovatě upotřebí.”

CITACE

Sedmičlenný tým v čele s Patrikem Tuzou a Marianem 
Vařečkou se poprvé v nových dresech představil koncem 
července na závodech horských kol v Chřibech, kde je 
čekala přes 50 kilometrů dlouhá trať.

Kolegové 
z architektonické 
kanceláře A PLUS 
do toho šlápli

7. září držte palce 
na Znojmo Burčák Tour – Patrik Tuza, ředitel realitní divize DRFG

„Závod jsem si užil, a to 

i přesto, že mě chřibské 

kopce trochu potrápily. 

Ale už teď se těšíme na 

zářijový závod ve Znojmě.”



Karolína Plíšková 
„vyklepla” hvězdy 
showbyznysu

Na turnaji VIP Tennis Open se 

vybralo 100 tisíc korun na děti 

s onkologickým onemocněním.

Nechyběly sportovní legendy 

jako hokejista Jiří Hrdina, 

fotbalista Horst Siegel 

a za umělce zpěvák 

Sagvan Tofi 

„Byl to opravdu skvělý turnaj, který se nesl 

ve velice přátelském duchu. Po vítězství 

v základní skupině jsme ve čtvrtfi nále 

nakonec prohráli s budoucími vítězi celého 

turnaje Michalem Hrdličkou a fotbalistou 

Janem Kollerem.” 

– Martin Hájek, investiční konzultant EFEKTA IZ

CITACE

V průběhu léta jsme podpořili 
samé skvěle obsazené turnaje

Květen
CZECH FUND PGA Austerlitz
& Golf Magazine Trophy 2019

Byli jsme titulárním partnerem 
na zahajovacím turnaji této české 
profesionální golfové série.

Investoři a golf patří k sobě

Červen
Czech Classic v Golf Resortu 
Kaskáda Brno

Na toto pětidenní klání dorazilo 
přes 150 golfi stů z celého světa.

Červenec
Kácov Open v Panorama
Golf resortu

Šlo o jednu z dalších povedených 
akcí v rámci partnerství DRFG 
Finance a časopisu Golf.



Z hokejového reprezentanta 
úspěšným investičním 
konzultantem

Příběh z našich řad:

Jan Kruliš

„Pro tým dělám 
vždy maximum!”

Jeho klienty jsou nyní také bývalí i současní profesionální sportovci

„Podle statistik má řada sportovců po skončení kariéry potíže s fi nancemi, často 

i dluhy. Je důležité, aby měli nějaký správný příklad ze svých řad. Aby jim někdo 

vysvětlil, že stačí investice se zhodnocením 4–5 %, která jim bude pravidelně 

generovat peníze. Po skončení kariéry tak budou mít vystaráno, až do konce 

života jim bude chodit pravidelná renta.” 

Honza patřil mezi nejtvrdší 

a nejobávanější hráče 

extraligy

Na svatbě mu 
byl za svědka 
Jaromír Jágr

– Jan Kruliš, investiční konzultant EFEKTA IZ

Dostal se do nejvyšší soutěže, nastupoval 
za reprezentaci. Nejvíce času pak strávil 
v obraně Poldi Kladno, ale oblékal 
například také dres Komety Brno.

Po olympiádě v Naganu v roce 1998 hrál 
v Japonsku, následně se stěhoval do 
Velké Británie a v roce 2007 přesídlil do 
maďarské Budapešti.

Během hokejové kariéry se mu 
splnilo, o čem jiní jen snili

Rozhovor 
s Honzou Krulišem 
naleznete na webu 
www.drfg.cz/news



Miroslava Nechybová je nově ředitelkou Provozní 

divize a ve skupině bude mít na starosti:

Další žena posiluje 
vedení DRFG

• optimalizaci provozních procesů

• korporátní compliance

• lidské zdroje

– Miroslava Nechybová, ředitelka Provozní divize DRFG

„Možnost stát se součástí týmu skupiny DRFG je pro mě 

velkou výzvou. Věřím, že nové místo rozšíří mé dosavadní 

pracovní zkušenosti a budu pro skupinu přínosem.”

CITACE

15 LET
fi nance manager a členka 

předsednictva ve společnosti 
McDonald’s ČR

5 LET
fi nanční a obchodní ředitelka

společnosti ASKLEPION 
Lasercentrum Praha

Co na aktuální situaci říkají ekonomové 
Lukáš Kovanda a Martin Slaný?

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

www.drfg.cz/news/category/videokomentare



V období prosperity bychom neměli zapomínat na ty, kteří se ocitli v nouzi

a potřebují naši pomoc. Každý z vás může někomu zlepšit život.

Číslo účtu: 115-2331520237 / 0100

Podnikání není jen tvrdý byznys, má svoji lidskou stránku a širší společenský rozměr. Desítky lidí z DRFG dobrovolně přispívají na 
účet naší nadace, která podporuje řadu sociálních projektů. Uvědomujeme si, že společně dokážeme víc. V roce 2018 rozdělila 
nadace 5 486 462 Kč na vybrané dobročinné účely. 


