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Investiční skupina DRFG ovládá 100% podíl ve společnosti 
Suntel Group. Šéf telekomunikační divize Roman Řezníček se 
tak stal čtvrtým akcionářem DRFG 

  

Investiční skupina DRFG doplnila svou akcionářskou strukturu. Dosavadní 
vlastníky – Davida Rusňáka a společnost PVF Invest, reprezentovanou Pavlem 
Vyhnálkem a Pavlem Fráňou – doplnil současný člen představenstva a ředitel 
telekomunikační divize Roman Řezníček. Složení vedení skupiny se nezměnilo. 
  

Zakladateli DRFG Davidu Rusňákovi zůstává rovná polovina investiční skupiny, 
35 % vlastní společnost PVF Invest. Roman Řezníček získal 15% podíl a DRFG 
nabyla jeho dosavadní polovinu v Suntel Group. Nyní tak investiční skupina ovládá 
celých 100 % této evropské telekomunikační společnosti. Dohoda ještě podléhá 
schválení antimonopolního úřadu.  
  

Posun Romana Řezníčka na úroveň akcionáře skupiny odráží výrazný růst portfolia 
telekomunikační divize, která patří mezi hlavní oblasti zájmu investiční skupiny 
DRFG. Od roku 2015, kdy se Roman Řezníček stal partnerem DRFG Telco, se 
hodnota samotné skupiny Suntel Group mnohonásobně zvýšila. Dnešní obrat Suntel 
Group dosahuje 1,5 miliardy korun, přičemž se plánuje další výrazný růst, a to nejen 
v souvislosti s výstavbou 5G sítí. Podařilo se také vybudovat internetového operátora 
Libli s téměř 100 tisíci zákazníků, ze kterého DRFG na jaře úspěšně exitovala. V 
průběhu letošního léta navíc telekomunikační divize akvizicemi dvakrát významně 
posílila. 
  

„V Romanu Řezníčkovi vidím člověka, který vybudoval skvělou firmu a který má 
neuvěřitelné životní zkušenosti. Bylo plánovaným krokem dát do budoucna naší 
dlouhodobé spolupráci formální kontury. Zároveň v tomto rozhodnutí vidím 
obrovskou diverzifikaci rizika,“ komentuje David Rusňák, zakladatel investiční 
skupiny DRFG. 
  

„Posledních pět let spolupráce s DRFG na úrovni partnerů mě přesvědčilo 

o správnosti strategie a postupů skupiny. Dnes se všechny hlavní oblasti, kterým se 
DRFG věnuje, ať jde o nemovitosti, telekomunikace, nebo finanční služby, vzájemně 
doplňují. Možnost podílet se na řízení nejen telekomunikací, ale i celé skupiny 
vnímám jako mimořádnou příležitost,“ říká Roman Řezníček, ředitel telekomunikační 
divize a nově i akcionář DRFG. Zároveň podle něj tento krok mimo jiné podpoří také 
již probíhající pronikání nejen telekomunikační divize na zahraniční trh. Skupina 



 

 

v současné době působí v šesti zemích – mimo Česko a Slovensko také ve 
Švýcarsku, Německu, Rakousku a nově i v Holandsku. Její pozornost míří i do států 
zemí V4. „Sjednocení akcionářů na úrovni DRFG nám umožní významně investovat 
do všech stěžejních segmentů, kterým se skupina věnuje. DRFG se dostává do 
pozice, kdy se z ryze české investiční skupiny, působící primárně v Česku a na 
Slovensku, postupně stává mezinárodní společnost, která působí v několika státech 
střední a západní Evropy,“ dodává Řezníček. 
  

Roman Řezníček se pohybuje v oblasti telekomunikací přes 20 let a za tuto dobu se 
mu podařilo vybudovat jednu z nejvýznamnějších středoevropských firem v této 
oblasti. V posledních letech došlo v rámci Suntel Group k dramatickému růstu, a to 
právě díky investicím, které do projektu přinesla skupina DRFG. Společnosti 
spadající pod Suntel Group poskytují služby v oblasti výstavby, modernizace a údržby 
telekomunikačních sítí. Skupina Suntel Group dosahuje meziročně dvouciferného 
růstu. Roman Řezníček se aktuálně zaměřuje na další mezinárodní expanzi a 
akvizice nových společností.  
  

Letos v červenci skupina Suntel Group koupila například většinu v provozovateli 
vysokorychlostních optických sítí FibreNet nebo se dohodla na vstupu do společnosti 
Arbor. Suntel Group nyní zaměstnává bezmála 600 lidí. 
   
DRFG je investiční skupina založená v roce 2011 Davidem Rusňákem. Mezi hlavní oblasti jejího 
zájmu patří investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. V roce 2018 DRFG 
překročila hodnotu 7 miliard korun aktiv a konsolidované tržby činily bezmála 4 miliardy korun. 
Skupina se mimo jiné aktivně angažuje také v oblasti podpory kulturních a sportovních projektů, 
zároveň spravuje vlastní Nadaci DRFG. Více na www.drfg.cz. 
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