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DRFG v roce 2018 zdvojnásobila konsolidované tržby. 
Letos se soustředí na stabilizaci a posílení v klíčových 
segmentech  

  
Konsolidované výsledky DRFG a. s. za rok 2018 přinesly nárůst u všech 
klíčových ekonomických ukazatelů. Tržby se přiblížily čtyřem miliardám korun, 
EBITDA dosáhl 580 milionů korun a aktiva vzrostla dvojnásobně na 7,4 miliardy 
korun. V roce 2019 investiční skupina DRFG plánuje, že se bude soustředit 
výhradně na své stěžejní segmenty – nemovitosti, telekomunikace  a finanční 
služby –, jak na území České republiky, tak i v zahraničí. 
  
„Jestliže rok 2018 byl ve znamení růstu, hlavním mottem letoška je konsolidace 
našich aktiv, optimalizace doplňkových aktivit a příprava na využití příležitostí, které 
mohou vzniknout v případě stagnace nebo poklesu trhu. Růst budeme i nadále, 
chceme se ale soustředit výlučně na naše nejdůležitější oblasti – nemovitosti, 
telekomunikace a finanční služby. Věříme, že systematická práce v tom, co umíme 
nejlépe, je ideální prevencí před zpomalením ekonomiky,“ říká Juraj Černička, člen 

představenstva a pověřený generální ředitel investiční skupiny DRFG. Skupina se  v 

rámci výše popsané strategie rozhodla se dále nevěnovat síti lékáren Na zdraví nebo 
ekonomickému on-line magazínu Peak.cz. 
 
Portfolio, o které se stará realitní divize, zahrnuje přes 40 retailových parků, 
obchodních center i jednotlivých nemovitostí po celé republice. Při nákupu 
nemovitostí, jejichž současná plocha přesahuje 166 tisíc metrů čtverečních, se 
skupina nadále řídí pravidlem, že primárně investuje do již plně zavedených objektů. 

„Skrze výstavbu výrobní haly pro japonskou firmu Cataler jsme ale úspěšně pronikli i 
do oblasti developerských aktivit, naše realitní divize se však bude i do budoucna 

opírat především o akvizice vybraných retailových parků a obchodních center  v 

regionu,“ upřesňuje Černička. 
  
V oblasti telekomunikací skupina úspěšně existovala z internetového operátora Libli 
a zaměřuje se na rozvoj své strategické telekomunikační investice ve společnosti 
Suntel Group, zabývající se výstavbou a servisem telekomunikačních sítí ve střední 
a západní Evropě. „Nedávno jsme získali majoritu ve společnosti FibreNet, která 
vlastní a rozvíjí páteřní optickou infrastrukturu na Slovensku, dohodli jsme se také na 
vstupu do české společnosti Arbor. Nejen skrze podobné akvizice chceme  
 



 

 

telekomunikační byznys dále rozvíjet, a to i mimo Česko a Slovensko,“ doplňuje 
Černička a dodává, že také v oblasti finančních služeb hodnotí uplynulé období jako 
úspěšné. Do portfolia DRFG Finance přibylo několik finančně-poradenských firem, 
přičemž největším přírůstkem je ChytryHonza.cz. 
  
Podrobnou bilanční zprávu včetně grafů ke konsolidovaným výsledkům za rok 2018 
najdete zde: https://www.drfg.cz/o-nas/ 
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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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