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177 700 m2 
pronajímatelné plochy

napříč celou ČR

Nově 
investice
i v eurech

Žebříček
nemovitostních 

fondů

Akvizice 
ve Švýcarsku
Společnost Enkom přináší do skupiny 
cenné know-how a rozšiřuje už tak 
bohatou nabídku našich služeb 
v telekomunikacích

Nové Penny 
Markety 

na Moravě
Nemovitostní portfolio se 

rozrostlo o 3 prodejny 
o celkové ploše 4 000 m2

Telekomunikační 
divize výrazně 
posiluje na 
evropském 
trhu



Podzimní ochlazení zasáhlo i českou ekonomiku. 
Zejména německé zpomalení se začíná na našem 
hospodářství stále více projevovat. Štěstí přeje 
připraveným a v mnoha aspektech vnímáme korekci 
trhu nikoli jako hrozbu, ale naopak jako příležitost 
k našemu posílení. Ne všechna odvětví jsou navíc 
citlivá na vývoj ekonomiky. Telekomunikace ovlivňují 
primárně technologické cykly, jako je nástup 5G 
sítě. I proto v tomto odvětví výrazně posilujeme. 
Realizovali jsme řadu zajímavých akvizic v zahraničí. 
Více jak 80 % tržeb naší společnosti Suntel Group, 
jíž se DRFG stalo 100% vlastníkem, jsou tvořeny za 
našimi hranicemi, na těch nejnáročnějších evropských 
trzích. Že vidíme v telekomunikacích klíčovou investici 
se odráží i vstupem Romana Řezníčka na úroveň 
akcionáře skupiny. Čtveřice silných osobností dává 
nejlepší předpoklady pro další rozvoj naší skupiny.

V oblasti komerčních nemovitostí jsme posledními 
nákupy posílili segment potravinářů v našem 
portfoliu. I to je jeden z výrazných stabilizujících 
prvků nemovitostního fondu a důvod, proč se fond 
může pyšnit označením jako nízko rizikový. Za hranice 
nahlížíme stále více. I proto jsme připravili zajímavou 
investiční příležitost – emisi eurových dluhopisů. 

CZECH FUND opět uspěl v hodnocení Hospodářských 
novin a VŠE. Významné ocenění si odnesla i naše 
projektantská kancelář A PLUS. A my jsme naopak 
mohli ocenit úsilí i lidské kvality Karolíny Plíškové na 
setkání s našimi klienty. Proběhlo vyhlášení soutěže o 
nejlepší banku a pojišťovnu, jíž jsme byli generálním 
partnerem. Budoucnost patří digitalizaci nejen 
v telekomunikacích, ale i v oblasti fi nančních služeb. 
I proto výrazně investujeme do Chytrého Honzy.

S blížícím se adventem nezapomínáme ani na charitu. 
Poděkování od těch nejmenších nás vždy dojme 
a přesvědčí, že to za to stojí! Zkrátka podzimní 
deprese se nás netýká a směle se díváme na další 
měsíce.

Podzimní deprese 
se nás netýká

– Martin Slaný, hlavní ekonom DRFG 
a poradce předsedy představenstva

Editorial



Šéf telekomunikační divize 
Roman Řezníček se tak stal 
čtvrtým akcionářem DRFG

Investiční skupina DRFG ovládá 100% podíl 

ve společnosti Suntel Group

Akcionářská struktura skupiny

50 % 15 %35 %

Posun Romana Řezníčka na úroveň akcionáře skupiny odráží výrazný růst portfolia telekomu-

nikační 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. V průběhu letošního 

léta navíc telekomunikační divize akvizicemi dvakrát významně posílila.

„V Romanu Řezníčkovi vidím člověka, který vybudoval skvělou fi rmu 

a který má neuvěřitelné životní zkušenosti. Bylo plánovaným krokem 

dát do budoucna naší dlouhodobé spolupráci formální kontury.”

– David Rusňák, předseda představenstva

David Rusňák 

Zakladatel

Pavel Vyhnálek
PVF Invest
Zástupce akcionáře

Pavel Fráňa
PVF Invest
Zástupce akcionáře

Roman Řezníček
DRFG Telco Financial Management
Zástupce akcionáře

CITACE



Telekomunikační divize 
DRFG výrazně posiluje 

na evropském trhu

P
ře

d
c
h

o
zí

 a
kv

iz
ic

e
z 

2
. 
a

 3
. 
k
va

rt
á

lu

Suntel Group se rozšiřuje 

o společnost Enkom, která 

je jedním z významných 

hráčů ve Švýcarsku.

Akvizicí Enkomu získává skupina především posílení kapacity pro výstavbu 

a implementaci nejmodernějších síťových technologií jako jsou 5G, nebo IoT. 

Know-how Enkomu v oblasti akvizic a engeneeringu bude přínosem nejen pro 

klienty Suntel Group ve Švýcarsku, ale i v ostatních evropských zemích – jako 

je například Německo, Rakousko nebo Slovensko, kde skupina aktuálně působí.

Globálně fungující společnost zaměřená na 5G sítě, 
která působí na švýcarském trhu více než 30 let. 
Do portfolia klientů patří největší švýcarští telekomunikační 

operátoři a globální dodavatelé technologií jako jsou 

Swisscom, Sunrise, Huawei, Axians, Cablex a mnoho 

dalších společností z odvětví dopravy, energie, 

průmyslu a státní instituce.

Vyspělá telekomunikační společnost s více 
než 25letou historií, která má na českém trhu 
výbornou reputaci a disponuje zkušeným 
a kvalitním týmem.

Provozuje více než 300 km páteřních tras optických 
sítí a také několik sítí metropolitních, které využívají 
národní i nadnárodní telekomunikační operátoři, 
regionální poskytovatelé i státní správa.

– Roman Řezníček 
ředitel telekomunikační divize DRFG

“Díky spojení s Enkom se stáváme 

dvojkou švýcarského ICT trhu.”

CITACE



Již působíme 
v 6 zemích 

střední Evropy
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41 %

30 %

1 %

2014
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280 000 0000
330 000 000

430 000 000

680 000 000

1 500 000 000

2015 2016 2017 201820 2019

Tržby SUNTEL GROUP

[ 
Tr

žb
y 

v 
C

Z
K

 ]



nové 
nemovitosti 
na Moravě3

PENNY MARKET VRATIMOV
U objektu se nachází také řeznictví Procházka 
Maso-Uzeniny a obchod s oblečením a doplňky KiK.

PENNY MARKET OSTRAVA - RADVANICE
Budova je situována u frekventované silnice, disponuje 

velkým parkovištěm a v okolí se podobná prodejna 
potravin nenachází.

PENNY MARKET UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Kromě prodejny potravin je možné v objektu navštívit 
také řeznictví Makovec nebo obchod s oblečením 
a doplňky KiK.

komerčních nemovitostí
pod správou

aktuální obsazenost 
nemovitostí

hodnota spravovaného 
portfólia

43 98 %6,53 mld. Kč

DRFG Real Estate rozšířila své portfolio 

o tři nové objekty v Moravskoslezském 

a Zlínském kraji, kde zakoupila prodejny 

Penny Market o celkové ploše 4 000 m2. 

Napříč celou Českou republikou tak pro-

najímatelná plocha nemovitostí ve správě 

DRFG dosáhla na hodnotu 177 700 m2. 

Do konce letošního roku je připraveno ještě několik dalších akvizic.



Komerční plocha o rozloze více než 16 fotbalových hřišť

Tato plocha řadí DRFG mezi

TOP5
největších správců retail parků v ČR

177 700 m2



Czech Real Estate
Investment Fund

Investika
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REAL ESTATE
INVESTMENT

Hospodářské noviny 
a VŠE pravidelně sestavují 

žebříček vybraných 
nemovitostních fondů

CZECH FUND 
si tradičně vedl 
skvěle

Průměrný roční výnos od založení
k 30. 6. 2019

Celková pronajímatelná plocha
k 30. 6. 2019

Celková hodnota nemovitostí
(v Kč k 30. 6. 2019, při přepočtu z eur použit kurz 25,43 CZK/EUR)

Vážený průměr délky aktuálních 
nájemních smluv

Do fondu investovalo již 
více než 10 tisíc klientů

Možnost pravidelných 
investic

Aktuální hodnota 
nemovitostí

10 000+ od 500 Kč4,021 mld. Kč



Nemovitostní fond přináší 
klientům dlouhodobě 
stabilní zhodnocení

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND

Nízká rizikovost fondu
Nižší míra rizika díky malé volatilitě (kolísavosti) výnosové křivky

Nízká Vysoká

za posledních 12 měsíců
01.11.2018 – 31.10.2019

zhodnocení za rok 2016
23.02.2016 – 31.12.2016

zhodnocení za rok 2017
01.01.2017 – 31.12.2017

zhodnocení za rok 2018
01.01.2018 – 31.12.2018

od spuštění
23.02.2016 – 31.10.2019

+4,27 %

+5,04 % +5,17 % +4,43 %

+19,28 %

1 2 3 4 5 6 7

Zákonné informace, upozornění pro investory a zdroj informací
Fond se sídlem v Lichtenštejnsku, který je pod dohledem lichtenštejnského regulátora FMA (Finanzmarktaufsicht). Rozhodnutím České národní banky 

byl fond uznán jako srovnatelný se speciálním fondem nemovitostí podle českého práva, je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vede-

ném Českou národní bankou a investice do fondu tedy mohou být v České republice veřejně nabízeny. Nabízení investic do fondu v České republice 

je tak pod dohledem České národní banky a podléhá českým předpisům. Uvedené údaje o výkonnosti fondu se týkají minulého období. Historické 

výnosy nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Prezentované zhodnocení v minulých letech je již očištěno o nákladovost fondu (TER), konečný výnos 

investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do fondu provést. Informace 

jsou čerpány ze statutu fondu a webových stránek Liechtenstein Investment Fund Association (www.lafv.li).
www.czech-fund.cz



Nově 
investice
i v eurech€

Investice prostřednictvím eurových 
dluhopisů do diverzifi kovaných 

projektů napříč skupinou DRFG.

• Pevný výnos 3,8 % p.a. s měsíční výplatou kupónu, 

splatnost dluhopisu 5 let

• Zaměřeno na investice skupiny ve strategické oblasti 

realit, telekomunikací, obnovitelných zdrojů energie
nebo administrativní podpory

• Minimální investice 4.000 €

• Datum emise: 1.11.2019, splatnost dluhopisů: 31.10.2024

• Pro více informací kontaktujte svého investičního 

konzultanta

Zákonné informace a upozornění pro 
investory
Emitentem dluhopisu je společnost DRFG 
Financial Management a.s., IČO: 07030002. 
Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 
4.000 EURO. Emisní podmínky dluhopisů, 
veškeré podrobnosti o emisi a její para-
metry lze nalézt v základním prospektu 
a v dodatku k základnímu prospektu s do-
plňkem dluhopisového programu na webu 
www.drfg-fm.cz/pro-investory.

Zákonné informace
Tento dokument je propagačním sdělením 
investičních nástrojů nabízených společností 
DRFG Financial Management a.s. Informace 
uvedené v dokumentu mají pouze infor-
mativní charakter. Nejedná se o analýzu 
investičních příležitostí ani investiční do-
poručení. Investorům doporučujeme před 
učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí 
podrobně se seznámit s veřejně dostupnými 
informacemi k danému produktu, jako jsou 
doplňky k prospektům či emisní podmínky 
dluhopisů. Investování do investičních 
nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky 
vyplývajícími zejména z povahy konkrétního 
investičního nástroje a rovněž z právních 
předpisů a zvyklostí příslušných fi nančních 
trhů, resp. zemí. Ani u konzervativních in-
vestic není možné se rizikům zcela vyh-
nout, avšak je možno je omezit zejména 
diverzifi kací, tedy rozložením aktiv portfolia 
a pravidelným aktivním sledováním vývoje 
investice. Publikované informace nepřed-
stavují návrh na uzavření smlouvy.

Připravujeme se 
na další růst 

poradenské sítě

Společnost ChytryHonza.cz vznikla 

před deseti lety jako srovnávač hypoték 

a postupně se vypracovala mezi lídry 

tuzemského trhu s fi nančními produkty.

Trh investičních zprostředkovatelů se mění. Důvodem je 

zejména stále větší důraz na investice do nových technologií 

a digitalizaci. Zatímco někteří konkurenti se vydali cestou 

vývoje vlastních on-line systémů, společnost ChytryHonza.cz 

vsadila na již zavedený software pro řízení vztahů s klienty 

a poradci od americké technologické fi rmy Salesforce.www.chytryhonza.cz



Můj příběh 
je v mnohém 
podobný tomu 
vašemu

“

ve velice uvolněném duchu,” zhodnotil akci Pavel 

Vyhnálek, místopředseda představenstva DRFG. 

Dostalo se ale i na téma investování. Karolína 

popsala, jaké má zkušenosti s investováním vy-

dělaných peněz: “Zkoušela jsem toho poměrně 
hodně, například nakupovat byty, které jsem 
pak pronajímala. Někdy je to ale opravdu složité, 
hlavně časově. Jsem ráda, že jsem našla možnost 
investovat s CZECH FUND. Následně slovo dalo 
slovo a domluvili jsme se i na další spolupráci 
a tato značka se stala mým hlavním partnerem.”

Pro naše klienty jsme již tradičně uspořádali další 

setkání s vedením a zástupci DRFG. Tentokrát bylo 

přichystané i zvláštní překvapení. Pozvání totiž 

přijala také nejlepší česká tenistka, světová dvojka 

a jedna z nejlépe vydělávajících sportovkyň světa, 

Karolína Plíšková. Se svým manželem a manažerem 

Michalem Hrdličkou si připravila téměř hodinovou 

“talkshow”, při které se všichni přítomní náramně 

bavili. “Karolína nás všechny okouzlila svým 
lidským přístupem, příjemnou povahou a nenu-
ceným smyslem pro humor. Celý večer se nesl 

To, že dnes může sklízet ovoce coby jedna z nejlepších teni-

sových hráček světa, přičítá tomu, že od začátku měla vlastně 

jen jeden plán – uspět v tom, co ji v životě naplňuje nejvíce. 

“Můj příběh je vlastně tak trochu podobný příběhu skupiny 

DRFG. Začínala jsem od nuly a bez podpory a bez dřiny bych 

dnes nebyla tam, kde jsem”, popsala Karolína Plíšková svoji 

cestu k úspěchu.



Prestižní ocenění 
pro A PLUS

Stavba čtvrtstoletí

Největší inventura českého stavitelského umění 

a architektury mapující stavby od roku 1993 dodnes. 

Jedinečná ukázka řemeslného mistrovství a umu českých 

architektů a stavbařů.

www.stavbactvrtstoleti.cz

V kategorii urbanistické celky uspěla stavba Univerzitního Kampusu 
v Brně, za kterým stojí architektonická kancelář A PLUS.
Na ploše areálu kampusu o rozloze 42 200 m², vyrostlo zázemí pro obory 

Lékařské fakulty, Přírodovědecké fakulty a Fakulty sportovních studií. Při stavbě 

areálu bylo použito 10 000 tun oceli, 85 000 tun betonu a 3 000 kilometrů 

kabelů. Celkové náklady na stavbu kampusu činily 5,159 miliard korun.

– Petr Válek, obchodní ředitel DRFG Finance

Atmosféra celého dne se nesla ve 
velice přátelském duchu. Byl jsem až 
překvapen, jak se některé panelové 
diskuse rozproudily, kolik lidí v nich 
promluvilo a jaké zajímavé informace 
zazněly. Jsem také rád, že se jednot-
livé prezentace dotkly také budoucího 
dění a směřování DRFG.

CITACE
Poslední fi remní den navázal na nový formát, 

který se představil letos v dubnu. Program této 

již tradiční kvartální akce zpestřilo celkem šest 

panelových diskusí, které většinou navazovaly na 

prezentace zástupců jednotlivých divizí DRFG či 

jiných zajímavých osobností ze skupiny. 

Setkání pro 
150 investičních 
konzultantů

Firemní den

Den věnovaný distribuci zahájil tradičně její ředitel Břetislav Hrabě, 
po kterém dostali slovo členové vedení investiční skupiny DRFG David 
Rusňák a Pavel Vyhnálek, aby hned v úvodu mezi sebou přivítali 

Romana Řezníčka, který se před nedávnem posunul do role čtvrtého 

akcionáře skupiny.



vítězi se stávají…

Nejlepší banka a pojišťovna,

V rámci projektu byl účastníkem debaty 

i Martin Slaný, hlavní ekonom DRFG

V kongresových prostorách České národní banky 

byly vyhlášeny výsledky soutěže Nejlepší banka 

a pojišťovna roku 2019 a anket o nejlepší 

inovace v těchto fi nančních institucích.

Téma: ZVYŠUJE DIGITALIZACE 
LOAJALITU KLIENTŮ VŮČI BANKÁM?

Z levé strany:
Jakub Petřina (Air Bank)

Michaela Lhotkováá (ČS(ČSOB)OB)
Martin Jašminský (šéfredaktor HN)

MarMa cele GaGajdodoj š (VisVisa)
MarMartinitin SlSllSlSlanýaaný (D(DRFGRFGGRFG))

Vítězná sestava - zleva předseda představenstva 

Komerční pojišťovny Gaël Loaec, generální 

ředitel NN Životní pojišťovny Maurick Schellekens, 

vedoucí týmu mobilního bankovnictví Monety 

Money Bank Jakub Komenda, šéf digitálního 

bankovnictví Monety Money Bank Dalibor 

Šajar, ředitel marketingu a nových služeb 

Air Bank Jakub Petřina, člen představenstva 

Raiff eisenbank Vladimír Kreidl, generální 

ředitel Raiff eisenbank Igor Vida, předseda 

představenstva Allianz Dušan Quis, generální 

ředitel České pojišťovny Roman Juráš a člen 

představenstva České pojišťovny Karel Bláha.

Za generálního 

partnera výzkumu, 

investiční skupinu 

DRFG, předal 

ocenění Juraj 
Černička.

– Juraj Černička, 
pověřený generální ředitel a člen představenstva

“Oceňuji, že se v rámci soutěže analyzuje celá řada 

objektivních číselných údajů a nejedná se tedy jen 

o jakousi soutěž krásy.”

CITACE



Obecně prospěšná společnost yourchance

ocenila již pošesté mladé lidi z dětských domovů, 

zaměstnance dětských domovů a zaměstnavatele, 

jejichž přístup stojí za uznání.

Letošní Bílou vránou se stal čtyřiadvacetiletý Pavel Lukáš z jižní 

Moravy, který odešel z Dětského domova Uherský Ostroh a zvládl se 

postavit na vlastní nohy. Do dětského domova se dostal společně se 

svými dvěma sourozenci poté, co jim zemřela matka. Pavel vystudoval 

Střední zdravotnickou školu a dnes pracuje v Kardiovaskulárním centru. 

Za jeho dosavadním životním úspěchem není jen vlastní snaha a píle, 

ale i spousta práce a dřiny lidí, kteří ho v životě v dětském domově 

provázeli a vkládali do něj svůj čas a naděje.

V Lichtenštejnském městském paláci ve Vídni se při příležitosti 300 let 

výročí Lichtenštejnska konal mimořádný koncert, jehož partnerem 

byla i značka CZECH FUND. Večer symbolicky propojilo umění českých 

hudebníků s prostorami, které i v minulosti sloužily k hudebním 

setkáním. S rodem Lichtenštejnů ve Vídni úzce spolupracovali velikáni 

klasické hudby jako Vivaldi, Mozart a Beethoven. Věříme, že tento 

úžasný kulturní zážitek pořádaný v místech architektonického odkazu 

rodiny Lichtenštejnů dále přispívá k harmonizaci vztahů mezi Českou 

republikou a Lichtenštejnskem.

Předání ocenění je jednou z aktivit projektu Začni správně
organizace yourchance, jehož strategickými partnery jsou 

Nadace DRFG a společnost CTP.

Lichtenštejnský městský palác ve Vídni
Toto sídlo je spolu se zahradním palácem jedním ze stavebních 

skvostů knížecí rodiny Lichtenštejnů. Rezidence byla před několika 

lety náročně rekonstruována a od roku 2013 září opět ve své 

původní kráse.

Bílá vrána pro 
inspirativní lidi 
z dětských domovů

300 let 
Lichtenštejnska

Také letos předala yourchance ocenění PODPORUJEMEPOPOPOP DPDPO



1. Na www.krabiceodbot.cz vyberte sběrné místo 

ve vašem okolí.

2. Rezervujte, pro jak staré děti chcete dárek přip-

ravit (dle věku a pohlaví).

3. Naplňte krabici doporučenými dárky, které děti 

potřebují.

4. Naplněnou krabici odevzdejte v době sbírky 

(25.11.–8.12.) na vybrané sběrné místo nebo na 

recepci na Vinařské, na Zvonařce či v Quadriu. 

Odvoz do sběrného místa zajistíme za vás.

Pokud není ve vašich silách dárek zajistit, uvítáme 

fi nanční hotovost, kterou můžete vložit do poklad-

ničky na recepcích. My dárky pro děti rádi zajistíme.

I letos se celá skupina DRFG 
zapojí do sbírky pro děti 
z chudých rodin v ČR

Karel Pogštefl  působil téměř 27 let na různých pozicích v Komerční 

bance, převážně v distribuční síti, a to na pobočkách i centrále. 

V DRFG Finance zastává pozici Ředitele podpory prodeje.

Silná posila ve vedení 
DRFG Finance

– Karel Pogštefl , ředitel podpory prodeje DRFG Finance

„Podpora obchodu, nové produkty, jednodušší a rychlejší 

procesy, účinný marketing zaměřený na výkon, oblast lidských 

zdrojů s cílem mít efektivní, odborně připravenou a prodejně 

úspěšnou obchodní síť s působností v rámci CEE, racionalizace 

nákladů a růst ziskovosti divize – to je jen několik výzev, které 

mě od prvního dne v DRFG naplňují a baví.”

CITACE

Projekt Krabice od bot
probíhá od 25.11. do 8.12.

Vánoční dárky pro děti



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. 


