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ROZJETÁ SKUPINA DRFG BUDUJE MILIARDOVÝ 
BYZNYS V ŠESTI EVROPSKÝCH ZEMÍCH, JEJÍ 

ZAKLADATEL DAVID RUSŇÁK SE SŽÍVÁ S NOVÝMI 
SPOLEČNÍKY A ZÁPASÍ S REPUTACÍ MUŽE NA 

HRANĚ RŮZNÝCH SVĚTŮ.
PAVEL P. NOVOTNÝ, FOTO: MICHAEL TOMEŠ
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Vinárna Flavours na pražských 
Vinohradech dnes funguje 
spíše jako soukromý klub pěti 
kamarádů a milovníků dob-

rého vína, kteří si zdejší prostor v těs-
ném sousedství italské restaurace 
Sapori pořídili pro vlastní potřebu. 

Ještě před několika lety tu přitom 
například Martin Štefunko a vedení 
O2 vysvětlovali novinářům, jak to PPF 
myslí s obřím úvěrem, který si sku-
pina měla vzít od čerstvě akvírova-
ného „modrého“ operátora. Dnes se tu 
hlavně degustuje víno a živě beseduje. 
Pro brněnského finančníka Davida 
Rusňáka, zakladatele skupiny DRFG, 
který zdejší prostory sdílí třeba s novi-
nářem a profesionálním networkerem 
Miroslavem Motejlkem, je to něco jako 
pražský operační štáb.

„Máme rádi víno, proto zde máme 
vlastního someliéra, který se o nás 
stará. Ale je to určeno hlavně pro nás 

a naše kamarády. Nechceme na tom 
vydělávat,“ říká jednačtyřicetiletý in-
vestor v potemnělém salonku a přidá 
přednášku o lahvích francouzského 
vína, které zdobí protější stěnu od 
země až po strop.

„Myslím, že vínu začínám rozu-
mět a že jsem si to doslova odpracoval 
dlouhodobým přístupem. Od levněj-
ších vín ze supermarketu až k těm 
dražším, zejména francouzským ví-
nům,“ nadhodí.

Ostatně jako rodák z jižní Moravy 
má k vínu vrozený vztah. Ale víno 
rozhodně není to, co z Rusňáka dělá 
jednoho z nejsledovanějších českých 
byznysmenů. Důležitější je, že se mu 
podařilo za několik málo let vybudovat 
z lokální investiční firmy jednu z nej-
rychleji rostoucích skupin nejen 

v Česku, jejíž mnohamiliardový byz- 
nys se aktuálně rozpíná přes několik 
evropských zemí a několik odvětví. 

Zároveň je to muž s poměrně kon-
troverzní pověstí stojící na hraně ně-
kolika světů, který vyrostl na prodeji 
poměrně rizikových cenných papírů, 
jež jeho finanční poradci nabízeli ze-
jména drobným investorům. A možná 
také jako jediný v zemi spojuje pod 
jednou střechou světy Andreje Babiše 
a Petra Kellnera. Ale k tomu až později. 

Aktiva, která dnes skupina DRFG 
spravuje, se za několik let zněkolika- 
násobila a aktuálně převyšují sumu  
10 miliard korun. V roce 2017 to při-
tom byla méně než polovina. Přičemž 
aktivity firmy se koncentrují zejména 
ve třech oborech – telekomunikacích, 
realitách a finančních službách. 

„Pečlivě se rozhlížíme kolem sebe, 
neustále nové věci analyzujeme. V ne-
movitostech bychom ve střednědo-

bém horizontu rádi měli portfolio 
k jedné miliardě eur, takže nás čeká 
ještě hodně práce. V telekomunikacích 
máme obrat kolem dvou miliard korun, 
chceme mít dvojnásobek. A chceme 
být také nebankovní jedničkou na trhu 
finančního poradenství a finanční dis-
tribuce. Cílů není málo,“ naznačí zá-
kladní vizi Rusňák. 

Firma hospodaří s dluhovou pákou 
na úrovni 75 procent hodnoty aktiv. 
Podle Rusňáka to ale není nic mimo-
řádného v případě tohoto typu byz-
nysu. „Podívejte se na to, jaký byznys 
proti tomu stojí. Kdybychom proti 
tomu měli postavený startupový akce-
lerátor nebo nějaký cyklický obor, bylo 
by to jiné. Ale nám se povedlo posklá-
dat velmi stabilní a navzájem se dopl-
ňující portfolio,“ myslí si David Rusňák. 

Většinu aktiv tak aktuálně tvoří 
nemovitostní projekty. DRFG se za-
měřuje na retailové nemovitosti ve 
středně velkých a menších městech. 
Nedávno koupila několik supermar-
ketů Penny i větší obchodní centrum 
v Olomouci. 

„Byť i v Praze a Brně nemovitosti 
vlastníme. Je to zpravidla tam, kde 
není tolik nákupních příležitostí. Ná-
jemníky jsou spíše řetězce diskont-
ního charakteru či segment určený 
pro příjmovou střední a nižší střední 
třídu. Tento segment je odolnější vůči 
ekonomickým výkyvům,“ vysvětluje 
základní myšlenku s tím, že od přiku-
pování nových nemovitostí firmu ne-
odrazují ani všeobecně vysoké ceny na 
trhu. V oblasti retailových nemovitostí 
jsou podle něj projekty nadhodnoceny 
nejméně. 

„Záleží na tom, co a kde kupujete. 
Ale vnímáme, že v Česku je trh limi-
tovaný. V letošním roce tak uděláme 
ještě nějaké akvizice v Polsku. Tamní 
trh se nám moc líbí. Bez našeho po-
všimnutí pak určitě nezůstane ani 
Slovensko a Maďarsko. V horizontu 
několika málo let bychom chtěli mít 
portfolio o objemu 25 miliard korun,“ 
připomene ambice zakladatel a duše 
skupiny, jež dodnes nese jeho jméno. 
Písmena DRFG totiž znamenají David 
Rusňák Family Group. 

Firma startuje také vlastní develo-
perské projekty, tedy že nový objekt 
dodá přímo pro konkrétního a pře-
dem domluveného nájemce. „Tak, jak 
k tomu úspěšně došlo například v pří-
padě projektu stavby průmyslové haly 
na míru pro japonského výrobce kata-
lyzátorů Cataler v Týništi nad Orlicí,“ 
připomene Rusňák.

Druhým nejvytíženějším oborem 
skupiny jsou dnes bezesporu teleko-
munikace, které DRFG přivedly i na 
tak specifický trh, jako je Švýcarsko. 
Jak se vůbec k investičně i technolo-
gicky náročnému byznysu Rusňák, ně-
kdejší brněnský podnikatel v logistice 
a obchodu, dostal? 

„V NEMOVITOSTECH BYCHOM CHTĚLI 
MÍT VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU 
PORTFOLIO K JEDNÉ MILIARDĚ EUR.“

Pomáháme. Vždy. Všem.

Je mnoho způsobů, 
jak pomáhat. 
Přidejte se k nám.

DMS
PŘÍKAZEM
JEDNORÁZOVĚ
TRVALE

n a T E L .  č í s l o 8 7  7 7 7

Č í s l o ú č t u 17 111 4 4 4 / 5500

DMS KONT OBARIERY 90 (60,  30)
C e n a J E D N O R Á Z O V É D M S j e 9 0 ,  6 0 n e b o 3 0 k o r u n .

DMS TRV KONTOBARIERY 90 (60,  30)
C E N A T R VA L É D M S J E 9 0 ,  6 0 N E B O 3 0 K O R U N M Ě S Í Č N Ě D O O D V O L Á N Í .

v í c e n a 
w w w. d a r c o v s k a s m s . c z
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INZERCE

„Je to práce Romana Řezníčka, dnes 
šéfa telekomunikační divize a zároveň 
společníka v DRFG. S Romanem se 
známe 15 let. V telekomunikacích pod-
nikal dříve, než já vůbec s podnikáním 
začal. Své zkušenosti získal na stáži 
v zahraničí, kde viděl, co vše se dá dě-
lat pro operátory. Vrátil se do Česka 
a založil firmu, která se dnes jmenuje 
Suntel,“ popisuje Rusňák genezi oboru, 
kde v současnosti skupina DRFG kon-
centruje firmy s obratem kolem dvou 
miliard, ziskem EBITDA 250 milionů 
a pobočkami v Česku, na Slovensku, 
v Německu, ve Švýcarsku, v Rakousku 
či Nizozemsku. 

„Roman firmu vlastnil se starším 
společníkem. Spolu podnik prodávali, 
ale těsně před uzavřením obchodu ku-
pující udělal fatální chybu a z obchodu 
sešlo. Šlo přitom o krásnou firmu s ob-
ratem nějakých 200 milionů korun. 

Jeho společník byl ale sedmdesáti-
letý gentleman, který se už viděl v dů-
chodu. A tak jsem Romanovi nabídl, že 
bych jeho podíl koupil já,“ doplňuje. 
A v oboru se mu hodně zalíbilo. Právě 
pod Suntel Group dnes Rusňák se spo-
lečníky zavěšuje další akvírované firmy, 
které se zabývají hlavně výstavbou mo-
bilních a optických sítí. 

Nedávno to byly v Česku společ-
nosti Backbone a Arbor, ve Švýcarsku 
pak získali významného hráče, společ-
nost Enkom, která staví pro švýcarské 
operátory Swisscom a Sunrise a dále 
spolupracuje třeba s Huaweiem, Ca-
blexem či firmou Axians. 

„Tržby v zahraničí tvoří kolem  
80 procent. Tohle jsou státy, kde má- 
me vytyčeny velké akviziční cíle, pro-
tože vlna 5G, která už se valí západní 
Evropou, je plná příležitostí. Ve Švý-
carsku už instalujeme první 5G sajty, 

v Německu také. V Česku to bude mít 
malé zpoždění, ale my už budeme mít 
všechno vyzkoušené. Chtěli bychom 
být jedním z předních hráčů ve středo-
evropském regionu, kteří vlnu 5G za-
chytí,“ pochvaluje si s tím, že aktuálně 
má skupina rozjednané dvě akvizice 
v Německu a dvě na Slovensku.

„Ty slovenské by měly doběhnout 
v letošním roce. Na Slovensku se nám 
podařilo koupit společnost FiberNet, 
která vlastní klíčovou páteřní infra-
strukturu, optickou trasu přes celé 
Slovensko, která je napojena na pan- 
evropskou trasu, kterou chceme rozví- 
jet a navazovat na ni další služby pro 
operátory. Telekomunikační infra-
struktura je něco, co nás vedle firem 
poskytujících služby operátorům vel- 
mi zajímá. Ale naše gros je výstavba 
sítí. 5G je příležitost,“ opakuje finanč- 
ník, který kromě vína sbírá také obráz- 

Pomáháme. Vždy. Všem.

Je mnoho způsobů, 
jak pomáhat. 
Přidejte se k nám.
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ky Josefa Lady, jež 
zdobí jeho kancelář 
v pražském Quadriu. 

Tu od letošního 
roku sdílí s někdej-
ším vysoce posta-
veným manažerem 
splátkové skupiny 
Home Credit Pavlem 
Vyhnálkem a právní-
kem Pavlem Fráňou. 

Oba muži zastu-
pují společnost PVF 
Invest, které Rus-
ňák v únoru prodal 
35 procent skupiny. 
Akcionářskou struk-
turu dnes doplňuje 
ještě šéf telekomu-
nikační divize Ro-
man Řezníček, který 
v DRFG drží pat-
náctiprocentní podíl. 
Zakladatel Rusňák 
kontroluje přesně 
polovinu skupiny. 

„Nebyla to nahodilá věc. Známe se 
řadu let. Už předtím s námi realizo-
vali několik realitních obchodů, při 
nichž se nám spolupráce osvědčila. 
Vždy platilo to, na čem jsme se do-
mluvili. Postupně jsme se přibližovali, 
až jsme dospěli do bodu, kdy jim dá-
valo smysl vstoupit do DRFG přímo,“ 
komentuje prodej části společnosti 
její zakladatel.

Sám Rusňák přiznává, že po hodně 
turbulentní éře razantního, ale vlastně 
trochu spontánního růstu bylo potřeba 
skupinu stabilizovat a přinést do ní ji-
nou, možná trochu obezřetnější, filo-
zofii. „Tato velikost skupiny vyžaduje 
významně větší orientaci na řízení ri-
zika. Dnes je tímto vstupem krásně 
vyvážená. Rozvaha a klid v osobě 
Pavla Fráni a Romana Řezníčka. 
Velmi sofistikovaný pohled člověka, 
který umí pracovat s rizikem jako 
málokdo, u Pavla Vyhnálka. A já? 
Možná by mě někdo označil trošku 
za střelce. Ale myslím, že mám cit 

pro příležitosti a dobrý obchod 
a umím dát dohromady ty správné 
lidi. Ale smysl pro detail není moje 
nejsilnější stránka,“ naznačuje sebe-
kriticky finančník. 

Pavel Vyhnálek dnes dohlíží na 
to, aby skupina příliš neriskovala, 
držela náklady na uzdě, a hlavně 
držela poměr aktiv k dluhu na bez-
pečné úrovni. Firma tak prošla ur-
čitým střetem kultur. Dnes se ve 
strategických otázkách musí všichni 
společníci shodnout, a to přesto, že 
noví partneři drží v DRFG minoritní 
podíl. 

„To mi přijde fér. Kupovat si podíl ve 
firmě, kde si budu já sám dělat, co chci, 
by mi nepřišlo ideální. Tento model 
sice může vést občas k delším deba-
tám, ale vždycky vás bude nutit se ně-
jakým způsobem domluvit. Vede to 
nakonec k rozumným kompromisům,“ 
říká Rusňák k novému rozvržení sil ve 
skupině DRFG. 

Ihned se také vyrojily spekulace, 
zda prostřednictvím obou pánů do 

DRFG nepronikla skupina PPF Petra 
Kellnera. Pavel Vyhnálek totiž pat-
řil ke klíčovým lidem skupiny a byl 
vysoce postaveným ředitelem nej-
důležitější firmy PPF – úvěrové sku-
piny Home Credit. V ní působil přes 
13 let, nejdříve jako šéf risku, později 
měl na starosti vedení firmy ve stra-
tegicky důležité Asii a následně roz-
jížděl byznys Home Creditu v USA. 
Pavel Fráňa je zase advokátem, který 
historicky velmi těsně spolupracoval 
třeba s Jiřím Šmejcem.

I proto někteří lidé na trhu hovoří 
o DRFG jako o jediném projektu, který 
spojuje dnes hodně polarizované světy 
Andreje Babiše a nejbohatšího Čecha 
Petra Kellnera. Připomeňme, že Rus-
ňák je někdejší vlivný člen jihomorav-
ské buňky hnutí ANO a zeť Babišovy 
nejbližší politické spojenkyně, minist-
ryně financí Aleny Schillerové. Vyhná-
lek s Fráňou dnes reprezentují vlastní 
investiční společnost PVF Invest 
a přímé majetkové napojení na sku-
pinu PPF odmítají. Stejně tak Rusňáka 
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bonmot o DRFG jako spojce mezi An-
drejem Babišem a Petrem Kellnerem 
pobaví. 

„To je velká nadsázka. Přijde mi, že 
určitá skupina lidí žije jen z toho, že 
vytváří příběhy. Petra Kellnera si ne-
smírně vážím. Co dokázal, je výjimeč- 
né. Devadesátá léta mu jistě nahrála, 
ale podívejte se, kolik neúspěšných 
příběhů přinesla. On je dnes nedo-
stižná špička nejen českého byznysu. 
Když jsem začínal, měl jsem takovou 
motivační nástěnku. On byl vždycky 
uprostřed. Takže kdyby to tak bylo, ur-
čitě by mě to velmi potěšilo. Ale sku-
tečnost je jiná. Mělo to vývoj a logické 
vyústění,“ chválí nejbohatšího českého 
byznysmena rodák z malé obce La-
puty nedaleko Hodonína, jehož pod-
nikatelský příběh přitom není zdaleka 
tak starý jako u zkušenějších a větších 
konkurentů typu PPF, Penty či J&T.

Ten jeho se začal psát někdy kolem 
roku 2006, kdy Rusňák založil spo-
lečnost zajišťující mezinárodní pře-
pravu zboží. Byznys s obratem kolem 
čtvrt miliardy korun ale Rusňáka pří-
liš neuspokojoval, a proto ho po pár 
letech prodal. „Vždy mě lákalo dělat 
něco významně většího a zajímavěj-
šího než malý lokální byznys. Ale cestu 
k tomu jsem v této branži nenachá-
zel. Neměl jsem ani kontakty, ani dost 

finančních prostředků. Velký impulz 
proběhl mým tělem v roce 2012, kdy se 
v Česku měnily zákony o dluhopisech,“ 
zmiňuje důležitý zlom ve své kariéře. 
Tehdy mohla kterákoli právnická i fy-
zická osoba v Česku, dodrží-li určitý 
postup a podmínky, emitovat dluho-
pisy a distribuovat je na trhu, aniž 
by k tomu potřebovala souhlas ČNB. 
Rusňák v tom viděl cestu, jak se do-
stat ke kapitálu na velké věci. Vznikla 
DRFG. Zatímco dnes jsou firemní dlu-
hopisy šlágrem jak mezi firmami, tak 
investory, před šesti lety šlo o hodně 
neokoukaný produkt, který vzbuzo-
val spíše nedůvěru. Tím více u firem, 
které na trhu prakticky nikdo neznal. 

Klíčem tak byla vlastní distribuce, 
tedy síť poradců, kteří byli schopní 
cenné papíry prodat lidem. „Prvním 
krokem bylo dostat naše dluhopisy na 
trh pomocí finančních poradců a in-
vestičních zástupců. Byla to strasti-
plná cesta, začátky byly hodně složité. 
Je sice výhoda být u něčeho jako 
první, zároveň se ale při prošlapávání 
cesty potýkáte se skepsí a odmítáním. 
Všichni se na nás dívali jako na dobro-
druhy z Brna a říkali, že to nebude mít 
dlouhého trvání. Že peníze sbalíme 
a zmizíme,“ popisuje začátky. 

Důležitým momentem bylo ta- 
ké Rusňákovo seznámení se sebe- 

vědomým mladíkem Michalem Mič-
kou, který svého času sbíral kontakty 
v brněnském podnikatelském klubu 
Business for Breakfast. Kromě toho 
Mička uměl prodávat prakticky cokoli, 
byl to finanční poradce s mimořádnými 
výsledky, jeho síť FinFin patřila k nej-
výkonnějším na trhu. Rusňák měl zase 
nápady a chuť investovat velké peníze. 
Z jejich spojení DRFG začala rychle 
růst. Mička si za svůj přínos dokonce 
vysloužil v DRFG pětinový podíl. 

Rusňák se od začátku rozhodně ne-
držel při zemi. Hned první dluhopi-
sová emise měla objem 100 milionů 
korun. S šibeniční splatností 18 měsíců 
a úrokem devět procent. „Za to jsme 
samozřejmě byli hodně kritizováni, že 
tohle z pohledu finanční matematiky 
moc nevychází. Ale tehdy jsme byli 
na novém trhu nový subjekt, taková 
byla v počátcích zkrátka situace na 
trhu. Věděli jsme, že je to první krok 
a že musí nastat buď dramatické sni-
žování kuponů, nebo naopak nataho-
vání splatnosti. Každou emisí jsme byli 
o krůček dál. Teď je průměrná splat-
nost našich dluhopisů kolem čtyř let a 
míříme k pěti,“ vysvětluje muž, který 
dnes pendluje mezi Prahou a Brnem. 
Kanceláře má v obou metropolích, 
doma je v Brně, ale jádro byznysu už 
leží v Praze. 
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Investiční záběr DRFG byl přitom 
ze začátku hodně rozptýlený. Z první 
emise se financoval vzdělávací projekt, 
menší teplárna a také první nemovi-
tost, bytový dům v Brně za desítky mi-
lionů korun. „Strategie se postupem 
času měnila. Nebudu tvrdit, že jsem od 
začátku věděl, jaké chci mít portfolio. 
Koukali jsme na všechno. Brzy jsme 
pochopili, že startupy a energetické al-
ternativnější projekty zatím nejsou na 
trhu tak zavedené a že bude výhod-
nější přiklonit se ke stabilnějšímu byz-
nysu. Už vzhledem k tomu, že podíl 
dluhu nebyl malý a my nechtěli hazar-
dovat s penězi lidí,“ dodává s tím, že 
brzy se zaměřil zejména na nemovi-
tosti v kombinaci s investičními podí-
lovými fondy. Mezitím po vzájemné 
dohodě odešel na sólovou dráhu Mi-
chal Mička, svůj podíl odprodal podle 
informací z trhu za desítky milionů 
korun Rusňákovi. Pak přišel Roman 

Řezníček, telekomunikace, miliardové 
transakce, postupný úkrok od dluho-
pisů k podílovým fondům… A také mo-
ment, který skupinou ostřásl. V roce 
2017 totiž David Rusňák figuroval 
v kauze úniku informací z policejních 
spisů. 

Ačkoli bylo stíhání vůči Rusňákovi 
po několika měsících zastaveno, do-
zvuky případu na něj dopadají dodnes. 
Rusňák kvůli kauze vystoupil z ANO, 
kde platil za vlivného jihomoravského 
člena a sponzora. „Bylo to hodně ob-
tížné období. Vyděsilo to naše spolu-
pracovníky, naše klienty, vyděsilo to 
pochopitelně mě a mou rodinu. Ne-
bylo to příjemné. Udělal jsem chybu, 
přiznal ji a s ní přišly i následky,“ říká 
dnes smířlivě. Odmítá teorie, že byl 
součástí organizované skupiny, která 

vynášela citlivé informace z policej-
ních spisů, aby je komerčně využila.

„Bylo to jednoduché. Měl jsem ve 
svém okolí člověka, který dělal regu-
lérní byznys v oblasti bezpečnostního 
poradenství. My ho využívali třeba 
při ostraze objektů. A já jsem neodo-
lal a zeptal se na svoji osobu. Veřejně 
jsem se k tomu přiznal. Byla to chyba,“ 
říká byznysmen. Na tehdejší ani sou-
časný byznys to podle něj nakonec ne-
gativní dopad nemělo. 

„Bylo to náročné, ale semklo nás 
to. Ke svým lidem jsem byl vždycky 
absolutně upřímný a otevřený. Ni-
kdy předtím ani potom jsem jim ne-
lhal. Neměli důvod mi nevěřit. Nikdo 
z firmy kvůli tomu neodešel. A nako-
nec se ukázalo, že všechno, co jsem ří-
kal, byla pravda. Počet klientů, které 
jsme kvůli tomu ztratili, byl v jednot-
kách,“ vyjmenovává otec pětiletého 
syna Františka. To, že uzavřený pří-

pad stále rotuje éterem, prý už neřeší. 
Stejně jako neřeší kritiku kvůli tomu, 
že jeho tchyně Alena Schillerová je 
ministryní financí ve vládě Andreje 
Babiše a on jako aktivní tuzemský fi-
nančník by z toho mohl mít různé 
výhody. 

„Jsem zvyklý hrát s tím, co mám. 
Moje tchyně je ministryní financí. Je 
to fakt, který já neumím změnit. My 
se státem neobchodujeme. Tak jako 
ona neurčuje, v čem mám podnikat, 
ani já neurčuju, co má dělat a jaké má 
mít ambice. Každý, kdo nás zná, ví, že 
jsou to naprosto oddělené světy. A ten, 
kdo chce skandalizovat, si vždycky 
něco najde,“ říká muž, který se dnes 
profiluje také jako donátor a filantrop. 
Nadace, v níž se osobně angažuje 
se ženou Petrou, loni rozdělila pět 

milionů korun, a to zejména v chari-
tativních projektech v regionech, kde 
skupina působí. 

„Podporujeme například výuku fi-
nanční gramotnosti mladých lidí, po-
dílíme se na pomoci se vstupem do 
života dětem z neúplných rodin a dět-
ských domovů, pomáháme brněnské 
Diakonii a také zůstáváme nejvý-
znamnějším soukromým podporo-
vatelem zařízení pro lidi s těžkým 
tělesným a mentálním postižením 
v Kyjově,“ vyjmenovává. 

Značka DRFG a spřízněný Czech 
Fund jsou v současnosti také hodně vi-
dět v tuzemském sportu. „A to přesto, 
že od mládí je mým největším nepříte-
lem míč. DRFG významně podporuje 
třeba hokejový klub Kometa Brno, le-
tos nás také hodně bavila spolupráce 
s tenistkou Karolínou Plíškovou a nyní 
začínáme s Baníkem Ostrava, byť to 
není charita. Pomáhá nám to v byz-
nysu,“ pochvaluje si Rusňák, který sám 
za sportem vyráží maximálně do ba-
zénu. Mnohem lépe se cítí při obchod-
ním jednání anebo se sklenkou vína.

A teď se chce také zaměřit více na 
nepracovní věci. „Vyrostli jsme neuvě-
řitelně rychle, ale stálo mě to v pod-
statě veškerý čas. Hodně toho dlužím 
svojí rodině a dalším skvělým lidem 
ve svém okolí. Mrzí mě to, ale rozjel 
jsem vlak, ze kterého nešlo vystou-
pit. Teď bych se na to chtěl více sou-
středit. Dospěl jsem do stavu, kdy už 
chápu, že v životě jsou důležitější věci 
než jen byznys,“ říká brněnský inves-
tor, jehož žena Petra kromě vedení 
nadace stojí také v čele dozorčí rady 
celé skupiny DRFG.

„V životě ale ničeho nelituji. Tedy 
s výjimkou dvou věcí: zmiňovaného 
nedostatku času pro svou rodinu  
a dnes už bych si také odpustil své  
koketování s politikou. Tam jsem vi-
děl věci, co nikdy a nikde předtím ani 
potom. To je úplně jiný svět a roz-
hodně ne pro mě. Ale všechno ostatní 
se stalo přesně tak, jak mělo,“ říká na 
závěr.  

„JSEM ZVYKLÝ HRÁT S TÍM, CO MÁM. MOJE 
TCHYNĚ JE MINISTRYNÍ FINANCÍ A TO JE 
FAKT, KTERÝ NEUMÍM ZMĚNIT.“ 
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