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Generálním ředitelem DRFG se stal Peter Hlaváč, podpoří skupinu 
v další expanzi 
Peter Hlaváč (1964) se počátkem května ujal vedení investiční skupiny DRFG a.s. na 
pozici generálního ředitele (CEO). Dosud měla DRFG tři výkonné ředitele, který každý 
dohlížel na jeden ze tří hlavních byznysových pilířů (nemovitosti, telekomunikace a 
finanční služby). Jejich funkce zůstávají zachovány, post generálního ředitele celou 
strukturu skupiny DRFG završuje.  

Hlavním cílem generálního ředitele bude, vzhledem k pokračujícímu rychlému růstu 
skupiny, další zefektivnění procesů společnosti a ještě preciznější propojení jednotlivých 
byznysových aktivit. DRFG se za posledních několik let zařadila mezi přední investiční 
skupiny v Česku a významně pronikla i na zahraniční trhy. 

“V nadcházejícím období díky nově vznikajícím investičním příležitostem vidíme potenciál 
pro další výrazný rozvoj skupiny – u nás i v cizině. Právě proto Peterův příchod velice 
vítáme. Oceňujeme jeho zkušenosti ze zahraničí a soukromého i veřejného sektoru, které 
nás posunou k ještě lepším výsledkům,” komentuje David Rusňák, zakladatel a akcionář 
investiční skupiny DRFG.  

Nedávná opatření plynoucí z propuknutí pandemie koronaviru měla na podnikání DRFG jen 
velmi omezený dopad a naopak současná situace dala vykrystalizovat potenciál řadě 
investičním možnostem, na které se nyní skupina intenzivně zaměřuje.  

“V této době se více, než kdy jindy, pozitivně projevily obecné charakteristiky portfolia naší 
skupiny. V oblasti telekomunikačních sítí krize poukázala na jejich naprostou 
nepostradatelnost a nutnost masivních investic. V oblasti komerčních nemovitostí se nám 
vyplatila orientace primárně na retailové parky a nájemníky ze segmentu potravin, drogerií 
či lékáren. Právě tyto oblasti chceme dále rozvíjet, a to i mimo český trh,” dodává Rusňák s 
tím, že DRFG bude pokračovat také ve vyhodnocování developerských příležitostí a v 
dalším pronikání do oblasti lehké výroby a logistiky. 

Peter Hlaváč poslední čtyři roky působil jako finanční ředitel Dopravního podniku hl. m. 
Prahy, kde měl na starosti přípravu finančního plánu a strategického hospodaření na 
několik následujících období. Před tím prošel řadou vedoucích pozic ekonomického 
charakteru, především v oblasti papírenského průmyslu, kterému se věnoval téměř 20 let.  

Manažerské funkce zastával například ve společnostech Mondi Business Paper SCP a.s., 
Ružomberok a SHP Group či na slovenském trhu v oblasti energetiky u společnosti SPP 
Distribúcia. “Možnost podílet se na růstu české investiční skupiny je pro mě zajímavou 
výzvou. Těším se, že nyní budu moci zúročit svou dosavadní praxi právě ve finančním a 
investičním světě,” říká ke své nové funkci Peter Hlaváč. 

Další posilou v řadách DRFG je pak Pavel Zahradil, který nastoupil na pozici hlavního 
analytika skupiny. Přichází z nemovitostní skupiny ARETE, předtím působil ve společnosti 
Boston Consulting Group v Praze a Londýně. 



DRFG je investiční skupina založená v roce 2011. Mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří 
investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. V oblasti telekomunikací 
DRFG působí v několika evropských zemích, mezi nimi například ve Švýcarsku, Německu, 
Rakousku či Holandsku. Začátkem roku skupina pronikla na zahraniční trh i v segmentu 
nemovitostí, a sice do Polska. Dosud největším přírůstkem v oblasti finančního 
zprostředkování je společnost ChytryHonza.cz, jejíž poradenskou síť tvoří více než 1100 
specialistů na finance po celé České republice. Více na www.drfg.cz. 
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