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Brno a jižní Morava Brno DNES
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facebook.com/DnesBrno

Doteď ta čtyři písmena
znali v Brně přede-
vším lidé s přehledem
ve financích. To se ale
změnilo. Z hokejové
haly Rondo je nyní
DRFGAréna. Za finanč-
ní skupinou stojí Br-
ňan David Rusňák.

Lukáš Valášek
redaktor MF DNES

BRNO Šestatřicetiletý rodák ze Slo-
vácka David Rusňák přišel do Brna
na přelomu tisíciletí. Z manažera
kamionové dopravy se postupně
vypracoval až na zakladatele miliar-
dové finanční skupiny DRFG.
I když tvrdí, že dobročinnosti se vě-
noval vždy, svým nejnovějším poči-
nem se spolehlivě zapsal do mozku
tisícům Brňanů. Minimálně těm,
kteří fandí Kometě. DRFG bude
partnerem klubu na tři sezony. Za
sponzorský dar, o jehož výši ani jed-
na ze stran nechce mluvit, se z haly
Rondo stala DRFG Aréna.

Rozšifrujte lidem zkratku, po
které je nyní pojmenovaná slav-
ná brněnská hokejová hala...
První dvě písmena jsou iniciály
mého jména. Někteří si myslí, že
zbytek znamená Financial Group.

Ve skutečnosti je to ale Family
Group, tedy rodinná skupina.
Spousta lidí, kteří se mnou začínali,
je se mnou doteď. Snažíme se, aby
vztahy v DRFG byly korektní a čis-
té. Rodinu ale nepřipomínáme
v italském slova smyslu. (úsměv)

Jak vůbec vznikla myšlenka stát
se partnerem Komety?
Když Kometa hraje venku, brněn-
ských fanoušků je tam někdy více
nežmístních, což je v Brně něco ne-
představitelného. Liboru Zábran-
skému se podařilo vytvořit feno-
mén s obrovskou atmosférou, kte-
rý lidé podporují v dobách dobrých
i zlých. Bylo mi nabídnuto, zda
v Rondu nechceme zaplnit jeden ze
skyboxů, který se uvolnil, a výmě-
nou za to se stát sponzorem Kome-
ty. Souhlasil jsem. Spojení s Kome-
tou nás vždy lákalo. Všemá svůj čas
a tohle přišlo ve správnou chvíli.
Když jsme na Kometu začali více
chodit a bavit se s vedením klubu,
vyplynulo, že bychommohli spolu-
pracovat blíž. Dohoda pak trvala řá-
dově týdny. Není to tak, že dáme
na začátku hromadu peněz a stane-
me se partneremna tři sezony. Pod-
pora Komety bude postupná.

Ve světě jsou haly pojmenované
po masových produktech – mo-
bilních operátorech či výrob-
cích nápojů. Na DRFG Aréně je
teď ale obří plachta s nápisem
„Děkujeme, že fondíte s námi“.
Míříme tím na naše investiční podí-
lové fondy. I proto, že jsou pojme-
nované po DRFG, chtěli jsme tuto
značku zviditelnit. Lidé ve fondech
mohou zhodnocovat své peníze.
Máme dlouhodobě dobré vztahy
v Lichtenštejnsku, které je spolu
s Lucemburskem významným fon-
dovým centrem v Evropě. Naše fon-
dy mají evropský pas, takže s nimi
můžemeoperovat na území celé Ev-
ropské unie.

Do čeho tak jde investovat?
Náš první fond je zaměřený na fi-
remní i státní dluhopisy a podléhá
nejpřísnější evropské regulaci
UCITS. Vstup do něj je možný od
sto korun měsíčně. Těsně před
spuštěním máme další fond, který
bude zaměřený na nemovitosti a dr-
žitel podílových listů tak bude spo-
luvlastnit spolu s ostatními něco,
na co si na rozdíl od dluhopisů
může sáhnout. Naším cílem je, aby
v každém z fondů bylo do konce
roku investováno pět set milionů
korun. Plánujeme navíc ještě jeden
až dva fondy spustit. V Česku lidem
leží na bankovních účtech či doma
přes 2 biliony korun, aniž by jimpři-

nášely užitek. Fondy jsou nejbez-
pečnějším způsobem investice.

Pod značkou investiční skupiny
DRFG je toho ale zahrnuto mno-
hem více.
Snažíme se podporovat firmy, kte-
ré jsou založené na hodnotě lidí,
kteří v nich pracují. Mladí dnes
mnohdy opouštějí školu a umějí ně-
kolik světových jazyků,mají proces-
tovaný kus světa a obrovský roz-
hled. To je něco, co já jsem v jejich
letech neměl. Když některé z nich
pozoruji, nemám strach, že Česko
čeká špatná budoucnost. Proto
jsme založili například projekt Uni-
fer, kde studenti na reálných zakáz-
kách získávají praxi už při škole.

Široce ale investujete do „hmata-
telných“ věcí.
Když byznys stojí „jen“ na lidech,
je přílišmnoho okolností, kterémo-
hou vývoj ovlivnit. Třeba se tým
z nějakého důvodu rozpadne. Pro-
to klademe obrovský důraz na ne-
movitosti, projekty v energetice,
hmotné věci, které lidský faktor
ovlivňuje podstatně méně než tře-
ba IT společnosti. Vyrábíme napří-
klad i vlnitou lepenku či výrobky
z papíru. Máme zakázkové krejčov-
ství Galard, které v pobočkách
v Praze a v Brně šije obleky či košile
na míru. Není to oblékání jen pro
nejvyšší vrstvy. Teď se poohlížíme
po příležitostech v telekomunika-
cích. Tam vidím velkou budouc-
nost. A platí to i pro zdravotnictví.
Spousta ostatních peníze z Česka
vyváží ven a investuje je v jiných
koutech světa. My je chceme vložit
do příležitostí u nás doma, aby díky
nim dostali práci Češi.

Kolik máte zaměstnanců?
DRFG dnes tvoří patnáct lidí. V ta-
kové sestavě dokážeme spravovat
to, do čeho jsme investovali. Ve spo-
lečnostech, do kterých jsme inves-
tovali, pracují stovky lidí.

Hodnota vašich aktiv dosahuje
téměř miliardy korun. Jak jste
začínal?
Ve spoustě rozhovorů čítávám, že
dotyčný začínal od nuly. V mnoha
případech to nebývá pravda, ale
dobře se to poslouchá a lidé to rádi
čtou. V mém případě to ale pravda
je. Narodil jsem se kousek od Kyjo-
va na Slovácku. Do Brna jsem přišel
až někdy na přelomu tisíciletí. Byl
jsem mladý. Hledal jsem možnosti
a příležitosti. Nějakou dobu jsem
působil jako manažer kamionové
dopravy. Pak jsem založil první
vlastní společnost a další následova-
ly. Nebaví mě dělat jednu věc. Zále-

ží mi na pestrosti. Vážím si všech
podnikatelů, kteří jsou úzce profilo-
vaní na jeden obor, jsou v něm výji-
meční a úspěšní dlouhá léta. To ale
není můj příběh.

Jak se vám podniká z Brna?
V Praze může být více příležitostí.
Proto tam máme kanceláře i něko-
lik svých lidí, kteří se pohybují na
pražské podnikatelské a investiční
scéně. Pro řízení DRFG nám Brno
vyhovuje. Praha je krásné město,
ale trvale žít bych tam nechtěl.

Vaše žena Petra se stala za ANO
brněnskou radní zodpovědnou
za cestovní ruch a marketing
města. Vy sám jste členem ANO.
Máte nějaké politické ambice?
Nemám. Členem ANO jsem se stal
jen proto, že jsem slýchal hlasy, že
bych mohl někde z povzdálí chtít
něco ovlivňovat. Rozhodl jsem se
proto do hnutí vstoupit. Jeho myš-
lenky jsou mi blízké. Moje manžel-
ka se stará o to, čemu rozumí a co ji
baví. Věřím, že brzy Brňané její
schopnosti ocení. Od začátku jsme
k tomu přistupovali transparentně.
Moje žena je v politice, sedí v dozor-
čí radě DRFG, já jsem členem ANO.
Nespatřujeme v tom žádný střet zá-
jmů. DRFG doposud nikdy nepraco-
vala pro Brno, pro kraj ani pro stát.
Náš byznys je zaměřený na soukro-
mou sféru.

Jak odpočíváte?
Že bych ve čtyři odešel z práce, za-
bouchl za sebou dveře a na nic ne-
myslel, tak to nefunguje. Nerozdě-
luji svůj čas na práci a soukromí.
Přemýšlím a řeším věci neustále.
A co je pro mě relax? S manželkou
rádi cestujeme a zkoumáme gastro-
nomii. Mým velkým koníčkem je
víno.

Máte vlastní vinohrad?
Nemám. Ale vidíme obrovskou hod-
notu v zemědělské půdě. Na jižní
Moravě ji hojně nakupujeme. Za-
tím ji pronajímáme, brzy bychom
ale chtěli rozjet zemědělskou biový-
robu. Místo na malý vinohrad se
pak určitě najde. Pocházím z kraje
vína, tak je mi to velmi blízké.

David Rusňák Jeho firmaDRFG seminulý týden stala hlavním sponzorem
brněnské Komety. Foto: Anna Vavríková,MAFRA

Nebaví mě dělat
jednu věc. Záleží mi
na pestrosti. Vážím si
podnikatelů, kteří
jsou profilovaní na
jeden obor, jsou
v něm úspěšní
dlouhá léta. To ale
není můj příběh.

Nemovitosti - koupě
Jsme zajištění manželé a hledáme dům na
Blanensku. Tel. 73996737728928

Koupím rodinný domek se zahrádkou na
Vyškovsku. Tel. 72138789729026

Hledám dům v okrese Hodonín, se zahra-
dou. T: 732715302 29040

Hledáme dům v okrese Blansko. Chováme
psy – husky. U domu musí být zahrada
min.300m2. Opravy nevadí, jsem zedník.
Tel.: 72270981229060

Hledám RD do 30 km do Brna. Děkuji.
T:77351258329076

Koupím
Knihy, LP. T: 603469105 7113

Antikvariát Alfa Brno, Veselá 39, tel. 542
211 947. Větší množství knih odvezeme a
platíme ihned. eshop@antikalfa.cz26076

Úspěšný Aukční dům Sýpka koupí nebo při-
jme do pražské aukce 24.5.2015 na Žofíně
obrazy, grafiky, plastiky, starožitnosti ,
design a sklo. Praha 1, Tržiště 3, Brno, Údol-
ní 70, pí. Velková, mob. 608 958 322,
www.sypka.cz.

26636 Knihy a časopisy
Koupím i LP. T: 6034691056224

Byty - koupě
Hledám pěkný byt v Mikulově. Nejlépe v OV.
732 755 904189

Koupím pěkný byt v Blansku 2+1(3+1). Ne
od RK. T. 73996737128935

Hledám byt v Hodoníně jako investici, bal-
kon výhodou. Tel: 73108393129033

Hledám ke koupi byt v Brně, DB nebo OV,
původní stav nevadí. RK nevolat. Tel:
60547658929047

Starší solventní pár hledá v centru Břeclavi
byt s balkonem. Tel. 60463546529053

Zaměstnání - Nabídka
Přivýdělek: www.pracedoma.cz28863

Brněnská stavební firma přijme řidiče C+E a
strojníka-bagristu na Broyt a Liebherr (i bri-
gádně). Tel.:606 702 293.
28992

Přijmeme zedníky a pomocné stavební děl-
níky. Tel.:602 316 811.29001

Centrum sociálních služeb, p.o. hledá účet-
ní. Požadujeme ÚSO s maturitou ekonomic-

kého směru, znalost podvojného účetnictví
podmínkou, znalost účetnictví p.o. a progra-
mu POHODA výhodou, praxe vítána. Poža-
dujeme samostatnost, pečlivost, spolehli-
vost a flexibilitu. Nástup možný ihned. Kon-
takt: stavickova@cssbrno.cz
29398

BAUHAUS, Specializované centrum pro díl-
nu, dům a zahradu v Brně, Strážní 7, hledá
vhodné kandidáty na pozici prodavače do
různých oddělení a do půjčovny nářadí. Pra-
xe v oboru výhodou. Nabízíme: práci?na
HPP, zázemí úspěšné společnosti, příjemné
pracovní prostředí, četné výhody?pro za-
městnance, neobvyklou pracovní dobu. Pou-
ze písemné nabídky zasílejte na:
kariera.885@bauhaus.cz29979

INZERCE

DRFG, rodinná firma, která vsadila
na rodinu jménem Kometa

Pro zobrazení celého inzerátu zadejte na
www.jobdnes.cz uvedené referenční číslo.

Moje cesta
do práce.

J I Ž N Í M O R A V A
IT - SPRÁVA SYSTÉMŮ A SLUŽBY

Návrháři a správci databází Dixons Retail SSC
s.r.o., - Minimální vzdělání: Bakalářské (ref. č.:
FFE751C6)

Systémoví analytici Dixons Retail SSC s.r.o., -
Minimální vzdělání: Bakalářské (ref. č.:
A27AED03)

Technici provozu informačních a komunikačních
technologií, technici programátoři STEJK s.r.o., -
Minimální vzdělání: Bakalářské (ref. č.:
57C9B6E8)

Technici uživatelské podpory informačních a
komunikačních technologií IMP net s.r.o., -
Minimální vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)
(ref. č.: 886E4FC8)

Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě
správců) Acision Czech Republic s.r.o., -
Minimální vzdělání: Bakalářské (ref. č.:
22442FE4)

Systémoví administrátoři, správci počítačových
sítí EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o., -
Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez
vyučení) (ref. č.: F83D0FDE)

Správci webu KOMINEX CZ s.r.o., - Minimální
vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) (ref. č.:
FB3E06A6)

Systémoví administrátoři, správci počítačových
sítí IBM Global Services Delivery Center Czech
Republic, s.r.o., - Minimální vzdělání: Bakalářské
(ref. č.: E622E6B7)

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu
informačních a komunikačních technologií FNZ
(Czechia) s.r.o., - Minimální vzdělání: Bakalářské
(ref. č.: 3EBC9A84)

Technici uživatelské podpory informačních a
komunikačních technologií AT & T Global
Network Services Czech Republic s.r.o., -
Minimální vzdělání: Bakalářské (ref. č.:
D4EE277C)

Návrháři a správci databází MND a.s., -
Minimální vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)
(ref. č.: F4635F09)

Systémoví administrátoři, správci počítačových
sítí MND a.s., - Minimální vzdělání: ÚSO s
maturitou (bez vyučení) (ref. č.: 10C7D211)

Technici počítačových sítí a systémů Miroslav
Dohnálek, - Minimální vzdělání: Střední odborné
(vyučen) (ref. č.: B80CCD57)

Technici počítačových sítí a systémů AGROTEC
a.s., - Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez
vyučení) (ref. č.: 76F07E52)

IT - VÝVOJ APLIKACÍ A SYSTÉMŮ

Programátoři počítačových aplikací specialisté
Alvey Manex a.s., - Minimální vzdělání: ÚSO
(vyučení s maturitou) (ref. č.: 575A93BD)

Vývojáři softwaru UNIDATAZ s.r.o., - Minimální
vzdělání: Vysokoškolské (ref. č.: F5DE0C96)

Specialisté v oblasti testování softwaru a
příbuzní pracovníci Apprise Software s.r.o., -
Minimální vzdělání: Bakalářské (ref. č.:
22801D21)
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