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Významná autodealerství se již postupně integrují do 
skupiny CSG
V únoru 2019 realizovala průmyslová skupina CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) další významnou 
akvizici. Získala skupinu firem, mezi něž patří největší autorizovaný prodejce vozidel značky 
Hyundai a druhý nejvýznamnější prodejce značky Mazda v České republice. Všechny tyto 
společnosti, jež jen za rok 2018 dosáhly obratu ve výši 1,7 miliardy korun, se nyní postupně 
integrují do skupiny CSG, kde vhodně doplňují například výrobce nákladních vozidel TATRA 
TRUCKS v rodící se divizi zaměřené na automotive.

Společnost Hyundai Centrum Praha je největším prodejcem vozů Hyundai v České republice, 
společnosti Hyundai Centrum České Budějovice patří mezi třemi desítkami dealerství značky Hyundai 
čtvrté místo. Třetí společnost, Car Star Praha, jež vznikla v roce 2017, je druhým nejvýznamnějším 
prodejcem automobilů Mazda na českém trhu. Skupinu doplňuje prodej a půjčovna obytných vozů 
pod značkou Car-Star. Jan Červinka, který skupinu firem vybudoval, zůstává i po akvizici v čele 
společnosti jako vedoucí manažer.

„Možnost investovat do provázané skupiny autosalonů nás oslovila. Vnímáme, že vozový park 
v České republice dosahuje průměrného stáří čtrnácti let a bude potřebovat obměnu, v čemž vidíme 
obchodní příležitost. Kromě toho existuje synergie s ostatními společnostmi skupiny CSG. Konkrétně 
už jsme zahájili dodávky nových služebních vozidel do jednotlivých společností skupiny a s výhodnou 
nabídkou na nákup nového vozidla jsme oslovili i naše zaměstnance,“ říká Michal Strnad, majitel 
skupiny CSG.

V současné době se autodealerství postupně zapojují do interních systémů skupiny, přijímají prvky 
firemní kultury CSG, absolvují pravidelné reportingy. Zároveň dochází ke změně v top managementu, 
kdy na pozici druhého jednatele k zakladateli společností Janu Červinkovi přichází Miroslav Dorňák, 
který je zároveň předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti CSGM, servisní 
organizace skupiny CSG.

„Tento krok je logický. Vzhledem k tomu, že získané společnosti patří z hlediska obratu k významným 
členům naší skupiny, chci důkladně poznat, jak fungují. I s ohledem na hledání dalších synergií a 
plánované rozčlenění skupiny CSG do funkčních divizí, jímž jsem v rámci skupiny CSG pověřen. Zde se 
nabízí začlenění těchto autodealerství do divize zaměřené na automotive,“ uvádí nový jednatel 
Miroslav Dorňák. 

„Pan Dorňák již má bohaté zkušenosti z oblasti automotive. Věřím proto, že se nám společně podaří 
nejenom nadále rozvíjet naše společnosti v Praze i na jihu Čech, ale také se zaměříme na hledání 
dalších zajímavých příležitostí pro akvizice v oblasti automotive. Díky zázemí finančně silné skupiny 
CZECHOSLOVAK GROUP se nám i v této oblasti otevírají nové příležitosti,“ doplňuje Jan Červinka, 
zakladatel a jednatel společností.

O holdingu CZECHOSLOVAK GROUP



CZECHOSLOVAK GROUP je holding navazující na tradici československého průmyslu, který podporuje 
a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti civilní i obranné 
průmyslové produkce. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej strojírenských produktů pro 
automobilový, železniční, letecký či hodinářský průmysl, dále výrobu speciálních vozidel, terénních 
nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů či munice. Skupina klade silný důraz na kvalitu 
svých produktů a služeb a na exportní aktivity. S produkty společností holdingu se lze setkat na všech 
kontinentech a počet jeho zákazníků se nestále rozrůstá. Podniky holdingu CZECHOSLOVAK GROUP 
zaměstnávají více než 8000 osob a v roce 2017 vygenerovaly tržby v hodnotě 25 mld. Kč.
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