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Holding CZECHOSLOVAK GROUP posílí na pozici finančního       
ředitele David Chour 
Na pozici finančního ředitele společnosti CSGM nastupuje od letošního srpna David Chour. Vedle             

řízení finančních toků na úrovni holdingu CZECHOSLOVAK GROUP bude mít důležitou koordinační roli             

vůči finančním ředitelům jednotlivých firem rozsáhlé skupiny, jejíž struktura už čítá více než stovku              

společností. Do jeho kompetence budou patřit i strategické rozvojové projekty. David Chour do roku              

2019 působil na pozici předsedy představenstva a generálního ředitele finanční skupiny Profireal            

Group. 

„Jsem rád, že si David po loňském odchodu z Profireal Group zvolil jako další karierní metu právě                 

finanční řízení skupiny CSG. Jsem si jistý, že pro náš dynamicky se rozvíjející holding bude velkým                

přínosem,“ uvedl majitel holdingu Michal Strnad.  

David Chour pracoval 20 let ve finanční skupině Profireal Group, kde od roku 2003 zastával pozici                

generálního ředitele a od roku 2007 byl i předsedou představenstva. Pod jeho vedením se z českého                

subjektu stal globální hráč, který úspěšně expandoval na trhy v celé řadě evropských i asijských zemí.  

„Nástup na pozici CFO v technologicko-průmyslovém holdingu CZECHOSLOVAK GROUP je pro mě v této            

turbulentní době výzvou, na kterou se opravdu těším. Láká mě mimo jiné široké portfolio skupiny, která                

je aktivní v aerospace, automotive i obranném průmyslu,“ uvedl David Chour. 

O holdingu CZECHOSLOVAK GROUP 

CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) je holding navazující na tradici československého průmyslu. Podporuje           

rozvoj tradičních českých a slovenských společností, jež se věnují obranné i civilní průmyslové výrobě a               

obchodu. V podnicích začleněných do holdingu CSG, které vygenerovaly v roce 2019 tržby v hodnotě více                

jak 28,5 mld. Kč, pracuje více než 8200 zaměstnanců. Hlavními obory CSG jsou strojírenství,              

automobilový, železniční, letecký průmysl a obranný průmysl. S produkty společností CSG se lze díky              

silné proexportní orientaci holdingu setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se stále              

rozrůstá.  

 



 

 

 
TATRA TRUCKS získala další významnou zahraniční zakázku na        
hasičské speciály 

  

TATRA TRUCKS za první pololetí letošního roku zaznamenala velmi dobré prodejní           
výsledky a meziročně navýšila výrobu, a to navzdory celosvětové pandemické krizi. Navíc            
získala další velkou zahraniční zakázku na desítky hasičských speciálů. 

Kopřivnická společnost TATRA TRUCKS je tradičním dodavatelem podvozků pro hasičská          
vozidla, která slouží po celém světě. Nejnověji získala ve spolupráci se svým dlouholetým             
partnerem THT Polička zakázku na 41 hasičských speciálů TATRA FORCE 4x4 s opcí na              
dalších 5 kusů pro hasičské jednotky spolkové země Braniborsko. Je to první takto velká              
objednávka hasičských vozů TATRA z Německa. 

Nové vozy budou zasahovat především v zalesněných oblastech, proto také německý zákazník            
požadoval vozy s velmi dobrou průchodivostí těžkým terénem. Ve výběrovém řízení dala            
hodnotící komise nakonec přednost vozům TATRA FORCE před modely jiných renomovaných           
značek. Kopřivnická TATRA TRUCKS dodá jako základ vozidla s konfigurací podvozku 4x4            
vybavená motory Cummins standardu Euro 6 o výkonu 291 kW a automatickou převodovkou.             
Konstrukci a integraci hasičské nástavby má na starosti společnost THT Polička. Finálním            
dodavatelem je německý dealer vozů TATRA společnost Metallbau & Fahrzeughandel Friedrich.           
Braniborští hasiči mají podle smlouvy nové tatrovky dostat v letech 2021 a 2022. 

Zakázka na více než čtyři desítky nových hasičských speciálů do Německa je potvrzením             
unikátních kvalit vozů TATRA a českých výrobců speciální záchranářské techniky. Navazuje           
také na podobně průlomovou zakázku na hasičské vozy pro izraelskou organizaci IFARA (Israeli             
Firefighting And Rescue Authority) z minulého roku. Na základě ní TATRA TRUCKS historicky             
poprvé dodala do této blízkovýchodní země pro místní záchranné složky hasičské speciály ve             
větším množství s příslibem na další rozsáhlejší spolupráci. 

  

O TATRA TRUCKS a.s. 

Akciová společnost TATRA TRUCKS převzala v roce 2013 světoznámou kopřivnickou          
automobilku, která po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě          
standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům           
zákazníka. Osmdesát procent produkce automobilky je určeno k exportu. Automobilka TATRA           

 



 

TRUCKS zaměstnává více než 1000 lidí a dalších více než 600 pracuje v dceřiném podniku               
TATRA METALURGIE zaměřeném zejména na slévárenství a kovárenství.  
 

 


