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TISKOVÁ ZPRÁVA               1. 11. 2019 

CSG úspěšně vydala nové dluhopisy 

Skupina CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) úspěšně vydala novou emisi pětiletých seniorních dluhopisů 

v objemu 2 miliard Kč, které nesou pohyblivý kupón ve výši 6M PRIBOR + 3,25 %, a byly přijaty k 

obchodování na Burze cenných papírů v Praze. Získaný kapitál využije skupina na rozvoj aktivit v 

oblasti železničního, automobilního či elektronického průmyslu. 

Koordinátorem emise byla Česká spořitelna, vedoucími spolumanažery byly Česká spořitelna, 

Komerční banka a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. 

Silná poptávka především z řad domácích institucionálních investorů a klientů privátního 

bankovnictví umožnila vydat emisi dluhopisů v maximálním možném objemu. Z hlediska CSG mají 

dluhopisy nejen rozměr finanční, ale i reputační. Osvědčují transparentnost podnikání i 

propracovanost korporátních procesů v oblasti financí, obchodu či compliance. 

„Naše již druhá veřejná dluhopisová emise je důkazem, že je CSG pozitivně vnímána finanční 

odbornou veřejností jako vedoucí skupina v odvětvích tradičního československého průmyslu se 

silným finančním profilem,“ řekl Michal Strnad, majitel CSG. 

Část objemu emise ve výši 771 miliónů Kč byla alokována investorům výměnou za stávající dluhopisy 

CSG splatné v roce 2021 v souladu s nabídkou výměny, jejíž spolumanažery pro výměnu byly Česká 

spořitelna a UniCredit Bank. 

„Transakce CSG představuje již druhou dluhopisovou emisi s kombinací nabídky výměny na domácím 

trhu, kdy si investoři mohou vyměnit původně vydané dluhopisy za nové s delší splatností a umožňuje 

tak emitentům dluhopisů aktivně řídit splatnost svých závazků,“ uvedl Vladimír Stehno z České 

spořitelny.  

 

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.  

 

Tiskový servis CZECHOSLOVAK GROUP 

Kontaktní osoba: Andrej Čírtek, andrej.cirtek@czechoslovakgroup.cz, +420 602 494 208 
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TISKOVÁ ZPRÁVA             19. 11. 2019 

Firmy skupiny CZECHOSLOVAK GROUP se prezentují na 

obranné exhibici Defense & Security 2019 v Bangkoku 

Thajská metropole Bangkok ve dnech od 18. do 21. listopadu pořádá významnou obrannou exhibici 

Defense & Security 2019, která má pro letošní ročník téma „The power of partnership – Síla 

partnerství.“ Na významné asijské obranné akci nechybí ani společnosti holdingu CZECHOSLOVAK 

GROUP (CSG).  

TATRA TRUCKS, EXCALIBUR ARMY, EXCALIBUR INTERNATIONAL a ELDIS Pardubice, které patří do 

skupiny CSG, jsou na exhibici součástí společné expozice zastupující Českou republiku.  

„Jsme velice rádi, že se můžeme účastnit tak zajímavé akce, jakou Defense & Security 2019 

v Bangkoku představuje. Prezentujeme tak schopnosti našich podniků ve velmi zajímavém regionu,“ 

řekl k účasti na exhibici Lukáš Novotný, manažer marketingu holdingu CSG.  

Mezinárodní vojenská akce, kterou přímo podporuje thajské Ministerstvo obrany, se koná ve 

výstavním a konferenčním centru IMPACT v severní části Bangkoku. Letošní ročník se zaměřuje na 

sílu regionální spolupráce a obchodního partnerství pro jednotnější a účinnější řízení katastrof, 

kybernetickou bezpečnost a boj proti terorismu.  

 

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.  

 

Tiskový servis CZECHOSLOVAK GROUP 

Kontaktní osoba: Andrej Čírtek, andrej.cirtek@czechoslovakgroup.cz, +420 602 494 208 

  

mailto:andrej.cirtek@czechoslovakgroup.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA          26. 11. 2019 

CZECHOSLOVAK GROUP vydává kalendář DANGER GIRLS 

2020. Výtěžek z prodeje půjde na charitu 

Průmyslový holding CZECHOSLOVAK GROUP, který je přední českou společností v oblasti civilní i 

obranné průmyslové produkce, je známý také svými pravidelnými aktivitami mimo oblast 

průmyslu. Jednou z nich je každoroční vydávání vlastního kalendáře. Ten nejnovější nese název 

DANGER GIRLS 2020, a jak název napovídá, představí se v něm krása žen i produkty společností z 

holdingu. 

Vydávání kalendářů patří již několik let k tradičním počinům holdingu CZECHOSLOVAK GROUP. Na 
uměleckých fotografiích se v nich spojuje ženská krása a křehkost s technologickou precizností 
vojenské, záchranářské či letecké techniky. Především je to také nástroj, jak pomáhat ostatním. 

„V minulosti jsme výtěžky z prodeje kalendářů přispěli na dobročinné účely či na sbírku pro zraněné 
vojenské veterány, hasiče i policisty. I letos plánujeme výtěžek z kalendáře věnovat na charitativní 
projekty,“ řekl Karel Smrž, marketingový ředitel holdingu CZECHOSLOVAK GROUP. 

Kalendář DANGER GIRLS 2020 si můžete zakoupit na e-shopu za 349 Kč, a přispět tak na dobročinné 

účely: https://earmyshop.cz/kalendar-danger-girls-2020 

 

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.  

 

Tiskový servis CZECHOSLOVAK GROUP 

Kontaktní osoba: Andrej Čírtek, andrej.cirtek@czechoslovakgroup.cz, +420 602 494 208 

  

https://earmyshop.cz/kalendar-danger-girls-2020
mailto:andrej.cirtek@czechoslovakgroup.cz


JOB AIR technic PŘIJAL DO ÚDRŽBY PRVNÍ AIRBUS A330 

 

Do hangáru společnosti JOB AIR Technic dnes přiletěl historicky první Airbus A330. Oprávnění 
k údržbě tohoto typu širokotrupého letounu získaly mošnovské letecké opravny již před dvěma 
roky, od té doby firma průběžně nakupovala potřebné nářadí a vybavení. Samotnou údržbu mohl 
JOB AIR Technic naplánovat až do doby, kdy bude mít zkolaudovaný druhý opravárenský hangár, 
kam může přesunout část nasmlouvaných zakázek na údržbu menších letadel typu Airbus A320, 
respektive Boeing 737. Letadlo Airbus A330 společnosti Aeroflot bude v hangáru v údržbě zhruba 
dva měsíce. 
 
Větší hangár společnosti JOB AIR Technic, který byl zkolaudován v roce 2008, patří k největším ve 
střední Evropě. Původně byl navržen tak, aby pojal dvě širokotrupá letadla velikosti Boeing 757. 
Airbus A330 má trup dlouhý zhruba 60 metrů a rozpětí křídel také přes 60 metrů. Je využíván na 
dlouhé lety, ve vnitřních prostorách pro pasažéry má dvě uličky a ve střední části čtyři sedadla vedle 
sebe v jedné řadě. I z toho důvodu budou dvě až tři menší letadla, která jsou zhruba polovičních 
rozměrů, po dobu přítomnosti Airbusu A330 v údržbě přesunuty do nového hangáru. 
 
„Zakázka pro Aeroflot pro nás představuje vynikající příležitost vyzkoušet si opravárenské práce na 
tomto typu letadel. Samotnou údržbu budou provádět primárně specializovaný tým přímo od Airbusu. 
Naši zaměstnanci jim ale budou asistovat a po jejich boku získají cenné zkušenosti pro další zakázky. 
Aktuálně máme na údržbu letounu Airbus A330 vyškolený tým třinácti mechaniků různých specializací 
a všichni budou do prací zapojeni. Pro firmu jako celek pak půjde o velmi cennou referenci,“ říká 
Vladimír Stulančák, CEO společnosti JOB AIR Technic. 
 
Mošnovské letecké opravny jsou v současnosti na údržbu širokotrupých letounů Airbus A330 
vybaveny požadovaným minimem nářadí a vybavení. Další firma plánuje zakoupit v příštích dvou 
letech s ohledem na svůj byznys plán. Záleží do značné míry na úspěšnosti obchodních jednání 
s potenciálními zákazníky, nicméně zástupci JOB AIR Technic v této oblasti spatřují velký potenciál. 
Také z toho důvodu, že hangárů, které by byly schopny tak veliká letadla přijmout do standardní 
údržby, v Evropě příliš mnoho není. 
 
„Za snahou o získání povolení na údržbu tohoto typu letadel od začátku bylo kromě možnosti využití 
velikosti našeho opravárenského hangáru také to, že na rozdíl od úzkotrupých letounů typu Airbus 
A320 a Boeing 737 nepodléhají širokotrupá letadla tolik sezonnosti. Zjednodušeně řečeno: menší 
letadla jsou typicky v údržbě přes zimu a v čase letních dovolených jsou plně využívány k charterovým 
letům. To u širokotrupých letadel neplatí a jejich údržby je tak možné plánovat po celý rok. Navíc 
můžeme přijímat stroje z celé Evropy, Ruska, Blízkého východu i severní poloviny Afriky. Potenciální 
okruh zákazníků je tedy značný a chceme ho plně využít,“ doplňuje Vladimír Stulančák. 
 
O společnosti JOB AIR Technic 
Letecká opravna JOB AIR Technic sídlící na letišti Leoše Janáčka v Mošnově byla založena v roce 1993. 
V roce 2008 vybudovala nový údržbový hangár a získala oprávnění k údržbě letounů Boeing 737, o tři 
roky později pak oprávnění na letadla Airbus A320. V roce 2017 získala též oprávnění k údržbě 
letounů Airbus A330. Společnost se specializuje na tzv. těžkou údržbu, často spojenou se změnou 
provozovatele letadla či s jeho návratem od pronajímatele leasingové společnosti. V roce 2016 se 
společnost JOB AIR Technic stala součástí holdingu CZECHOSLOVAK GROUP. V roce 2019 byl 
dokončen druhý opravárenský hangár s dílenským, skladovým a administrativním zázemím. 
 


