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Změny v představenstvu CZECHOSLOVAK GROUP, 

místopředsedy jsou Miroslav Dorňák a David Chour 

Od září 2020 nastupují do pozice místopředsedů představenstva holdingu CZECHOSLOVAK 

GROUP (CSG) Miroslav Dorňák, generální ředitel holdingové společnosti CSGM, a David Chour, 

finanční ředitel holdingu CSG (Group CFO). Miroslav Dorňák vede CSGM od března 2019, David 

Chour nastoupil do pozice finančního ředitele CSG v srpnu 2020. Oba místopředsedové 

představenstva budou mít na starosti i strategické rozvojové projekty skupiny, která je 

vlastněná Michalem Strnadem. Ten zůstává předsedou představenstva CSG. 

Miroslav Dorňák před svým příchodem do CSG prošel významnými pozicemi např. v investiční 

skupině PPF či v poradenské společnosti PWC, působil i jako krizový manažer.  Po svém nástupu 

do CSG měl na starosti přeměnu rodinné firmy na holdingové uspořádání. Podílel se na vzniku 

nové organizační struktury CSG a vybudoval servisní společnost CSGM. Michal Strnad, majitel CSG, 

ke jmenování Miroslava Dorňáka do pozice místopředsedy představenstva uvádí: „Mirek odvedl 

na výbornou nelehký úkol přetvořit rodinou firmu s dominantní manažerskou rolí majitele na 

standardní holding, který si přitom uchovává pružnost rozhodování. Jako místopředseda 

představenstva bude mít na starosti i strategický rozvoj celé skupiny.“   

 „Posun do představenstva CSG pro mě znamená především možnost podílet se na dalším 

směřování celé skupiny, a to s cílem dokončit již započaté strategické projekty v rámci holdingu a 

jeho divizí,“ uvedl Miroslav Dorňák. 

Novou posilou v holdingu CSG je David Chour, který v srpnu 2020 nastoupil do funkce finančního 

ředitele skupiny a od září se stává místopředsedou představenstva. „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 místopředsedy představenstva v technologicko-průmyslovém holdingu 

CZECHOSLOVAK GROUP je pro mě v této turbulentní době výzvou, na kterou se opravdu těším. 

Láká mě široké portfolio skupiny, která je aktivní v aerospace, automotive i obranném průmyslu,“ 

uvedl David Chour. 
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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.  

 

Tiskový servis CZECHOSLOVAK GROUP 

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