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Novou obchodní ředitelkou Central Group je od ledna  

Jana Martínková 

 

Praha, 25. 1. 2018 – Pozici obchodní ředitelky společnosti Central Group zastává od ledna 

Jana Martínková. Tento post u největšího českého stavitele bytů doposud zastřešoval sám 

předseda představenstva a zakladatel firmy Dušan Kunovský. Ten se bude nadále věnovat 

zejména celkové strategii firmy a jejímu dalšímu rozvoji. Jana Martínková působí v Central 

Group od roku 2001. Naposledy řídila úsek prodeje a zároveň zastávala pozici 

koordinátorky obchodu a marketingu. 

 

Jana Martínková za 16 let svého působení v Central Group prošla 

prakticky celou obchodní strukturou firmy. Postupnými kroky se 

od řadové administrativní pozice, přes cenovou analytiku či 

správu klientských úvěrů vypracovala až na vedoucí prodeje a 

koordinátorku obchodu a marketingu. Na postu obchodní ředitelky 

bude mezi její hlavní kompetence patřit zejména příprava nové 

marketingové a obchodní strategie firmy. 

 

„Já si velmi vážím dlouhodobých vztahů, proto na vedoucí pozice 

preferuji lidi, kteří se ve firmě vypracovali postupnými kroky. 

Zejména na obchodní pozici musí takový člověk nejdříve ukázat 

své schopnosti a to, že za firmu naplno ‚kope‘. Jen tak si získá 

důvěru a může postoupit na vedoucí místo,“ řekl ke jmenování 

nové obchodní ředitelky šéf Central Group Dušan Kunovský. 

 

Na dosavadní pozici vedoucí prodeje nahradil Martínkovou Michal Albrecht, který ji doposud 

zastupoval. Vedoucí marketingu se nově stala Martina Pavlisová. 

 

Central Group zaměstnává vice než 260 lidí je jednoznačně největším rezidenčním developerem 

v ČR. Firma si dlouhodobě zajišťuje celý developerský proces včetně projekčních prací kompletně 

vlastními silami, s výjimkou samotné výstavby, kde si najímá zkušené stavební firmy. Na velkých 

projektech nových městských čtvrtí, na které se zaměřuje v posledních letech, spolupracuje 

s renomovanými architekty, jako jsou Josef Pleskot, Jakub Cigler nebo Eva Jiřičná. 

 

Vloni prodal Central Group 1012 bytů za více než 5 miliard korun. Na trhu nového bydlení v Praze 

jí patří stabilně téměř 20 procent trhu. Letos na jaře zahájí Central Group prodej dalších 500 bytů 

v 8 lokalitách. Pro celý letošní rok připravuje projekty s celkem 1000 byty v 15 lokalitách nebo 

etapách úspěšných projektů. 

 

Pro více informací nás můžete kontaktovat na e-mail: media@central-group.cz nebo telefonicky: Marcela Fialková – tisková mluvčí 
(+420 724 090 754), která může také zprostředkovat jednání s vedoucími pracovníky Central Group nebo jejich vyjádření. Podrobné 
informace o společnosti Central Group a její nabídce naleznete na www.central-group.cz, kde je také sekce Pro média a sekce O 
společnosti. 
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Central Group je jednoznačně největším rezidenčním developerem a investorem nové bytové výstavby v České republice. Potvrzuje to i 
statistika prestižního mezinárodního magazínu CIJ (Construction & Investment Journal), který firmu zařadil mezi desítku největších 
rezidenčních developerů ve střední a východní Evropě. Za 23 let svého působení firma dokončila již více než 150 rezidenčních projektů 
a prodala více než 13.000 nových bytů, domů a parcel. Na všechny své byty a rodinné domy poskytuje Garanci nejlepší ceny. To 
znamená, že pokud někdo najde srovnatelnou nemovitost s lepší cenou oproti nabídce Central Group, firma cenu dorovná, a ještě přidá 
bonus ve výši 100.000 Kč. 
    
Společnost dlouhodobě vykazuje stabilní zisk, rostoucí podíl na trhu a pro svou činnost nepotřebuje žádný bankovní úvěr. Za dobu 
svého působení koncern Central Group uhradil českému státu jen na přímých daních již více než 1,8 miliardy korun. Významné 
prostředky věnuje společnost také na obecně prospěšné účely (například na výsadbu zeleně nebo na realizaci veřejných komunikací a 
inženýrských sítí pro městské části a obce v mnoha desítkách milionů Kč ročně) a také na charitativní činnost (například Nadačnímu 
fondu pro zdraví dětí zřízenému ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí). 
 
Central Group je nejen největším českým prodejcem nových bytů a domů, ale také nejaktivnějším investorem v rámci akvizic nových 

pozemků pro rezidenční výstavbu. V současné době má nakoupené a připravené pozemky pro více než 20.000 nových bytů a 

rodinných domů. Ty plánuje zařadit do prodeje v průběhu příštích 10 až 15 let. Central Group nadále intenzivně hledá a nakupuje další 

pozemky a brownfieldy v Praze pro výstavbu nových bytů a domů. 


