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DRFG má další posilu. Miloš Ungr nastoupil na pozici manažera procesní a 
projektové kanceláře 
 
Investiční skupina DRFG v listopadu ve svých řadách přivítala Miloše Ungra (*1972), který 
do skupiny přichází s více než dvacetiletými zkušenostmi z oblasti zlepšování procesů a 
výkonnosti firem. 
  
Náplní jeho práce bude kompletní vydefinování metodiky pro řízení procesů a projektů v rámci 
investiční skupiny. Mezi první priority bude patřit podpora procesů Real Estate a Finanční distribuce 
jako klíčových aktivit DRFG. 
  
“Současné tržní prostředí je velice dynamické a vyžaduje perfektní průběh a vysokou výkonnost 
firemních procesů. Skupina DRFG v posledních letech výrazně vyrostla, a tak nastal zlomový 
okamžik, kdy je třeba zamyslet se nad citlivým nastavením procesů tak, aby nejen rostla dále, ale 
ještě více,” komentuje svůj příchod Miloš Ungr, pro kterého podpora růstu společnosti rozhodně 
není novou zkušeností. 
  
Poslední tři roky zastával ve společnosti Deloitte pozici manažera v oddělení Poradenství a působil v 
projektech pro téměř třicet velkých klientů. Pět let strávil také jako Senior expert rozvoje procesů v 
České spořitelně, kde se v rámci zlepšování procesů věnoval například hypotečnímu procesu či 
poskytování úvěrů malým a středním podnikatelům. 
  
Jeho nejdelší pracovní zkušenost je spojena se značkou pro mobilní služby T-Mobile, kde strávil 14 
let. Jeho úkolem zde bylo podpořit růst společnosti, tak aby dokázala pojmout nově nastavené 
procesy zajišťující efektivní a rychlé služby pro zákazníky. V rámci své funkce se zasadil také o 
zavedení procesní metodologie Six Sigma, uznávaného přístupu pro zlepšování výkonnosti 
organizací. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Miloš Ungr vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a získal certifikaci Six Sigma Master 
Black Belt. Má zkušenosti také ze zahraničí - působil například v mezinárodních týmech v Německu v 
hlavním sídle Deutsche Telekom, nebo vedl projekt pro největší slovinskou banku. 
  
DRFG je investiční skupina založená v roce 2011 Davidem Rusňákem. Mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří 
investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. V roce 2018 DRFG překročila hodnotu 7 miliard 
korun aktiv a konsolidované tržby činily bezmála 4 miliardy korun. Skupina se mimo jiné aktivně angažuje také 
v oblasti podpory kulturních a sportovních projektů, zároveň spravuje vlastní Nadaci DRFG. Více na 
www.drfg.cz.  
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