TISKOVÁ ZPRÁVA

Miloslav Šváb mezi nejlepšími českými manažery
Milevsko, 25. dubna 2014
Prvenstvím v oborové kategorii Dodávky pro energetické celky a zařazením do
skupiny nejlepších TOP 10, z níž vzešel absolutní vítěz, skončila pro Miloslava
Švába, generálního ředitele ZVVZ – Enven Engineering, účast v soutěži Manažer
roku 2013. Její výsledky byly vyhlášeny včera.
„Velmi mě taková umístění překvapila, ale i potěšila. V konkurenci mnoha slavných
manažerských jmen jsem takový úspěch nečekal, ale zřejmě rozhodly výsledky a
rozvoj naší firmy. Jde tedy i o ocenění práce mých spolupracovníků,“ říká šéf
společnosti, která je s loňskými tržbami 1,349 miliard Kč největší v milevském
strojírenském holdingu ZVVZ GROUP.
Akciová společnost ZVVZ - Enven Engineering se specializuje na obchod, projekty a
kompletní dodávky investičních celků, zajišťujících čistění ovzduší. Tedy odprášení,
odlučování a nově také odsíření. „Máme ambice stát se v této oblasti jedním z
klíčových evropských dodavatelů,“ říká Miloslav Šváb. Za jeho vedení se firma
prosadila i jako generální dodavatel, kdy garantuje nejen technologickou, ale třeba i
stavební část. „Pro celý náš firemní tým to je nesmírně náročné, ale je to cesta k
další prosperitě,“ poznamenává ředitel. V této roli nyní firma působí při odsíření
uhelných kotlů v ArcelorMitttal Energy nebo rekonstrukci odsávání dvou odléváren
vysokých pecí v Třineckých železárnách. A také v Rusku, Ukrajině a Kazachstánu,
kde má dceřiné společnosti.
V minulosti se mezi české špičkové manažery ze ZVVZ už zařadili Stanislav Kázecký
(manažer roku 1995) a Miloslav Mácha (manažer odvětví 2008).
Soutěž Manažer roku pořádá Česká manažerská asociace a letos se jí zúčastnilo
197 mužů a žen na manažerských pozicích. Na finálový večer jich bylo pozváno 72
z 22 odvětví. Hodnocení je dvoukolové dvěma nezávislými komisemi: Hodnotitelskou
a Národní. To z ní dělá nejpropracovanější manažerskou soutěž v Česku.
„Nejlepší manažeři této země jsou nositeli úspěchu a šiřiteli zkušeností a optimismu.
Jsou naším národním pokladem a tak bychom se k nim měli chovat,“ řekl Jaroslav
Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Podle Jana Wiesnera, prezidenta
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, jejich role roste
zvláště v nelehké ekonomické situaci, kdy je třeba udržet zaměstnanost a celou

ekonomiku v chodu. „Tihle lidé si zaslouží, abychom jim dali najevo, že si jejich práce
vážíme,“ uvedl Jan Wiesner.

