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podnikání inovace

Název vaší fi rmy – NWT – znamená 
ve zkratce „Nejnovější světové 
technologie“, co si pod tím máme 

představit?
Znamená to být o krok napřed a mít schopnost hle-

dět do budoucna. My podnikáme v různých a dost 

odlišných odvětvích trhu, nicméně jedno máme 

společné. V tom, co děláme, se snažíme být nejlepší. 

Máme tedy například jeden z prvních e-shopů v ČR, 

svého času jsme provozovali také největší českou 

fotovoltaickou elektrárnu a díky naším chytrým 

skleníkům patříme mezi největší producenty rajčat 

v TOP segmentu ve střední Evropě. Naše kořeny 

jsou však v IT technologiích. Zatímco před 20 lety 

jsme lidem prodávali jejich první počítače, dnes 

vlastníme unikátní datové centrum a našim zákazní-

kům nabízíme rozsáhlé portfolio cloudových služeb 

pro chod a řízení jejich fi rem. Ta budoucnost v IT 

je právě v cloudu. Patřili jsme mezi první, kdo začal 

v Česku tyto technologie nabízet, a dnes patříme 

k těm nejlepším. Přesně to je naší vizí a posláním.

Co konkrétně tyto technologie přinášejí vašim 
zákazníkům?
Předně, je to obrovská změna v chápání IT světa, 

a to jak pro zákazníky, tak i pro nás jako prodej-

ce a partnera. Dříve jsme prodávali konkrétní 

technologii, která měla potřebné parametry, jaké 

zákazník potřeboval, a k tomu potřebný soft ware. 

Dnes je to o službě a o přidané hodnotě. Nenabízíme 

zákazníkovi například server pro e-mailové řešení, 

nabízíme garanci, že mu jeho e-maily vždy přijdou, 

že jsou bezpečné a v bezpečí. Že o svá fi remní data 

nemůžou přijít, a přesto je mohou mít kdykoli 

a kdekoli k dispozici. Našim zákazníkům nabízíme 

sofi stikovaná řešení, díky kterým pro ně není IT jako 

provozní náklad, ale jako důležitý fi remní nástroj 

pro jejich rozvoj. Zjednodušeně řečeno, postaráme 

se o to, aby každý jednotlivec ve fi rmě měl ke své 

práci vše, co potřebuje, mohl se na to spolehnout 

a plně se tak věnovat své práci. Pro obchodníka to 

znamená mít spolehlivé komunikační nástroje jako 

e-maily a Skype stále u sebe, pro marketing velké 

a bezpečné úložiště dat a nástroje pro spolupráci 

a pro manažera třeba analytické nástroje Business 

inteligence, kde v přehledných online reportech vidí, 

jak jeho tým funguje a dosahuje určených cílů. To 

a mnohem víc umožnují právě technologie cloudu. 

Pomyslnou třešničkou na dortu už je pak jen fakt, že 

tyto nástroje nejsou drahé, šetří peníze a čas.

Jak tyto nástroje využíváte vy sami v NWT?
To je ten vtip, my jsme byli sami sobě prvním 

zákazníkem a dnes už si to bez nich ani neumíme 

představit. Tím, že pracujeme v různých odvětvích 

a směrech, jsme myslím perfektní ukázkou toho, 

že tyto technologie se hodí pro každého. Zatím-

co část těchto nástrojů používáme všichni, jako 

e-maily, Skype, intranet nebo vlastní sociální síť, 

tak nad rámec toho má každá divize své specifi cké 

požadavky, kterým umějí tyto technologie vyhovět. 

Pro obchodníky je to například platforma CRM pro 

práci s obchodními informacemi a kontakty, pro 

Společnost NWT se řadí mezi nejvýznamnější technologické a inovační 
fi rmy v České republice. Za pětadvacet let na trhu se stala od prodeje 
počítačů přes obnovitelné zdroje energie, poskytování internetu, 3D 
technologie nebo stavby nejmodernějších produkčních skleníků jedničkou 
na trhu v mnoha odvětvích a důkazem jistoty a stability pro spokojené 
zákazníky. Pilíře budoucnosti staví také na cloudových technologiích 
a business inteligenci. Více nám prozradila Martina Vítková, fi nanční 
ředitelka a spolumajitelka fi rmy.

Vizionáři ze Zlína
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projektanty jsou to nástroje pro rychlou spolupráci 

nad dokumenty a pro vedoucí pracovníky nástroje 

pro plánování a řízení jednotlivých projektů nebo 

týmů.

Pomáhají vám tyto nástroje tedy i v řízení celé 
fi rmy?
Nepochybně ano. Bez přehánění lze říct, že právě 

tyto nástroje dělají řízení fi rmy reálným. Jak jsem 

říkala, NWT působí v mnoha oborech, a to nejen 

v České republice, ale i ve světě. Udržet si přehled 

a ukočírovat takový kolos není vůbec snadné. 

Důležité je pak správné nasazení a implementace 

technologií ve fi rmě. Díky tomu teď mohu v reálném 

čase sledovat, jak se fi rmě daří v plnění našich cílů 

a naplňování našich strategií i s rozpadem na jednot-

livé divize či konkrétní zaměstnance. Umožňuje nám 

to pak rychleji reagovat na situace na trhu a přijímat 

potřebná opatření. Cloudová řešení se tak pro 

nás stala nepostradatelným nástrojem, který nám 

umožnuje neustále růst, a tyto aspekty teď nabízíme 

i našim zákazníkům.

Vaše fi rma letos oslaví dvacet pět let od svého 
založení. Chystáte něco nového nebo 
revolučního?
Ano. Založili jsme divizi pasivních domů a budeme 

stavět model pasivního domu kategorie B2. Na první 

vzorový dům máme již stavební povolení a do pod-

zimu ho chceme postavit.   

Kde bude tento vzorový dům stát?
Ve Zlíně nahoře na Kudlově, což je „dobrá adresa“. 

Něco jako když řeknete v Praze Ořechovka. Manžel 

s malým týmem pracoval na projektu dva roky, 

spolupracovali jsme s architekty i se znalci feng-šuej, 

aby to bylo dobré po všech stránkách.

Jaká bude v takovém domě roční spotřeba 
energie?
Možná vás to překvapí, ale u čtyřčlenné rodiny je to 

okolo šesti tisíc za rok za teplou vodu a topení. 

Vaše společnost je hodně inovativní a převážně 
technologicky zaměřená, sledujete start-
upisty, nebo jinak kupujete start-upy?
Ono je hodně diskutabilní, co je to start-up. Když se 

řekne start-up, tak si představím chudého studenta, 

kterého ráda podpořím. Ale pak existují fondy, které 

kupují start-upy, až mají obrat mnoho milionů. 

Takže se start-upy je to těžké. Manžel si vždycky dělá 

legraci, že fi rma je start-up, dokud je v minusu. To ji 

ale nikdo nechce, protože je v minusu.

A neplánujete založit fond pro start-upisty, pro ty 
chudé studenty?
Ano, připravujeme to. Hledáme partnery. Dnes je 

podporujeme spíše náhodně a věnujeme se interním 

inovacím. To je dost podobný proces. Máme ale je-

den projekt, který se hodně povedl – ono se jich totiž 

i hodně nepovede, ale o tom málokdo mluví. Jedná 

se o výrobu strun do 3D tiskáren, které vyrábíme 

v Hulíně a vyvážíme do celého světa. V tomto směru 

patříme do první desítky na světě, a to nás samo-

zřejmě těší. Stejně jako fakt, že to vzniklo v podstatě 

na zelené louce a funguje to. Zrovna přikupujeme 

další výrobní linku, takže budeme zase v minusu.

O co je z vašeho podnikatelského portfolia mezi 
zákazníky největší zájem? Co vám generuje 
největší zisk?

To se asi nedá takhle říct. Máme třeba unikátní soft -

ware pro management nákupu. Pokrýváme zřejmě 

100 procent trhu, ale velmi malého. V   každém ob-

dobí je zájem o něco jiného. Například na projektech 

produkčních skleníků pro celoroční pěstování rajčat 

a jiné plodové zeleniny pracujeme od roku 2013. Ale 

teprve teď celou aktivitu překlápíme do zisku díky 

zakázkám, které máme podepsány na letošní rok. 

Svět a jeho potřeby se velmi rychle mění.

Teď trochu odbočím, ale nedá mi to. Proč, 
když stavíte takovéto unikátní skleníky, jsou 
v obchodech rajčata ze Španělska?
To je jednoduché. V Česku se začaly stavět teprve 

nyní, první projekt jsme dokončili na konci minulé-

ho roku v Haňovicích u Litovle. Jsme automobilovou 

velmocí, ale české saldo obchodní bilance s ovocem 

a zeleninou je více než 20 miliard korun v minusu 

a bude trvat nějakou dobu, než bude v Česku dost 

pěstitelů, abychom byli alespoň soběstační. 

Jak dlouho to trvá, než ve skleníku začnou 
dozrávat první rajčata?
Než projekt připravíte, skleník postavíte a než 

dozraje první rajče, tak to trvá tři roky, když jde 

všechno dobře. Aby projekt dával ekonomicky 

smysl, potřebujete na začátku levné rovné pozemky 

a zdroje energií. Pak musíte vyřídit stavební povo-

lení. Přibližně rok pak trvá vlastní stavba. Stavbu je 

třeba načasovat tak, aby byl projekt dokončený před 

koncem roku, protože zelenina se nejlépe prodává 

v prvním pololetí. 

A co přijde po sklenících a pasivních domech? 
Na to se dnes těžko odpovídá. Ale my už na něco 

přijdeme. (smích)   ■

DAGMAR KLIMOVIČOVÁ

NWT ZNAMENÁ 
BÝT O KROK NAPŘED

A HLEDĚT DO BUDOUCNA.

Sídlo NWT.

Model pasivního domu.

Rajčata ve skleníku v Kameničanech.


