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Společnost NWT a.s. se řadí mezi nejvý-
znamnější technologické a inovační fir-
my v České republice. Zákazníkovi nabízí 
kompletní portfolio služeb od dodávky HW 
a SW přes implementaci až po následný 
servis v  režimu 24/7/365. Filozofií NWT je 
nabízet komplexní služby na profesionální 
úrovni s  vysokou přidanou hodnotou pro 
zákazníka, cílem společnosti je kvalita, spo-
lehlivost a dlouhodobý vztah s klienty za-
ložený na vzájemné důvěře. Vizí je být číslo 
jedna v Evropě v šíři nabídky alternativních 
zdrojů energie, rozvíjet nezávislou, pro 
partnery finančně motivující energetiku, 
která bude v souladu s životním prostředím 
a celosvětovou enviromentální politikou.

Základní údaje:

•	 sídlo: nám. Míru 1217, 768 24 Hulín
•	 IČ: 63469511
•	 pobočky: Praha, Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště
•	 založení společnosti: 1992
•	 právní forma: akciová společnost

Kontaktní údaje:

•	 web: www.nwt.cz
•	 e-mail: nwt@nwt.cz
•	 tel.: 800 570 570

Vize NWT:

•	 Přinášet lidem nové světové technologie.

Cíle NWT:

•	 Nabízet a realizovat nejširší portfolio obnovitel-
ných zdrojů.

•	 Realizace nových projektů inteligentních a eko-
logických staveb.

•	 Navyšování kvalifikace pracovních týmů a vytvo-
ření nových pracovních příležitostí.

 
PŘEDSTAVENÍ

NWT

Vybrané certifikace a partnerství:

•	 Microsoft Gold Partner
•	 DELL Certified Partner
•	 HP Gold Partner
•	 Fujitsu Select Partner
•	 Cisco Partner
•	 Canon Partner
•	 Kyocera Partner
•	 IBM Partner
•	 Intel Gold Partner
•	 Acer Partner
•	 ESET Gold Partner
•	 GE Jenbacher Service Partner
•	 MWM Service Partner
•	 ČEKIA Stability Rating A 

•	 ISO 9001 - systém řízení jakosti
•	 ISO 14001 - systém řízení v oblasti životního 

prostředí
•	 OHSAS 18001 - management bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci

04 | 05



Služby

•	 telekomunikace,
•	 komplexní IT služby vč. outsourcingu,
•	 správa elektráren a nemovitostí,
•	 cloudové technologie,
•	 vedení účetnictví,
•	 komplexní finanční poradenství,
•	 poradenství při čerpání dotací EU,
•	 callcentrum, GSM operátor,
•	 internet service provider,
•	 pronájem speciálních zařízení (kotelny,   

termokamery).

Výroba

•	 výroba elektřiny a tepla, 
•	 plastové trubičky a struny pro automobilový 

průmysl,
•	 zemní práce,
•	 výstavba průmyslových skleníků na klíč,
•	 výstavba technologických staveb a celků na klíč,
•	 elektronická zařízení, svítidla.

Software

•	 aplikace CRM,
•	 software pro správu veřejných zakázek.
 
Výzkum a vývoj

•	 tištěné polymerní spoje,
•	 nanotechnologie,
•	 vertikální rotor a vícepólový generátor větrných 

elektráren,
•	 studie energetické účinnosti domů,
•	 vodíkový palivový článek,
•	 termoelektrický generátor. 

Prodej

•	 hardware, software, IT infrastruktura,
•	 internetové obchodní domy,
•	 věrnostní systémy,
•	 zemědělské komodity (siláže a obiloviny).

Hlavní oblasti činnosti:
 

Energetika - realizace na klíč

•	 kogenerační zdroje,
•	 bioplynové stanice,
•	 fotovoltaické elektrárny,
•	 zplyňování biomasy a odpadu,
•	 energetické využití skládkového plynu,
•	 průmyslové kotelny na plyn a biomasu,
•	 LED - průmyslové haly,
•	 veřejné osvětlení,
•	 elektromontáže - slaboproud, silnoproud NN 

a VN, měření a regulace,
•	 komplexní poradenství energetických úspor.

Projekce a příprava staveb

•	 technologické celky a stavby,
•	 elektrárny na klíč (fotovoltaika, bioplyn atd.),
•	 zpracování projektové dokumentace ve všech 

stupních,
•	 inženýrská činnost.
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Vstupní hala, provozovna NWT Zlín



1992
•	 Založení firmy N.W.T. Computer v Kroměříži.
•	 Orientace na prodej a služby HW/SW koncovým 

zákazníkům. 
 

1995
•	 Přechod na společnost s ručením omezeným.
•	 Přesun hlavního sídla do Hulína.
•	 Orientace společnosti na velkoobchodní prodej 

IT v regionu jihovýchodní Moravy.
•	 Vznik nové divize orientující se na oblast počíta-

čových sítí a internetu. 
 

1999
•	 Založení pobočky ve Zlíně.

2000
•	 Získání certifikátu ISO dle norem 9001 a 9002.
•	 Dosažení obratu přes 130 milionů korun a zařa-

zení mezi 100 největších firem na českém trhu 
v oblasti IS/IT.

•	 Zvýšení počtu zaměstnanců na 30. 

2002
•	 Otevření provozovny v Praze.
•	 Obrat společnosti 212 milionů Kč. 

2003
•	 Již 60 zaměstnanců.
•	 Stavba nové moderní budovy pro zlínskou 

pobočku.

2005
•	 Rozšíření portfolia o poskytování telekomunikač-

ních služeb.
•	 Obrat společnosti téměř půl miliardy Kč. 

2007
•	 Dobudování dohledového centra a stavba nové-

ho logistického centra v Hulíně. 
•	 Nárůst počtu zaměstnanců na 130. 

2008
•	 Moderní vzhled a nové logo internetového 

obchodu Patro.cz.
•	 Výrazný růst pokrytí bezdrátovou sítí (od Valaš-

ského Meziříčí po Hodonín). 
•	 Otevření prodejny Euronics v Hulíně.
•	 Zaměření společnosti i na ekologické projekty.

 
HISTORIE

FIRMY
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•	 Rozšíření obchodního oddělení o projekty LED 
technologií a realizace 16 projektů od venkov-
ních osvětlení až po průmyslové haly.

•	 Výstavba tří bioplynových stanic s vlastní tech-
nologií NWT - BPS Kameničany (SR) 999 kWe, BPS 
Uherčice 2000 kWe, BPS Žitín 637 kWe.

2013
•	 První postavená FVE na Ukrajině.
•	 Projektová příprava a získání stavebního povo-

lení pro průmyslový skleník 3 ha na pěstování 
rajčat - Kameničany (SR).

•	 Projektová příprava a získání stavebního povo-
lení na realizaci záměru Centrum strategických 
služeb NWT a.s., Zlín.

•	 Vytvoření aplikací pro správu veřejných zakázek - 
Paveza a Eveza.

•	 Kamerové systémy pro zdravotnická zařízení 
(telemedicína).

•	 Výroba a prodej strun do 3D tiskáren.

•	 Podpora start-up projektů.
•	 Namontování téměř 160 tisíc fotovoltaických 

panelů a stavba první bioplynové stanice.
•	 Založení slovenské pobočky NWT a budování 

obchodního zastoupení ve Velké Británii a ve 
Španělsku.

•	 Obrat společnosti více než 3,4 miliardy Kč.

2011
•	 Umístění NWT na 9. pozici v prestižním žebříčku 

TOP 100 ICT firem v ČR.
•	 Dokončení prvních dvou bioplynových stanic - 

BPS Pěčín 1180 kWe a BPS Turčianské Teplice (SR) 
999 kWe.

2012
•	 Založení filiálu NWT a.s. v Ruské federaci.
•	 Více než 400 dokončených instalací fotovol-

taických elektráren v ČR, SR, Chorvatsku a Velké 
Británii.

2009
•	 Vznik divize fotovoltaických elektráren NWT 

Solar.
•	 Realizace na klíč několika střešních FVE.
•	 Stavba na klíč první velké pozemní instalace 

s instalovaným výkonem panelů 999 kWp.
•	 Investice do obnovitelných zdrojů energie.

2010
•	 Změna právní formy společnosti na akciovou 

společnost.
•	 Změna názvu z původního NWT Computer s.r.o. 

na NWT a.s.
•	 Výměna loga a kompletní rebranding holdingu.
•	 Dokončení páteřní optické metropolitní sítě 

v Hulíně.
•	 Rozšíření portfolia servisních služeb - cloud 

computing a zajišťování provozu, servis a dohled 
FVE a BPS.

Sídlo NWT, Hulín Provozovna NWT, Zlín
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Větrné čerpadlo Pod Hvězdou, Kroměříž

Řešení telemedicíny Fakultní nemocnice
Ostrava

Bioplynová stanice Kameničany, Slovensko

3D model pohonu pro sušičku digestátuNWT V PRAXI

FVE rodinný dům, Fryšták
(amorfní technologie, 9 kWp)

Výroba medu na ekofarmě Pod Hvězdou, 
Kroměříž



 

NWT V PRAXI
Instalace FVE na střechu Holy Trinity Church,
Velká Británie

Výstavba komunikací v rámci dodávky chemické 
továrny na klíč – Čeljabinská oblast, Rusko

FVE rodinný dům, Fryšták
(amorfní technologie, 9 kWp)

Výroba medu na ekofarmě Pod Hvězdou, 
Kroměříž



 
REALIZACE

Divize Realizace se zaměřuje na realizaci 
technologických staveb a elektromontáž-
ních zakázek. Organizačně je členěna na tři 
střediska. Středisko Projekce, které je zod-
povědné za přípravu projektů, zpracování 
projektové dokumentace ve všech stup-
ních a za zajištění inženýrské činnosti. Čin-
ností střediska Elektromontáže je realizace 
slaboproudých a silnoproudých rozvodů. 
Středisko Realizace projektů zodpovídá za 
celkovou koordinaci realizace velkých pro-
jektů a vlastními kapacitami v rámci těchto 
projektů zajišťuje zemní a montážní práce.

Projekce

Pro úspěšnou realizaci projektu je naprosto kritická 
kvalitní příprava projektu. Kvalitně zpracovaná pro-
jektová dokumentace šetří investorovi čas při vlastní 
realizaci projektu a šetří peníze vynaložené na vlastní 
realizaci - optimalizace cílového řešení „na papíře“ je 
vždy levnější. NWT nabízí služby týmu vlastních pro-
jektantů s profesními autorizacemi pozemní stavitel-
ství, elektro a TZB.
 

Projekční práce a služby:

•	 Zpracování projektové dokumentace ve všech 
stupních - tj. pro územní řízení (DUR), pro staveb-
ní řízení (DSP), pro provedení stavby (DPS), sku-
tečného provedení stavby (DSPS).

•	 Kompletní inženýrská činnost včetně zajištění 
zkušebního provozu, kolaudace, získání licence.

•	 3D modelování a konstrukce speciálních strojů 
a zařízení v Autodesk Inventor.

•	 Zpracování projektů pro úspory elektřiny a tepla 
vč. energetických auditů, průkazů a štítků.

•	 Autorský dozor, činnost koordinátora BOZP.

Vybrané reference - zpracování PD ve 
všech stupních, kompletní inženýrská 
činnost:

•	 stovky střešních FVE (2009 - 2013),
•	 FVE Černčín 636 kWp (2010),
•	 BPS Uherčice 2000 kWe (2011 - 2012),
•	 pyrolýza Sv. Jan nad Malší 740 kWe (2013),
•	 průmyslový skleník 3 ha, Kameničany, SR (2013),
•	 plynofikace kotelny, kompletní výměna otopné 

soustavy v 13 objektech vč. venkovních teplovo-
dů - areál vojenského útvaru Přáslavice (2013).
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•	 Jednotný čas, evakuační rozhlas 
a ozvučení budov
Jednotný čas je využíván při řádném provozu ob-
jektů, evakuační rozhlas navíc i při stavu ohrožení 
a potřebě rychlého vyklizení.

•	 Měření a regulace
Využívá se v tzv. inteligentním řízení budov. Jed-
ná se o řízení vytápění, chlazení, osvětlení, klima-
tizace, elektronických zabezpečovacích systémů, 
elektronické požární signalizace, kamerových sys-
témů, atd.

Vybrané reference:

•	 silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace – 
projekty FVE a BPS realizované NWT,

•	 14|15 Baťův institut Zlín (kompletní slaboproudá 
elektroinstalace, 2012-2013),

•	 Continental Barum s. r. o., Otrokovice (rozšiřová-
ní a úpravy datové optické a metalické sítě, od 
2009). 

•	 Komunikační systémy
NWT nabízí kompletní řešení od klasické telefonie 
až po řešení využívající moderních technologií  
s využitím veřejných i privátních sítí pro přenos 
dat a hlasu.

•	 Silnoproudé instalace
V rámci silnoproudých elektromontáží NN i VN 
poskytuje NWT komplexní řešení od návrhu přes 
technickou přípravu a realizaci až po konečnou 
revizi.

•	 Monitorovací kamerové systémy
Bezpečnostní kamery plní funkci prevence, do-
hledu a archivace s využitím k ochraně majetku, 
historických hodnot a zdraví osob.

•	 Přístupové a docházkové systémy
Tyto systémy poskytují dokonalý přehled o vstu-
pu, výstupu a pohybu osob nebo vozidel v rámci 
monitorovaných prostor.

Elektromontáže

NWT nabízí zákazníkům komplexní dodávky a služby 
v oblasti slaboproudých a silnoproudých rozvodů - od 
zpracování projektu přes dodávku, montáž a instalaci 
technologií až po servis. Zákazníky jsou především in-
vestoři novostaveb nebo rekonstrukcí a dále stavební 
firmy, pro které zajišťuje subdodávky slaboproudých 
i silnoproudých rozvodů a technologií.

•	 Datové sítě a strukturovaná kabeláž
V rámci datových sítí NWT nabízí strukturovanou 
kabeláž kategorie 5E, 6, 6A případně 7, včetně 
následné certifikace a měření datových rozvodů.

•	 Elektronické zabezpečovací systémy
Tyto systémy představují vysoce efektivní a eko-
nomicky výhodné řešení ochrany majetku.

•	 Elektrická požární signalizace
Tyto systémy zajišťují včasnou detekci a lokalizaci 
požáru a následně pak předání poplachové infor-
mace složkám zajišťujícím represivní zásah.

Elektromontáže v serverovně firmy Continental 
Barum, Otrokovice

Transformátor, BPS Kameničany (SR) Rozvodna NN, měření a regulace, BPS Žitín
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 REALIZACE
PROJEKTŮ

NWT nabízí zákazníkům v rámci realizace 
projektů opravdu komplexní služby, které 
zahrnují zpracování úvodních studií a eko-
nomického modelu projektu, zpracování 
projektové dokumentace ve všech stup-
ních, zajištění inženýrské činnosti a  po-
třebných povolení a rozhodnutí, pomoc 
při zajištění financování od banky a spolu-
financování z fondů EU a vlastní výstavbu 
na klíč. Po dokončení projektu nabízí NWT 
zajištění komplexního servisu, monitorin-
gu, vedení účetnictví a  další služby. Velká 
část prací a služeb je zajišťována přímo 
pracovníky - NWT má stabilní zkušený tým 
projektantů, projektových manažerů, stav-
byvedoucích, techniků a strojníků.

Bioplynové stanice
 
Společnost NWT nabízí výstavbu bioplynových sta-
nic (BPS) na klíč. Je specialistou jak na průmyslové in-
stalace, tak na realizace zemědělských bioplynových 
stanic. NWT nabízí svoji vlastní koncepci technologie, 
projektovou dokumentaci i software pro řídící systém 
BPS. Zákazník v rámci realizace projektu dostane od 
NWT k dispozici veškerou projektovou dokumentaci 
v otevřených formátech i zdrojový kód řídícího soft-
ware BPS. Není tak do budoucna životně závislý na 
dodavateli technologie.

Vybrané reference:

•	 BPS Kameničany, SR 
(výkon: 999 kWe, rok připojení: 2012),

•	 BPS Uherčice, ČR 
(výkon: 2000 kWe, rok připojení: 2012),

•	 BPS Žitín, ČR 
(výkon: 637 kWe, rok připojení: 2012). 

Fotovoltaické elektrárny

Společnost NWT má široké zkušenosti v oblasti vý-
stavby fotovoltaických elektráren (FVE). Specializuje se 
jak na velké průmyslové instalace o velikosti stovek ki-
lowatt až megawatt, tak na realizace malých solárních 
elektráren na střechách rodinných domů. Realizované 
instalace FVE čítají více než 400 dokončených projektů 
s instalovanou kapacitou více jak 60 MWp.

Vybrané reference:

•	 FVE Domaželice, ČR 
(výkon: 999 kWp, rok připojení: 2009),

•	 FVE Pozořice, ČR 
(výkon: 4 596 kWp, rok připojení: 2010),

•	 FVE Kroměříž - Bílany, ČR 
(výkon: 4 538 kWp, rok připojení: 2010),

•	 FVE Plachtince, SR 
(výkon: 2x 998 kWp, rok připojení: 2011),

•	 FVE Kalinovo, SR 
(výkon: 1996 kWp, rok připojení: 2011).
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Skleníky

Trendem v celé Evropě je spotřeba čerstvých a lokál-
ních potravin. Česká i Slovenská republika jsou ale 
zejména v případě plodové zeleniny (rajčata, okurky, 
paprika) naprosto závislé na dovozech ze zahraničí.

NWT nabízí výstavbu průmyslových vytápěných skle-
níků pro hydroponické pěstování ovoce, zeleniny 
a květin. Výstavba je zajišťována na klíč od úvodní stu-
die přes pomoc při získání financování a dotací, zpra-
cování projektové dokumentace ve všech stupních až 
po vlastní zajištění výstavby. NWT dále nabízí služby 
i v rámci provozu skleníků – zajištění poradenství při 
pěstování, dodávky materiálu pro pěstování, pomoc 
při odbytu produkce atd.

Klíčové podmínky pro realizaci úspěšného ziskové-
ho projektu jsou zejména levné teplo (požadovaná 
teplota topné vody min. 50 °C) a rovný pozemek pro 
výstavbu (možno zemědělská půda). V rámci infra-
struktury je třeba vybudovat skladovací halu, zázemí 
pro zaměstnance, příjezdovou komunikaci pro záso-
bování kamiony, kotelnu a přípojku elektro (příkon 
v řádu desítek kW). Na vlastní výstavbu skleníků jsou 
připravovány dotace v ČR (SZIF) i v SR (PPA).

Skládkový plyn a kogenerace

Společnost NWT se zabývá odplyněním skládek ko-
munálních odpadů, využitím skládkového plynu a ko-
generace. Plyn z komunálních skládek obsahující pře-
vážně metan a oxid uhličitý lze použít jako palivo pro 
kogenerační jednotku a vyrábět tak elektřinu a teplo. 

Vybrané reference:

•	 odplynění skládky Kuchyňky, Zdounky, ČR 
(výkon: 320 kWe, rok připojení: 2008),

•	 odplynění skládky Bukov, ČR 
(výkon: 154 kWe, rok připojení: 2012),

•	 odplynění skládky Henčov, ČR 
(výkon: 204 kWe, rok připojení: 2012).

Zplyňování biomasy a odpadu 

V realizační fázi se nachází dva projekty na zplyňo-
vání biomasy a odpadu o celkové kapacitě výkonu 
1 MWp každého generátoru. Zplyňování bioma-
sy je proces, při kterém dochází termochemickou 
reakcí k rozkladu a rozpadu vstupního materiálu. 
Vyrobenou energii lze využít k vytápění a ohřevu 
teplé vody nebo jako technologické teplo (např. 
k sušení atd.).
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Produkční skleník rajčatPozemní fotovoltaická elektrárna Pozořice

3D model reaktoru pro zplyňování biomasy

Stavba bioplynové stanice Kameničany (SR)



Divize Energo nabízí právnickým a fyzic-
kým osobám kompletní služby v oblasti 
obnovitelných zdrojů a úspor energií. Cí-
lem je navrhnout takové řešení, které po-
vede k maximální spokojenosti zákazníka 
s ohledem na šetrnost životního prostředí. 
Speciální pozornost se věnuje fotovolta-
ickým elektrárnám a akumulaci vyrobené 
energie, voltaickému a termickému ohřevu 
vody a vytápění pomocí tepelných čerpa-
del. Energo poskytuje komplexní služby, 
od technické a ekonomické přípravy pro-
jektu, navrhne vhodné formy �nancování 
až po kompletní dodávku a instalaci na klíč. 

Fotovoltaická elektrárna – fakta

Hlavní předností tohoto druhu elektráren je, že veškerá 
elektrická energie pochází ze slunečního záření. K pře-
měně slunečního záření na elektrickou energii slouží 
fotovoltaická zařízení (panely, střídače), která pracují 
v harmonii s přírodou. Fotovoltaické elektrárny se 
v posledních letech staly velmi oblíbené. Proces vý-
stavby fotovoltaické elektrárny prochází třemi základ-
ními fázemi. 

První fází je příprava, kde se vyhodnocuje záměr zá-
jemce o stavbu elektrárny. Je třeba brát v úvahu dis-
pozici stavby, orientaci světových stran, sklon plochy 
a dopad slunečního záření. Neméně důležitou roli 
hraje také aktuální stav střechy a její případná rekon-
strukce. NWT je partnerem významného výrobce hyd-
roizolačních materiálů. Důležitá je také volba, jakým 
způsobem nabídnout vyrobenou elektřinu k výkupu. 
Je třeba požádat provozovatele distribuční soustavy 
o připojení a zažádat o územní souhlas.

Druhou fází je realizace projektu. Každý projekt si vy-
žaduje individuální přístup, proto je nutné zvolit pa-
nely, střídače a konstrukce, které nejlépe vyhovují po-
třebám. U malých střešních fotovoltaických systémů 

trvá samotná realizace několik dnů. Velká průmyslová 
elektrárna zabere přibližně 2 – 3 měsíce. Poslední fází 
je připojení k distribuční síti. 

Pokročilou optimalizací lze do procesu integrovat 
baterie, jimiž lze elektřinu důsledněji zužitkovat. Toto 
řešení dokáže minimalizovat závislost zákazníka na 
distribuční síti, jelikož přes den vyrobenou energii 
spotřebuje v noci nebo v době špatného počasí. Ve 
specifických případech se může zákazník od sítě od-
loučit úplně. NWT je přímým distributorem staničních 
baterií pro český a slovenský trh.

Ohřev teplé užitkové vody energií ze 
slunce

V současné době se nabízí dvě možnosti, jak ohřívat 
vodu energií ze slunce. Technologicky starší varian-
tou je ohřev pomocí fototermiky. Kolektory pohlcují 
velkou část slunečního záření, a tím dochází k pozvol-
nému zahřívání kapaliny, která pak akumuluje teplo 
v nádrži pomocí oběhového čerpadla a příslušných 
rozvodů. 

Novější a modernější ohřev vody pomocí fotovoltaic-
kých panelů, přesně řečeno pomocí stejnosměrného 

 
ENERGO
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tím tepelného čerpadla pro vytápění v praxi znamená 
snížení energetické náročnosti domu až o 60 %, v pří-
padě zapojení i fotovoltaické elektrárny se dostáváme 
na energetickou bilanci srovnatelnou s pasivním do-
mem.

Inteligentní systémy

NWT stojí před další významnou fází optimalizace 
procesu výroby a spotřeby energie. Spotřebiče budou 
napojeny na inteligentní řídící jednotku, která dokáže 
vyhodnotit výrobu elektrárny. A to jak aktuální stav, tak 
dle lokální předpovědi počasí (například na 3 hodiny 
dopředu). Tato jednotka pak může například při dlou-
hodobější výrobě nad 2 000 W spustit pračku, zapnout 
ohřev bojleru atd. Představivosti se v tomto případě 
meze nekladou – cílem by mělo být maximum vyro-
bené elektřiny spotřebovat právě v místě výroby.

Reference:

Společnost NWT ví, jak se staví elektrárny. Staví velké 
instalace na střechách průmyslových objektů a rodin-
ných domů. O tom, že společnost NWT umí stavět 
elektrárny, svědčí více jak 400 dokončených elektráren 
s celkovým výkonem přes 60 MWp nejen v České re-
publice, ale také na Slovensku, v Anglii, v Chorvatsku 
a na Ukrajině. Veškeré reference jsou ke zhlédnutí na 
adrese fotovoltaika.nwt.cz.

proudu, přináší sebou celou řadu výhod. Vyrobený 
stejnosměrný proud je z panelů přímo sveden do boj-
leru, ve kterém probíhá ohřev. Tím nehrozí případné 
zamrznutí kolektorů v zimě, případně jejich přehřátí 
v létě. Jedná se o elegantní řešení ohřevu vody, které 
funguje i při nízkém osvitu a nízké teplotě. Variantou 
je samozřejmě také doplnit stávající a fungující fo-
tovoltaické elektárny o inteligentní systém kontroly 
přebytků elektrické energie, které je pak možné využít 
například právě na ohřev TUV.

Tepelná čerpadla

Jedná se o takřka jedinou možnost, jak si snížit účet za 
topení v porovnání s plynovým nebo elektrickým vytá-
pěním. Tepelné čerpadlo je technologie, která v sobě 
spojuje komfort plynového vytápění a cenu vytápění 
dřevem. Existují dva základní systémy – vzduch/voda 
a země/voda. Jen přesnou analýzou záměru lze říci, 
který systém je pro danou situaci výhodnější. Použi-
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Atypické řešení umístění panelů na J, V, Z stranu - Praha Hostivice, 30 kWp Baterie pro akumulaci vyrobené energie

Konstrukční systém bez nutnosti zásahu do střechy - 
Přerov, 8x FVE, 121 kWp



Divize zajišťuje obchodní činnost pro 
všechny divize a společnosti skupiny NWT. 
Cílem je nabízet kompletní portfolio pro-
duktů a služeb holdingu NWT s co největ-
ším komfortem pro zákazníka. To znamená 
jedna kontaktní osoba, která zajistí součin-
nost všech divizí ze strany NWT. Pro zákaz-
níka tak odpadá složité jednání a vyhledá-
vání správné osoby v rámci skupiny NWT, 
která vyřeší jeho problém nebo požadavek.

Informační technologie
 
Společnost NWT je jedním z největších dodavatelů 
hardware a software v České republice a na Sloven-
sku. Poskytuje komplexní služby v oboru informač-
ních technologií jak pro malé a střední organizace, tak 
pro velké společnosti, veřejnou správu a samosprávu, 
školství a zdravotnictví. Obchodní oddělení se svými 
20 kvalifikovanými odborníky působí na několika pro-
dejních místech v Praze, Zlíně, Kroměříži a Hulíně. Pro 
své obchodní partnery nabízí B2B systém s možností 
online nákupu 24 hodin denně (b2b.nwt.cz). Pro zajiš-
tění nejvyšší kvality dodávek spolupracuje se spolehli-
vými partnery a předními výrobci v oboru.

Divize také nabízí kamerové systémy, které lze využít 
v různých zdravotnických zařízeních. Řešení zahrnu-
je automatický záznam z aktivních kamer a přístrojů, 
možnost zabezpečeného on-line přenosu a prohlížení 
záznamu na vzdálených stanovištích či možnost ex-
portu záznamů nebo jejich částí pro další využití.
 

INFORMAČNÍ 
TECHNOLOGIE

Nabízené služby:

•	 Návrhy IT infrastruktury.
•	 Poradentství v oblasti IT.
•	 Pronájem a prodej tiskových řešení.
•	 Kompletní řešení záručního a pozáručního servisu.
•	 Technický audit IT.
•	 Řešení SW auditu a licencování.
•	 Dodávky výpočetní techniky po celé Evropě.
•	 Financování výpočetní techniky 

(operativní leasing).

Vybrané reference:

•	 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
•	 SPUR a.s.
•	 Krajská nemocnice T. Bati a.s.
•	 Fatra, a.s.
•	 TAJMAC – ZPS, a.s.
•	 Kovárna VIVA a.s.
•	 FAST ČR, a.s.
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K zákazníkům přistupují obchodníci individuálně 
a produkt vybírají přesně podle jejich požadavků.



Nabízené služby:

•	 Prodej zboží prostřednictvím webových aplikací.
•	 Kompletní portfolio od drogerie přes elektroniku 

až po oděvy.
•	 Věrnostní systémy pro zákazníky.
•	 Skladové hospodářství a logistika.
•	 Internetový obchod na míru zákazníkovi, a to 

včetně konkrétních produktů.
•	 Dodání do 2 dnů od objednání.
•	 Výdejní místa: Praha, Brno, Ostrava, Hradec Krá-

lové, Kladno, Tábor, Karlovy Vary, Plzeň, Bratislava, 
Zlín, Hulín, Kroměříž.

Vybrané reference:

•	 CET 21 – TV Nova (yoopy.cz)
•	 T-Mobile Czech Republic a.s.
•	 ESSOX s.r.o.
•	 MONSANTO ČR s.r.o, MONSANTO SK s.r.o.
•	 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
•	 Xerox Limited, o.z.
•	 MFP Paper s.r.o.
•	 METRUM s.r.o.
•	 JAP spol. s.r.o. 
•	 Euro nářadí s.r.o.
•	 Hotel Park Inn**** Prague

Internetové obchodní domy
PATRO GROUP 

Skupina internetových obchodních domů PATRO 
GROUP vznikla v roce 1998 a zabývá se maloobchod-
ním prodejem širokého produktového portfolia a hle-
dáním příležitostí v internetovém prostředí obecně, 
zejména však ve vztahu ke konečným spotřebitelům. 
Dominantním prodejním kanálem je e-shop Patro.cz.

PATRO GROUP je finančně stabilní jednotka s profesio-
nálním zázemím a know-how v IT a obchodu, má cca 
140 tisíc pravidelně nakupujících zákazníků z České 
i Slovenské republiky a nabízí více než 210 tisíc pro-
duktů, od elektroniky, domácích potřeb, kosmetiky až 
po hračky pro děti, s denně aktualizovanou nabídkou. 
Provozuje vlastní logistické centrum s několika sklady 
a poskytuje komplexní reklamační služby.

Součástí skupiny internetových obchodních domů 
PATRO GROUP jsou knihkupectví Knihy.cz, Books.cz 
a Levne-knizky.cz, která mají svůj významný podíl na 
trhu online prodeje knih. Nabízí široký sortiment kniž-
ních titulů všech oborů a pro všechny věkové skupiny.
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Logistické centrum Hulín



Divize Úspory energií se specializuje na vy-
soce kvalitní, nízkoenergetická LED řešení 
pro kanceláře, průmyslové objekty a veřej-
né osvětlení, ale také na alternativní zdroje 
elektrické energie, jako jsou např. patento-
vané termoelektrické generátory a palivo-
vé vodíkové články.

Průmyslové LED osvětlení
 
LED průmyslové osvětlení je nejkomplexnější a nej-
spolehlivější zařízení pro náhradu tradičních sodíko-
vých, rtuťových, halogenidových a směsových vý-
bojek. Vyznačuje se minimální spotřebou (ušetří až 
80 % nákladů), velmi nízkou poruchovostí, dlouhou 
životností (více než 50 tisíc hodin) a maximální bez-
pečností. Společnost NWT dodává LED osvětlení do 
všech odvětví průmyslu. Dodává jak jednotlivé LED 
trubice, tak celá průmyslová LED světla s krytím od IP 
20 do IP 65.

NWT zajišťuje kompletní služby od projektových pra-
cí přes instalace až po následný servis a monitoring 
osvětlení.

Veřejné LED osvětlení
 
Společnost poskytuje dodávky veřejného osvětlení 
pro všechny druhy veřejného prostranství, od osvět-
lení pozemních komunikací přes parky až po sporto-
viště.

Výhody veřejného LED osvětlení:

•	 Nižší celkové náklady na provoz a údržbu veřej-
ného osvětlení.

•	 Dlouhá technická životnost světelných diod se 
pohybuje kolem 50 až 100 tisíc hodin.

•	 Teplota chromatičnosti LED pro aplikace ve veřej-
ném osvětlení dosahuje hodnot až 6 000 K.

•	 Vysoká provozní účinnost - až 98 %.

Vybrané reference:

•	 Procházka a.s.
•	 OLMA a.s.
•	 Mlékárna Hlinsko, a.s.
•	 MEDIN, a.s.
•	 UNITED BAKERIES a.s.
•	 Octaris a.s.
•	 Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně
•	 MRB Sazovice, spol. s.r.o.
•	 DURA-LINE CT, s.r.o.
•	 Mogador s.r.o.
•	 Nemocnice Uherské Hradiště 

 ÚSPORY
ENERGIÍ
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Výzkumný a vývojový projekt: 
termoelektrické generátory 

Termoelektrický generátor (TEG) je elektrické zaříze-
ní, které vyrábí elektrickou energii na základě rozdílu 
teplot. TEG pracuje na bázi polovodičových hranolů. 
Díky této technologií dosahuje vyšší účinnosti a výko-
nu oproti termočlánkům. TEG pracuje samostatně bez 
jakéhokoliv přívodu elektrické energie.

Možnosti použití

TEG je možno použít všude tam, kde je dostatek sála-
vého nebo kontaktního tepla (např. teplé plochy kot-
lů, komínů, krbů a ostatních zdrojů sálavého a kontakt-
ního tepla). Pro získání elektrické energie stačí přiložit 
TEG spodní plochou na ohřátý nebo sálavý předmět 
o teplotě 150 až 250 °C a připojit elektrické vývody 
TEG k napájenému spotřebiči. TEG bude dodávat 
energii po dobu trvání povrchové teploty do 180 °C.Termoelektrický generátor 

vyrábí elektrickou energii na 
základě rozdílu teplot.

Další možnosti úspor v oblasti
LED osvětlení

•	 Regulace osvětlení: 
- světelná čidla (vyrovnávání intenzity osvětlení 
   na základě počasí), 
- pohybová čidla - dle intenzity pohybu, 
- časování - nastavení doby a intenzity svícení. 

•	 Ovládání osvětlení: 
- přes UTP kabel, 
- přes WiFi, 
- přes elektro síť. 

•	 Plnění hygienických norem: 
- optimalizace intenzity osvětlení – dodržení 
norem.
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Instalace průmyslového osvětlení, Medin, 
Nové Město na Moravě

TEG připojené ke kamnům na dřevo
  
Instalace průmyslového osvětlení, Drukocel Rosice

Instalace průmyslového osvětlení, MRB Sazovice



Divize Servis poskytuje služby informač-
ních technologií a vše, co s těmito službami 
souvisí. Navrhuje strategie využití a rozvo-
je informačních technologií, jejich zabez-
pečení, vyvíjí informační systémy na míru 
zákazníka a poskytuje outsourcingové 
služby. Divize se specializuje především na 
serverové produkty společnosti Microsoft. 
K  dalším službám divize patří dohledové 
a servisní centrum 24/7 pro obnovitelné 
zdroje energie, kdy se zaměřuje primárně 
na provoz a servis fotovoltaických a bioply-
nových elektráren.

Servis informačních technologií

Středisko IT realizuje strukturovanou kabeláž repre-
zentativních prostor či běžných kancelářských prostor 
od návrhu rozvodů až po provedení certifi kačního 
měření. Díky virtualizaci serverů, desktopů a aplikací 
získá klient lepší využití hardwaru, snížení nákladů, 
snadnější provoz a správu, vyšší fl exibilitu práce. Od-
dělení je certifi kovaným servisním střediskem znač-
kové techniky předních výrobců IT. Nabízí správu 
a servis desktopů, notebooků, tabletů a chytrých tele-
fonů a nabízí návrh řešení, dodávku, instalaci, údržbu
a servis také serverů a datových úložišť. U outsourcin-
gu je poskytován vzdálený dohled svěřené infrastruk-
tury. Servisní oddělení spravuje IT po celé ČR a dalších 
státech střední Evropy.

 
SERVIS

Cloudová řešení

NWT je také lídrem v poskytování cloudových řešení. 
Divize Servis, jejíž předností je rozsáhlé know-how 
v informačních technologiích, nabízí také cloudo-
vé služby (cloud.nwt.cz), které jsou aktuálně hitem
v oblasti IT a díky nimž si může i malá fi rma dovo-
lit technologie pro ni dříve fi nančně nedostupné. 
U cloudových služeb je kladen velký důraz na za-
chování bezpečnosti přenášených dat. Komunika-
ce mezi klienty a servery v cloudu je vždy šifrová-
na. Moderní datová centra odolná proti chybám 
a výpadkům zajišťují smluvní dostupnost 99,9 %
a vyhovují přísným normám ISO 20 000, ISO 27 000 
a předpisům EU.

Zákazník pomocí outsourcingu u NWT, které nabízí široké portfo-
lio servisních prací a služeb, chytře sníží své náklady na IT.
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optimální výkon odpovídající péči a servis. Pravidelná 
servisní údržba je mnohdy vyžadovaná fi nancujícími 
institucemi jako záruka péče o jejich investici. Divize 
má zkušenosti se zařízeními s instalovaným výkonem 
vyšším jak 4,7 MW. Celkový spravovaný výkon je více jak
70 MW. 

Programátoři

Divize disponuje vlastním vývojovým týmem, který se 
specializuje na moderní programovací prostředky pro 
vývoj informačních systémů na míru, tvorbu speciali-
zovaných aplikací, webových prezentací, business in-
telligence a tvorbě chytrých reportů. Jedná se zejmé-
na o aplikace EVEZA a PAVEZA, vytvořené pro využití 
ve státní správě. 

Intranetová aplikace PAVEZA jako velmi efektivní elekt-
ronický nástroj usnadňuje zadavatelům přípravu a ad-
ministraci zadávání veřejných zakázek. Nástroj EVEZA 
umožňuje vytvářet profi l jednotlivých vyhlašovatelů 
veřejných zakázek (obce, nemocnice, veřejné institu-
ce, státní podniky, atd.) a také publikovat dokumenty 
k vyhlašovaným veřejným zakázkám.

Divize se intenzivně věnuje implementaci softwa-
ru pro řízení vztahů se zákazníky v podobě aplikace 
Microsoft Dynamics CRM. Tato aplikace je univerzál-
ním řešením pro řízení zákaznických vztahů, které po-
skytuje veškeré nástroje a funkce potřebné pro vytvo-
ření a udržení dobrého přehledu o zákaznících – od 
prvního kontaktu přes prodej až po následnou péči 
o klienta.

Servis obnovitelných zdrojů
energie

Středisko OZE poskytuje kompletní servis a dohledové 
služby pro bioplynové stanice a fotovoltaické elektrár-
ny v ČR a SR. Dohledové centrum poskytuje dohled 24 
hodin denně po 7 dní v týdnu. Primárním cílem inves-
tora každé elektrárny je udržitelnost projektu po celou 
dobu jeho životnosti s důrazem na maximální možný 
výnos z instalovaného výkonu. 

Tento požadavek lze splnit, pokud je bioplynová sta-
nice či fotovoltaická elektrárna v produkčním procesu
s minimálními výpadky nebo omezením výkonu. To 
lze zajistit díky nepřetržitému sledování, diagnostice, 
porovnávání a rychlé reakci na vzniklé provozní situ-
ace. Každé technologické zařízení potřebuje pro svůj 
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Pohled na servisní obrazovku v místnosti operátora v integrovaném objektu BPS Kameničany (SR) Výměna čerpadel, BPS Uherčice



Bezdrátové připojení

Síť společnosti NWT je jedna z největších bezdrátových 
sítí na Moravě. Nabízí možnost kvalitního a rychlého 
připojení v bezlicenčních nebo licenčních pásmech, 
výběr z mnoha tarifů, linky agregované, vyhrazené, sy-
metrické i asymetrické. Celá síť je monitorována v reži-
mu 24/7 až na koncové body zákazníků a ve stejném 
režimu je pro všechny zákazníky sítě dostupná hot-line. 
Rozsáhlé investice do celé infrastruktury a neustálá 
modernizace zařízení zajišťují bezproblémový chod 
celé sítě, její robustnost a dostatečnou kapacitu i do 
budoucna.

Optická metropolitní síť   

Optická síť je ideální nejen pro připojení k interne-
tu, sledování IP televizí, ale také pro propojování za-
bezpečovacích a kamerových systémů a telefonních 
ústředen. 

Divize Internet nabízí klientům kvalitní 
přístup k síti internet, propojení poboček, 
VPN, VoIP telefony, webhosting, serverhos-
ting, pronájem virtuálních serverů, e-mai-
lové služby a další služby běžící na proto-
kolu IP, realizaci strukturovaných kabeláží 
a rozvodů, realizaci a rekonstrukci STA roz-
vodů a  přechod na digitální vysílání, IP 
kamerové systémy pro zabezpečení a do-
hled, správu počítačových sítí, virtualizace 
serverů, datová úložiště, zprostředkování 
příjmu satelitní TV, poradenskou a konzul-
tační činnost.

 
INTERNET

Výhody připojení přes optickou síť:

•	 Nejrychlejší a nejbezpečnější technologie mo-
derního světa pro přenos dat.

•	 Přenosová rychlost dat je stabilní.
•	 Připojení je realizováno za příznivou cenu.
•	 Možnost využití VoIP telefonu.
•	 Možnost sledování IPTV, VOD a jiných multimedi-

álních aplikací.

Strukturovaná kabeláž

•	 Budování metalických a optických rozvodů pro 
datové a komunikační sítě.

•	 Montáž datových zásuvek, lišt a rozvaděčů.
•	 Dodávka aktivních prvků.
•	 Instalace audio a video systémů.
•	 Komplexní řešení, včetně dodávky nábytku, pro-

jektorů a interaktivních tabulí, počítačové učeb-
ny, školící centra apod., nastavení a zaškolení ob-
sluhy.

•	 Měření a certifi kace datových metalických sítí 
cat5, cat6.

•	 Svařování optických SM i MM vláken včetně pro-
tokolů.
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Kvalitní spojení s internetem 
díky největší bezdrátové síti 
na Moravě.



IN
TE

RN
ET

Anténa pro příjem českého a slovenského vysílání, 
bytový dům Kojetín

Rack s routerem pro vysílací technologii WiFi,
bytový dům, Kroměříž

Stožár s technologií pro distribuci internetu,
Chropyně

Multiswitch pro bytový dům, Hulín

IP kamerové systémy

•	 Návrh řešení, dodávka a instalace kamer včetně 
kabelových rozvodů.

•	 Dodávka a konfi gurace záznamového zařízení.
•	 Možnost ukládání záznamů na serverech NWT.
•	 Vzdálená kontrola monitorovaných objektů přes 

internet nebo mobilní telefon.
•	 Zasílání alarmů včetně fotografi e nebo videosek-

vence do emailu nebo na mobilní telefon.

Digitální vysílání

Chytrá televizní anténa řeší příjem digitálního vysílání 
pro rodinné domy i celé bytové nebo panelové domy.

Získané výhody:

•	 Možnost výběru mezi levnějším DVB-T (pozemní 
digitální vysílání) a kvalitnějším DVB-S (satelitní di-
gitální vysílání), popř. kombinace obou typů.

•	 Bezplatný příjem všech základních českých a slo-
venských programů.

•	 Výborná kvalita televizního příjmu (některé pro-
gramy v HD).

•	 Individuální programová nabídka (obdoba balíč-
ků v kabelové TV).

•	 Jedno řešení pro celý bytový dům.

Vybrané reference:

•	 Město Kroměříž
•	 Vrchonet o.s.
•	 I.D.C. Praha a.s.
•	 Signalbau a.s.
•	 Pilana Tools a.s.
•	 TOSHULIN a.s.
•	 Elko EP s.r.o.
•	 Kromexim a.s.
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Mezi podpůrné divize celého holdingu 
NWT patří divize Evropské strukturální fon-
dy (ES fondy), Backo�ce a Marketingové 
oddělení. Mimo interní podpory zajišťují 
také externí služby pro obchodní partnery 
a klienty. Odborně školení pracovníci di-
vize Evropské strukturální fondy poskytují 
služby a poradenství v oblasti �nancová-
ní projektů a  čerpání dotací z Evropských 
fondů. Divize Backo�ce zabezpečuje �-
nanční služby - úvěry, leasingy, splátky, a to 
jak z vlastních zdrojů, tak prostřednictvím 
spolupracujících subjektů. Marketingové 
oddělení poskytuje marketingové služby, 
gra�cké a tiskové práce.

Projektová činnost, poradenství 
čerpání fondů EU

Se vstupem České republiky do Evropské unie vznikla 
úzká spolupráce mezi vedením NWT a organizacemi 
podporující rozvoj regionální a strukturální politiky 
v rámci rozvoje České republiky jako člena EU. 

Divize Evropských strukturálních fondů zajistí informa-
ce o novém programovém období 2014 - 2020, aby 
mohly být klientům poskytnuty aktuální informace 
o nových dotacích, které toto programové období 
přinese.

Divize nabízí komplexní zajištění čerpání dotací z ev-
ropských strukturálních fondů a další specializované 
poradenství pro podnikatele (malé, střední a velké 
podniky). 

ES FONDY
BACKOFFICE

Cílem je systém „šitý přímo
na míru“ potřebám klienta.

Společnost má zkušenosti s čerpáním dotací přes 
CzechInvest, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Mini-
sterstvo životního prostředí a realizaci stáží ve firmách 
a pro mladé přes Fond dalšího vzdělávání. Kromě in-
vestičních dotací vyřizuje také dotace zaměřené na 
zlepšení personální politiky, konkrétně dotovaná pra-
covní místa přes úřady práce nebo vzdělávací agentu-
ry, za minimální náklady spojené s vyřízením dotace.

Mezi další přednosti patří také získávání financí i na 
mimofiremní aktivity zaměstnanců společnosti a zlep-
šení tak komfortu pracovního života.

Součástí nabídky je registrace k danému projektu, 
vytvoření projektové dokumentace, zajištění potřeb-
ných příloh a nabídka poradenských služeb. Může 
také nabídnout dlouholeté zkušenosti z oblasti přípra-
vy výběrových řízení i administrace dotačních titulů 
financovaných z EU.



Ekofarma Pod Hvězdou

Za účelem dosažení vyšší kvality živočišných a rostlin-
ných produktů vznikla v roce 2008 výzkumná farma 
Pod Hvězdou nacházející se u Kroměříže, v místní čás-
ti Kotojedy. Díky bohatým zkušenostem pracovníků, 
kteří spadají pod divizi Backoffice, produkuje ručně 
vyráběné přírodní produkty vysoké kvality jak z oblasti 
živočišné tak rostlinné výroby. Produkty se prodávají 
pod vlastní obchodní značkou. Je zde vysazen ovocný 
sad o 3 000 stromech (švestky, jabloně, hrušky, meruň-
ky, broskve, ořechy) a keřů (rybízy, srstky, maliny, vinná 
réva). Ke kvalitnějšímu opylení stromů byl zaveden 
chov včel, který nyní čítá 250 včelstev, které produkují 
květový a lesní med. Farmu obydluje řada zvířat (králí-
ci, slepice, ovce, prasata, kozy), chov je zcela domácí-
ho charakteru.

Farma si vyrábí energii ekologicky z obnovitelných 
zdrojů; na střeše technické budovy farmy je nainstalo-
ván ostrovní systém, k čerpání vody ze studny je vyu-
žíváno větrné čerpadlo.

Finanční poradenství a služby 
Backo�ce

•	 Standardní úvěr - umožňuje individuální na-
stavení všech parametrů úvěru, např. výši první 
splátky, počet splátek. Při splacení úvěru do ter-
mínu uvedeného ve smlouvě (obvykle tři měsíce) 
klient získává úvěr bez navýšení.

•	 Úvěr na procento - kolik měsíců zákazník splácí, 
o tolik procent zaplatí navíc.

•	 Financování - zajištění financování velkých ener-
getických celků dle přání investora.

•	 Leasing - nákup počítačů, příslušenství, software 
a služby formou leasingu.

•	 Vedení účetnictví - divize nabízí kompletní služ-
by v oblasti zpracování a vedení účetnictví, daňo-
vé evidence, zpracování daňových přiznání. Svým 
zákazníkům poskytuje individuální přístup k jejich 
požadavkům a potřebám při zpracování účetnic-
tví a daňové evidence. 

Nabídka služeb ES fondů:

•	 Konzultace projektových záměrů.
•	 Dotační audit – zjištění vhodných dotačních ti-

tulů podle charakteru klienta a jeho podnikatel-
ských aktivit.

•	 Zajištění elektronického podpisu pro aplikaci 
eAccount (nebo jinou dle typu výzvy) nutného 
k administraci projektu.

•	 Podání registrační žádosti a zpracování finanč-
ních výkazů.

•	 Vypracování plné žádosti, sepsání studie provedi-
telnosti, zpracování finanční realizovatelnosti pro-
jektu, administrativa a komunikace s příslušnými 
orgány do doby schválení projektu.

•	 Příprava podkladů na kontrolní den a konzultace 
s kontrolou na místě.

•	 Vypracování celé dokumentace související s vý-
běrovým řízením, příprava a realizace výběrové-
ho řízení, administrativu spojenou s udržením 
dotace, komunikaci s projektovým manažerem 
a poradenství po celou dobu realizace projektu.
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EMEA s.r.o. je českým telekomunikačním 
operátorem, který poskytuje komplexní 
hlasové a datové telekomunikační služby 
pro domácnosti a � rmy všech velikostí. 
Na trhu působí již od roku 2003 a portfo-
lio společnosti zahrnuje také audio-video 
konferenční hovory, webové konference 
WebEx a prodej služeb 4Video. Disponuje 
vlastním call centrem, klientským centrem 
a na všechny své služby nabízí náhradní pl-
nění.

Hlasové a datové mobilní
služby NWT Mobil

Od února 2014 provozuje EMEA mobilního operátora 
NWT Mobil. Svým zákazníkům poskytuje mobilní služ-
by v síti O2 s širokým pokrytím téměř po celém území 
ČR. V nabídce jsou nejen tarify mobilního volání, ale 
také mobilní internet za výhodné ceny a bez závazků. 
Všem zákazníkům je k dispozici nepřetržitá podpora 
v podobě bezplatné zákaznické linky, jednoduchého 
a přehledného vyúčtování a možnosti přenosu tele-
fonního čísla od stávajícího operátora.

Hlasové služby pevných linek

Hlasové služby pevných linek (CPS) umožňují podstat-
né snížení nákladů na hovorné bez jakýchkoli dalších 
investic či vstupních nákladů. Vše je automaticky na-
staveno na veřejné ústředně a zákazník tak jednoduše 
volá jako doposud.

EMEA

VoIP telefonie

Veškeré volání se uskutečňuje po počítačových sítích. 
Tuto službu může využívat každý, kdo má připojení 
k internetu. Volat lze nejen z počítače či IP telefonu, ale 
také ze stávajícího telefonní přístroje. Součástí služby 
je běžné geografi cké telefonní číslo, ať už původní či 
nové. Velký důraz je kladen na bezpečnost a součás-
tí nabídky je také široké spektrum zabezpečovacích 
systémů a nástrojů, včetně nonstop on-line dohledu 
provozu na ústřednách.

Datové služby pevných linek

EMEA nabízí svým zákazníkům velkou škálu různých 
variant DSL služeb, ať už na technologii ADSL, VDSL 
nebo SHDSL. Služby poskytuje na již zřízených tele-
fonních linkách, v maximálních dostupných rychlos-
tech až 40 Mbit/s. 
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NWT Mobil - Váš levnější mobilní operátor.



Klientské centrum

Klientské centrum zajišťuje obsluhu všech různoro-
dých komunikačních situací, se kterými se zákazníci 
obrací na kontaktní centra. Zaměřuje se na zákaznic-
kou podporu v oboru telekomunikací, obsluhy linek 
e-shopů nebo hotline podpory.

Prodej HW, SW a zprostředková-
ní služeb ICT

Pokud zákazník potřebuje nakoupit kvalitní hardware 
či software, může se obrátit na tým obchodníků EMEA, 
který mu pomůže najít to nejlepší řešení a navíc na vše 
může poskytnout náhradní plnění. 

Náhradní plnění

Společnost EMEA je telekomunikačním operátorem, 
který na všechny své služby nabízí náhradní plnění. 
Zaměstnává více než 50 % osob se změněnou pracov-
ní schopností (ZTP). Díky odběru služeb od EMEA kli-
ent nemusí platit pokuty za chybějící ZTP, čímž může 
ušetřit.

Vybrané reference:

•	 15 809 aktivních zákazníků a služeb NWT Mobil
•	 Wincor Nixdorf, s.r.o.
•	 O2 Telefónica Czech Republic, a.s.
•	 Y Soft Corporation, a.s.
•	 OGILVY ONE, a.s.
•	 MEDIARESEARCH, a.s.
•	 DHL (Czech Republic), s.r.o.

Aktivní telemarketing

Nedílnou součástí EMEA je široká báze služeb aktiv-
ního i pasivního telemarketingu včetně recepčních 
a dispečerských služeb, telefonické průzkumy, sjedná-
vání schůzek nebo prodej po telefonu.

Kolaborace

Soubor konferenčních nástrojů v portfoliu EMEA při-
náší klientům efektivní komunikaci a urychlení roz-
hodovacích procesů. Sdílení informací, dokumentů 
v online čase, kdekoli a na jakémkoli zařízení poskytu-
je nové možnosti ve využití časového fondu každého 
uživatele. Nedílnou součástí je výrazná úspora finanč-
ních prostředků.

EM
EA

Callcentrum společnosti EMEA v Hulíně



 
PARZLICH

Společnost PARZLICH vznikla v roce 2011 
jako projekt plastikářské �rmy zaměřené 
na výrobu extrudovaných hadic, trubek 
a pro�lů z polymerních materiálů. Společ-
nost PARZLICH je společným projektem 
holdingu NWT a fyzických osob a je vyús-
těním systematické podpory a rozvoje no-
vých projektů z technologické oblasti.

Cílem společnosti je využití vlastního výzkumu a vý-
voje na poli aplikací polymerních materiálů a nabízet 
tak zákazníkům vysokou přidanou hodnotu díky lep-
ším užitným vlastnostem výrobků, úspoře nákladů 
při zpracování produktů, či nižším environmentálním 
dopadům díky používání ekologicky šetrných, či bio-
logicky odbouratelných materiálů.

Protože vývoj aplikace nových materiálů, výrobních 
postupů či zdokonalování stávajících je výrazným ino-
vačním nástrojem, společnost proto úzce spolupracu-
je s odbornými pracovišti českých vysokých škol a uni-
verzit, jmenovitě Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

Důležitým článkem firemní filozofie je kvalita. Proto je 
od počátku kladen maximální důraz na výběr strojů 
a zařízení pro výrobu, školení obsluhy a řízení procesů 
tak, aby byla společnost úspěšná v náročné konkuren-
ci dodavatelů pro automobilový průmysl.

Zavedení systému řízení kvality podle ISO 9001 : 2009 
je pro PARZLICH samozřejmostí. Pro další období se 
připravuje zavedení systému podle TS 16949.

V roce 2011 se společnost PARZLICH stala členem 
Plastikářského klastru, který se jako zájmové sdružení 
právnických osob snaží vytvářet podmínky pro rozvoj 
plastikářských firem a podporovat inovace v plastikář-
ském průmyslu.

 
Politika kvality

•	 Uspokojovat potřeby zákazníků dodávkami pro-
duktů v požadované kvalitě, rychlosti dodání 
a operativnost.

•	 Uvádět na trh inovace výrobků, které přinášejí zá-
kazníkům úspory jednak cenové, tak i časové.

•	 Maximalizovat efektivitu výroby při zachování 
vysokých bezpečnostních a enviromentálních 
standardů.
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Účelem je využít vlastního výzkumu a vývoje a nabízet
zákazníkům výrobky s vysokou přidanou hodnotou.



Vnitřní výstelky díky svým vlastnostem, zejména otě-
ruvzdornosti a kluznosti, zajišťují dlouhodobý bez-
chybný chod ovládacích kabelů bez nutnosti mazání.

Výstelky jsou  z nejrůznějších materiálů a v libovolných 
rozměrech dle specifi kace zákazníků.

•	 Trubky pro chemický a potravinář-
ský průmysl

Společnost vyrábí trubky ze speciálních polymerů ur-
čené pro použití v chemickém průmyslu, ale i pro ná-
ročné aplikace v energetice, strojírenství, potravinář-
ství a elektrotechnickém průmyslu. Nabízí také řešení 
pro vedení nejrůznějších chemických látek jako jsou 
kyseliny, louhy, roztoky solí, glykoly, estery apod.

•	 Speciální aplikace

Dále vyrábí a dodává trubky a hadice pro nejrůzněj-
ší speciální použití. Díky inovativnímu přístupu může 
navrhnout řešení šité na míru potřebám zákazníka.

•	 Struny pro 3D tiskárny

Společnost Parzlich vyvíjí a produkuje 3D fi lamen-
ty; speciální náplně pro 3D tiskárny, pracující na bázi 
technologie FDM.  Struny se vyrábí z materiálů na bázi 
ABS, PLA a dalších polymerů v prakticky neomeze-
ných barevných variantách. Tento tiskový materiál je 
nově prodáván nejen pod vlastní obchodní značkou 
Fillamentum, ale i obchodními značkami OEM produ-
centů do celého světa.

Produkty

•	 Trubky a hadice pro pneumatické 
rozvody

Společnost vyrábí trubky a hadice pro pneumatické 
rozvody určené pro použití v průmyslu, automatizaci, 
rozvodech stlačeného vzduchu a v měření a regulaci. 
Díky širokému portfoliu zpracovávaných typů poly-
merů nabízí vhodné řešení pro nejrůznější aplikace, 
včetně extrémních a speciálních, jako jsou rozvody 
vzduchu a plynů používané v chemickém průmyslu, 
jaderné energetice či automobilovém průmyslu.

•	 Vnitřní výstelky pro ovládací kabely 
(bowdenové výstelky)

PARZLICH produkuje vnitřní výstelky pro ovládací ka-
bely, které naleznou uplatnění zejména v oblasti auto-
mobilového průmyslu.
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Struny pro 3D tiskárny
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V roce 2012 společnost NWT požádala o dotaci 
z „Operačního programu Podnikání a inovace“, pro-
gram „ICT a Strategické služby - Výzva III, prodlou-
žení“. Žádost o dotaci byla schválena a NWT v rámci 
projektu zakoupila budovu bývalého obilného sila 
ve Zlíně a okolní pozemky. Ve stejném roce byla za-
dána architektonická studie na konverzi objektu, kte-
rou zpracovali celkem tři architekti. Jako vítězný byl 
vybrán návrh od mladého luhačovického architekta 
Ing. arch. Ladislava Semely, který pak spolupracoval 
i na zpracování dalších stupňů projektové dokumen-
tace. Hlavní myšlenkou je zachování tvaru objektu 
včetně pozic a členění původních oken a typického 
baťovského barevného řešení v kombinaci s novo-
tvary - prosklenými stěnami v přízemí a novými okny  
v kancelářích. Tyto nové prvky zde ale nejsou samoú-
čelné - přináší objektu potřebnou novou funkci.

Na počátku roku 2013 proběhlo výběrové řízení dle 
pravidel pro výběr dodavatelů na zpracování  projek-
tové dokumentace ve všech stupních. Vítěznou na-
bídku předložila společnost Centroprojekt. Po zpraco-
vání projektové dokumentace bylo na podzim získáno 
stavební povolení pro vlastní stavbu a ve výběrovém 
řízení dle pravidel pro výběr dodavatelů byla vybrána 
firma na vlastní realizaci rekonstrukce.

V roce 2014 proběhne vlastní rekonstrukce a výběr 
dodavatelů a dodávka technologické části projektu. 
Po dokončení bude budova ve Zlíně sloužit jako cen-
trum strategických služeb NWT s potenciálem dalšího 
rozvoje aktivit do budoucna. V rámci centra sdílených 
služeb vznikne minimálně 40 nových pracovních míst 
v oborech účetnictví, finance, administrace v oblasti 
lidských zdrojů, správa informačních systémů a sofis-
tikované kreativní aktivity jako např. práce grafiků, ani-
mátorů, projektantů, konstruktérů apod. Kapacitně je 
budova plánována pro cca 300 pracovníků s moder-
ním plně zálohovaným datacentrem, které navazuje 
na technologické zázemí pro umístění antén na střeše 
této druhé nejvyšší budovy ve Zlíně. Pro stravování 
pracovníků bude sloužit stravovací zázemí v přízemí 
objektu, kolem objektu vznikne na pozemcích NWT 
téměř 100 nových parkovacích míst.

30 | 31



SLOVENSKO
www.nwt.sk  |  nwt@nwt.sk  |  0800 555 560

VELKÁ BRITÁNIE CHORVATSKO KYPR RUSKÁ FEDERACE

nám. Míru 350
767 01 Kroměříž
tel.: +420 570 570 005

28. Října 374
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 570 570 344

Pražská 1430/36
102 00 Praha 10
tel.: +420 224 916 614

Gajova 4/2513
811 09 Bratislava
tel.: +421 917 853 497

Unit 28 More House Farm
Ditchling Road
Wivelsfield
West Sussex
RH17 7RE
tel.: +44 (0) 1444 470 018

Domobranska 2,
23420 Benkovac

Arch. Makariou & Kalograion, 4
NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 
9 th floor, Flat/Office 903-904
BLOCK A-B, 6016, Larnaca

Филиал «НВТ а.с.»
ул. Красная 63
454091 Челябинск
Tel.: +7 982 346 5330

CENTRUM STRATEGICKÝCH SLUŽEB
NWT, ZLÍN

ČESKÁ REPUBLIKA     
www.nwt.cz  |  nwt@nwt.cz  |  800 570 570

Nábřeží 5574
760 01 Zlín
tel.: +420 577 007 411

nám. Míru 1217
768 24 Hulín
tel.: +420 573 505 000

revize 3 / prosinec 2015




