PŘEDSTAVENÍ NWT A.S.

Představení NWT a.s.
Společnost NWT a.s. se řadí mezi nejvýznamnější technologické a inovační firmy v České republice.
Filozofií NWT je nabízet komplexní služby na profesionální úrovni s vysokou přidanou hodnotou pro
zákazníka, cílem společnosti je kvalita, spolehlivost a dlouhodobý vztah s klienty založený 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.
Důležité údaje:






sídlo: nám. Míru 1217, 728 24, Hulín
IČ: 6346951
pobočky ČR: Praha, Zlín, Kroměříž,
Uherské Hradiště
založení společnosti: 1995
právní forma: akciová společnost

Působnost holdingu
Česká republika
NWT a.s., EMEA s.r.o., PARZLICH s.r.o.
Slovensko
NWT Slovakia s.r.o.
Velká Británie
NWT International Ltd.
Ruská federace
Филиал НВТ A.C.
Kypr
NWT Holding Limited, RR Technologies Trading Limited
Chorvatsko
Nove Svjetske Energetske Tehnologije d.o.o., Nove Svjetske Solarne Tehnologije d.o.o.

Hlavní oblasti činnosti NWT


Energetika – realizace na klíč
Kogenerační zdroje, bioplynové stanice, fotovoltaické
elektrárny, zplyňování biomasy a odpadu, průmyslové
kotelny na plyn a biomasu, LED průmyslové haly,
elektromontáže.



Projekce a příprava staveb
Technologické stavby a celky, elektrárny na klíč
(fotovoltaika, bioplyn atd.), zpracování projektové
dokumentace, inženýrská činnost.



Služby
Telekomunikace, komplexní IT služby vč. outsourcingu,
správa elektráren a nemovitostí, cloudové technologie,
vedení účetnictví, poradenství při čerpání dotací z EU,
callcentrum a GSM operátor, Internet service provider.

Hlavní oblasti činnosti NWT


Výroba
Výroba elektřiny a tepla, zemní práce, výstavba
technologických staveb a celků na klíč, výstavba
průmyslových skleníků na klíč, struny do 3D tiskáren.



Prodej
Hardware, software, IT infrastruktura, internetové
obchodní domy, věrnostní systémy.



Software
Aplikace CRM, software pro správu veřejných zakázek.



Výzkum a vývoj
Tištěné polymerní spoje, nanotechnologie, studie
energetické účinnosti domů, vodíkový palivový článek,
termoelektrický generátor.

Organizační struktura NWT a.s.

Divize REALIZACE
Divize Realizace se zaměřuje na realizaci technologických staveb a elektromontážních zakázek.
Organizačně je členěna na tři střediska:



Středisko Projekce je zodpovědné za přípravu
projektů, zpracování projektové dokumentace
ve všech stupních a za zajištění inženýrské
činnosti.



Středisko Elektromontáže, jehož činností je
realizace slaboproudých a silnoproudých
rozvodů.



Středisko Realizace projektů zodpovídá za
celkovou koordinaci realizace velkých projektů
a vlastními kapacitami v rámci těchto projektů
zajišťuje zemní a montážní práce.

REALIZACE - středisko Projekce
Pro úspěšnou realizaci projektu je naprosto kritická kvalitní příprava projektu. Kvalitně zpracovaná
projektová dokumentace šetří investorovi čas a peníze při vlastní realizaci projektu - optimalizace
cílového řešení „na papíře“ je vždy levnější. NWT nabízí služby týmu vlastních projektantů
s profesními autorizacemi pozemní stavitelství, elektro a TZB.
Projekční práce a služby:






zpracování projektové dokumentace ve všech
stupních
kompletní inženýrská činnost, kolaudace,
získání licence
3D modelování a konstrukce speciálních strojů
a zařízení
zpracování projektů pro úspory elektřiny a tepla
autorský dozor, činnost koordinátora BOZP

REALIZACE - středisko 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 investoři novostaveb nebo rekonstrukcí a dále stavební firmy, pro které
zajišťuje subdodávky slaboproudých i silnoproudých rozvodů a technologií.










datové sítě a strukturovaná kabeláž
elektronické zabezpečovací systémy
elektrická požární signalizace
komunikační systémy
silnoproudé instalace
monitorovací kamerové systémy
přístupové a docházkové systémy
jednotný čas, evakuační rozhlas
a ozvučení budov
měření a regulace

REALIZACE - středisko Realizace projektů
Bioplynové stanice
Společnost NWT nabízí výstavbu bioplynových stanic (BPS) na
klíč. Je specialistou jak na průmyslové instalace, tak na
realizace zemědělských bioplynových stanic. NWT nabízí svoji
vlastní koncepci technologie, projektovou dokumentaci
i software pro řídící systém BPS.
Vybrané reference:




BPS Kameničany, SR (výkon: 999 kWe, připojeno: 2012)
BPS Uherčice, ČR (výkon: 2000 kWe, připojeno: 2012)
BPS Žitín, ČR (výkon: 637 kWe, připojeno: 2012)

REALIZACE - středisko Realizace projektů
Fotovoltaické elektrárny
Společnost NWT má široké zkušenosti v oblasti výstavby
fotovoltaických elektráren (FVE). Specializuje se jak na velké
průmyslové instalace o velikosti stovek kilowatt až megawatt,
tak na realizace malých solárních elektráren na střechách
rodinných domů.
Vybrané reference:





FVE Domaželice, ČR (výkon: 999 kWp, připojeno: 2009)
FVE Pozořice, ČR (výkon: 4 596 kWp, připojeno: 2010)
FVE Kroměříž - Bílany, ČR (výkon: 4 538 kWp, připojeno: 2010)
FVE Kalinovo, SR (výkon: 1996 kWp, připojeno: 2011)

REALIZACE - středisko Realizace projektů
Skládkový plyn a kogenerace
Společnost NWT se zabývá odplyněním skládek komunálních
odpadů, využitím skládkového plynu a kogenerace. Plyn
z komunálních skládek obsahující převážně metan a oxid
Uhličitý lze použít jako palivo pro kogenerační jednotku
a vyrábět tak elektřinu a teplo.

Zplyňování biomasy a odpadu
Zplyňování biomasy 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).

REALIZACE - středisko Realizace projektů
Skleníky
Trendem v celé Evropě je spotřeba čerstvých a lokálních
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 skleníků
pro hydroponické pěstování ovoce, zeleniny a květin.
Výstavba je zajišťována na klíč od úvodní studie přes
pomoc při získání financování a dotací, zpracování
projektové dokumentace ve všech stupních až po vlastní
zajištění výstavby. NWT dále nabízí zajištění poradenství při
pěstování, dodávky materiálu pro pěstování atd.

Divize ENERGO
Divize Energo nabízí kompletní služby v oblasti obnovitelných zdrojů a úspor energií. Cílem je
navrhnout takové řešení, které povede k maximální spokojenosti zákazníka s ohledem na šetrnost
životního prostředí.
NWT poskytne technickou a ekonomickou přípravu
projektu, navrhne vhodné formy financování
a kompletní dodávku a instalaci na klíč. Do její
nabídky spadají:





fotovoltaické elektrárny
akumulace vyrobené energie
voltaický a termický ohřev vody
vytápění pomocí tepelných čerpadel

Reference:


více jak 400 dokončených elektráren s celkovým
výkonem přes 60 MWp (v ČR, SR, v Anglii, v Chorvatsku
a na Ukrajině. Bližší informace na fotovoltaika.nwt.cz/

Divize INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Společnost NWT je jedním z největších dodavatelů hardware a software v České Republice a na
Slovensku. Poskytuje komplexní služby v oboru informačních technologií jak pro malé a střední
organizace, tak pro velké společnosti, veřejnou správu a samosprávu, školství a zdravotnictví.
Nabízené služby:








návrhy IT infrastruktury
poradentství v oblasti IT
pronájem a prodej tiskových řešení
řešení záručního a pozáručního servisu
technický audit IT
řešení SW auditu a licencování
operativní leasing výpočetní techniky

Vybrané reference:





Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Krajská nemocnice T. Bati a.s.
Fatra, a.s.
FAST ČR, a.s.

IT – Internetové obchodní domy PATRO GROUP
Skupina internetových obchodních domů PATRO GROUP vznikla v roce 1998 a zabývá se
maloobchodním prodejem širokého produktového portfolia. Je to finančně stabilní jednotka
s profesionálním 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 produktů.
Nabízené služby:







prodej zboží prostřednictvím webových
aplikací www.patro.cz, www.books.cz,
www.levne-knizky.cz a dalších
kompletní portfolio od drogerie přes
elektroniku až po oděvy
věrnostní systémy pro zákazníky
skladové hospodářství a logistika
dodání do 2 dnů od objednání

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.

Divize ÚSPORY ENERGIÍ
Divize Úspory energií se specializuje na vysoce kvalitní, nízkoenergetická LED řešení pro kanceláře,
průmyslové objekty a veřejné osvětlení, ale také na alternativní zdroje elektrické energie, jako jsou
např. patentované termoelektrické generátory a palivové vodíkové články.
NWT zajišťuje kompletní služby od
projektových prací přes instalace až
po následný servis a monitoring
osvětlení.
Vybrané reference:









Procházka a.s.
OLMA a.s.
Mlékárna Hlinsko, a.s.
MEDIN, a.s.
UNITED BAKERIES a.s.
DURA-LINE CT, s.r.o.
Mogador s.r.o.
Nemocnice Uherské Hradiště

Divize SERVIS
Divize Servis navrhuje strategie využití a rozvoje informačních technologií, jejich zabezpečení, 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 bioplynových elektráren.
Rozdělení divize:





servis informačních technologií
cloudová řešení (www.cloud.nwt.cz)
servis obnovitelných zdrojů energie
programátoři (aplikace PAVEZA a EVEZA)

Divize INTERNET
Divize Internet nabízí klientům kvalitní přístup k síti internet (nabízí jednu z největších bezdrátových
sítí na Moravě), optickou metropolitní síť, VoIP telefony, webhosting, serverhosting, datová úložiště,
e-mailové služby a další služby běžící na protokolu IP, realizaci strukturovaných kabeláží a rozvodů,
realizaci a rekonstrukci STA rozvodů zprostředkování příjmu satelitní TV, poradenskou a konzultační
činnost a mnoho dalších služeb.
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.

Divize ES FONDY, BACKOFFICE


Evropské strukturální fondy – odborně školení pracovníci divize poskytují služby a poradenství
v oblasti financování projektů a čerpání dotací z Evropských fondů.



Backoffice zabezpečuje finanční služby - úvěry, leasingy, splátky, a to jak z vlastních zdrojů, tak
prostřednictvím spolupracujících subjektů.



Marketingové oddělení poskytuje marketingové služby, grafické a tiskové práce.

Mimo interní podpory zajišťují tyto divize také externí služby pro obchodní partnery a klienty.

EMEA
EMEA s.r.o. působí na trhu již od roku 2003. Nabízí komplexní telekomunikační služby pro firmy všech
velikostí. Do jejího portfolia patří audio-video konferenční hovory a webové konference WebEx
využívající on-line Cisco technologii, disponuje vlastním callcentrem a na všechny své služby nabízí
náhradní plnění. Nově též nabízí služby jako mobilní operátor po názvem NWT Mobil.
Nabídka:











hlasové mobilní služby
datové služby pevných linek
VoIP telefonie
hlasové služby pevných linek
aktivní telemarketing
klientské centrum
konference a spolupráce
prodej HW, SW
a zprostředkování služeb ICT
náhradní plnění
mobilní operátor

Vybrané reference:







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.

PARZLICH
Společnost PARZLICH vznikla v roce 2011 jako projekt plastikářské firmy zaměřené na výrobu
extrudovaných hadic, trubek a profilů z polymerních materiálů.
PARZLICH také vyvíjí a produkuje 3D filamenty - speciální struny pro 3D tiskárny. Struny se vyrábí
z materiálů na bázi ABS, PLA , PVA (v mnoha barevných variantách) či Timberfill (speciální dřevěné
struny). Tento tiskový materiál je prodáván pod vlastní obchodní značkou Fillamentum.
Produkty:






Trubky a hadice pro pneumatické rozvody
Vnitřní výstelky pro ovládací kabely
(bowdenové výstelky)
Trubky pro chemický a potravinářský průmysl
Speciální aplikace
Struny pro 3D tiskárny

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


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



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



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



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



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

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


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

CHORVATSKO


KYPR


VELKÁ BRITÁNIE


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

RUSKÁ FEDERACE


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

