
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

V Hulíně, 1. 2. 2014 

Přeměna bývalého obilního sila na centrum strategických služeb NWT byla zahájena 
 
V roce 2012 společnost NWT požádala o dotaci z „Operačního programu Podnikání a inovace“, 
program „ICT a Strategické služby - Výzva III, prodloužení“. Žádost o dotaci byla schválena a NWT  
v rámci projektu zakoupila budovu bývalého obilného sila ve Zlíně a okolní pozemky. Ve stejném roce 
byla zadána architektonická studie na konverzi objektu, kterou 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 dokumentace. Hlavní myšlenkou je 
zachování tvaru objektu včetně pozic a členění původních oken a typického baťovského barevného 
řešení v kombinaci s novotvary - prosklenými stěnami v přízemí a novými okny  
v kancelářích. Tyto nové prvky zde ale nejsou samoúčelné - přináší objektu potřebnou novou funkci.  
 
Na počátku roku 2013 proběhlo výběrové řízení dle pravidel pro výběr dodavatelů na zpracování 
projektové dokumentace ve všech stupních. Vítěznou nabídku předložila společnost Centroprojekt. 
Po zpracování 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 bude probíhat vlastní rekonstrukce a výběr dodavatelů a dodávka technologické části 
projektu. Po dokončení bude budova ve Zlíně sloužit jako centrum 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 sofistikované kreativní aktivity jako např. práce grafiků, 
animátorů, projektantů, konstruktérů apod. Kapacitně je budova plánována pro cca 300 pracovníků  
s moderním 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. 
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