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Jsme NWT. Společnost patřící mezi nejvýznamnější technologické a inovační firmy 
na českém trhu. Společnost s pevnými základy a jasnou filosofií. Naším cílem je 
nabídnout zákazníkovi komplexní služby na míru. Portfolio služeb sahající od infor-
mačních technologií přes obnovitelné zdroje energií po inteligentní domy. Servis 
a  novativní přístup jsou neodmyslitelnou součástí.
Mimo rozsáhlost produktů dbáme také na kvalitu, profesionalitu a společenskou
odpovědnost. Jako měřítko úspěchu nevnímáme jen zisk, ale především loajalitu
klientů, která je vnímána, jako poháněcí motor společnosti.
Máme vize, vize stát se číslem jedna na poli alternativních zdrojů energie, a to 
nejen na trhu českém, ale evropském. Rozvíjíme „malou“ nezávislou, pro partnery 
finančně motivující energetiku, která je v souladu s životním prostředím a celosvě-
tovou environmentální politikou.

KDO JSME?

NWT.
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ÚVODNÍ SLOVO
David Vítek, předseda představenstva a generální ředitel NWT a.s.

David Vítek
předseda představenstva NWT a.s.

Ve Zlíně dne 29. 2. 2016

rok 2015 byl pro společnost NWT 
jedním z nejvíce úspěšných, nejvíce 
pokrokových a nejvíce motivujících. 
Tuším, že mluvím za celou společ-
nost, když říkám, že jsme si uplynulý 
rok užili stejně jako 23 předešlých. 

Již v předešlém roce započala re-
konstrukce nově zakoupené budovy 
obilného sila ve Zlíně, která se stala 
Centrem strategických služeb NWT, 
sídlem společnosti a zázemím pro 
další rozvoj a aktivity. Budova skýtá 
mimo příjemného prostředí s pre-
cizní architekturou také prostor pro 
nové pracovní pozice. V budově 
vzniklo moderní Datové centrum 
Silo. Po úspěšné rekonstrukci je mož-
né konstatovat, že společnost již sto-
procentně funguje v nové budově 
i se svými dvěma sty zaměstnanci. 
Velkým úspěchem je pro nás také 
umístění budovy Sila jako 63. nejlep-
šího objektu v soutěži Stavba roku ČR.

Snažíme se neustále přinášet na trh 
nové produkty a služby, rozšiřujeme 
produktové portfolio a zkvalitňuje-
me nabídku jednotlivých divizí. Z no-

vinek zmíním například první systé-
mové řešení kombinace fotovoltaiky 
s bateriemi Sony, které již běžně do-
dáváme, první řešení bateriového 
systému od firmy Tesla, dodávky te-
pelných čerpadel, řešení telemedicí-
ny pro operační sály, nový projekt 3D 
tisku či spolupráce s čínskou firmou 
v oblasti interaktivního vzdělávání. 
Rekonstrukcí a modernizací prochá-
zí internetové obchody. Jsme v pří-
pravné fázi v projektu pasivní domy, 
kterým se nově chceme věnovat do 
budoucna.

Vzhledem k úspěšné práci našich 
pracovníků se může společnost 
i letos chlubit mnoha významnými 
oceněními. Rád bych zmínil alespoň 
některé z nich, jako je cena Značka 
kvality SK Gold pro rajčata pěstova-
ná ve skleníku ve slovenských Ka-
meničanech. Tato skleníková farma 
založená na využívání obnovitelných 
zdrojů je pro nás radostí. Dalším vý-
znamným oceněním je pro nás Čes-
kých 100 Nejlepších. Každoročně 
oceňuje společnost COMENIUS pod 
hlavičkou projektu 100 nejvýrazněj-

ších či nejvýznamnějších společnos-
ti, a to v celosvětovém měřítku. Naše 
společnost byla hodnocena v kate-
gorii Invence – nasazení - export - 
zisk. Nakonec bych rád zmínil v rámci 
statických žebříčků magazínu Forbes 
jmenování finanční ředitelky naší fir-
my, Bc. Martiny Vítkové, jako 42. nej-
vlivnější ženy České republiky. 

Mé poslední věty budou směřovat 
k tomu, co nám uplynulý fiskální rok 
dal. Mimo ucelení pracovního týmu, 
nově nabytých zkušeností na profe-
sionální úrovni a konstantního růstu 
nám přinesl dalších 365 dní plných 
úspěchů a tisíce spokojených zákaz-
níků. Za to bych rád poděkoval jak 
klientům, obchodním partnerům, 
kteří se na úspěchu podílejí a v ne-
poslední řadě celému týmu NWT.

Přeji hodně úspěchů v nastávajícím 
roce a těším se na pokračovaní naší 
spolupráce.

Vážené dámy, vážení pánové,

„Tři hlavní 
věci, kterých je třeba, 

aby se dosáhlo čehokoliv, 
co za to stojí, jsou: práce, 

vytrvalost a zdravý rozum.“

- Thomas Alva Edison -
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PŮSOBNOST 
HOLDINGU

ČESKÁ REPUBLIKA
NWT a.s.

SLOVENSKO
NWT Slovakia s.r.o.
NWT Greenhouse s.r.o.
NWT a.s., organizačná zložka

VELKÁ
BRITÁNIE
NWT International Ltd.

RUSKÁ FEDERACE
Филиал НВТ A.C. (organizační složka)

KYPR
NWT Holding Ltd.

RR Technologies Trading Ltd.

CHORVATSKO
Nove Svjetske Energetske Tehnologije d.o.o.

Nove Svjetske Solarne Tehnologije d.o.o.



HLAVNÍ
OBLASTI
ČINNOSTI

Kogenerační zdroje, bioplynové stanice, fotovol-
taické elektrárny, zplyňování biomasy a odpadu, 
průmyslové kotelny na plyn a biomasu, komerč-
ní a průmyslové LED osvětlení,  elektromontáže.

ENERGETIKA
REALIZACE NA KLÍČTechnologické stavby a celky  (průmyslové 

skleníky, foliovníky atd.), elektrárny na klíč (fo-
tovoltaika, bioplyn atd.), zpracování projekto-
vé dokumentace, inženýrská činnost.

PROJEKCE
A PŘÍPRAVA STAVEB

Hardware, software, IT infrastruktura, interne-
tové obchodní domy, věrnostní systémy.

PRODEJ

SLUŽBY
Telekomunikace, komplexní IT služby včetně 
outsourcingu, správa elektráren a nemovitos-
tí, služby datového centra, cloudové technolo-
gie, vedení účetnictví, poradenství při čerpání 
dotací z EU, callcentrum, Internet service pro-
vider.

VÝZKUM A VÝVOJ
Tištěné polymerní spoje, nanotechnologie, 
studie energetické účinnosti domů, vodíkový 
palivový článek, termoelektrický generátor.

VÝROBA
Výroba elektřiny a tepla, zemní práce, výstav-
ba technologických staveb a celků na klíč, vý-
stavba průmyslových skleníků na klíč, struny 
do 3D tiskáren. 

SOFTWARE
Aplikace CRM, software pro správu veřejných 
zakázek.
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GENERÁLNÍ
ŘEDITEL

DIVIZE
INTERNET

DIVIZE
OBCHOD

DIVIZE
ES FONDY

DIVIZE
MARKETING

DIVIZE
BACKOFFICE

DIVIZE
SERVIS

DIVIZE
REALIZACE

DIVIZE
ENERGO

ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURA
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ZÁKLADNÍ 
INFORMACE

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

David Vítek
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

Bc. Martina Vítková
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

Ing. Jiří Stodůlka

PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY

Ing. Zdeněk Topič
ČLEN DOZORČÍ RADY

Petra Večerková
ČLEN DOZORČÍ RADY

Jitka Gaudková

CERTIFIKACE
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008
ČEKIA Stability Rating A

Web:
E-mail:
Telefon:

www.nwt.cz
nwt@nwt.cz
800 570 570

 KONTAKTNÍ ÚDAJE
Obchodní jméno:

Sídlo:

Korespondenční adresa:

IČ:

DIČ:

Právní forma:

Zapsán:

NWT a.s.

nám. Míru 1217
768 24 Hulín

třída Tomáše Bati 269
760 01 Zlín

63469511

CZ63469511

akciová společnost

Krajský soud v Brně,
oddíl B, vložka 6207

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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realizace průmyslového skleníku v Kameničanech

REALIZACE

•	 Obnova a optimalizace 
venkovního závlahové-
ho systému pro Agro 
Brno – Tuřany (dokonče-
no 12/2015)

•	 Skleník Kameničany, 
Slovensko, rozloha: 3 ha, 
zahájení provozu 2014

•	 Foliovník MSŠZ a VOŠ 
Opava, ČR (rok zahájení 
provozu: 2015)

•	 Barum Continental s.r.o., 
Otrokovice (Automatic-
ká paletizace – slabo-
proudá elektroinstalace, 
MaR, VO, 2015)

•	 Letiště Leoše Janáčka 
Ostrava (Integrované 
výjezdové centrum, SLP, 
SIL, 2015)

VYBRANÉ
REFERENCE

Tato divize se podle náplně své činnosti dělí na tři části, 
tedy Projekce, Elektromontáže, Příprava a realizace staveb. 

V této divizi se staráme o plynulý průběh realizací technolo-
gických staveb a elektromontážních zakázek. Proces začíná 
u samotné komunikace s klientem. Následně obsahuje 
všechny stupně organizace samotného projektu. Staráme 
se o předprojektovou část, tedy plánování a přípravu 
podkladů, zpracování projektové dokumentace, optimali-
zaci a zajištění inženýrské činnosti.

V neposlední řadě  doplňujeme samotnou stavební realizaci 
o portfolio elektromontážních činností, kde nabízíme 
kompletní servis jak v oblasti slaboproudu, tak silnoproudu.

Proces projektu z naší strany nevrcholí samotnou realizací. 
Poté zajistíme například i servisní záležitosti, monitoring 
nebo vedení účetnictví.
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tepelné čerpadlo využívající odpadní teplo z datového centra (Zlín - Prštné) 

ENERGO

•	 Kogenerační jednotka 
50kW, Bent Holding, 
Uherské Hradiště

•	 Kogenerační jednotka 
30kW, Dolňácko a.s., 
Hluk

•	 Hybridní fotovoltaic-
ká elektrárna 8 kWp 
s akumulací Fronius 
9  kWh, Kroměříž 
(První systémové řešení 

kombinace fotovoltaiky 

s bateriemi v ČR)

•	  Tepelné čerpadlo IVT 
Air X 130 v kombi-
naci s fotovoltaickou 
elektrárnou 3 kW – 
Selce, Slovensko (První 

kombinace tepelného 

čerpadla s fotovoltaic-

kou elektrárnou na 

Slovensku)

VYBRANÉ
REFERENCE

Energo je divizí, která se zabývá vytvářením ideální rovnováhy mezi 
výrobou energií a dopadem na životní prostředí. Hlavní náplní je nejen 
plán výroby energií po stránce ekonomické i technické. Spadá sem 
také navržení komplexního řešení s cílem maximální úspory energií 
i  financí a  konečná realizace navržených projektů.

Hlavním sortimentem v dané oblasti jsou fotovoltaické elektrárny, 
akumulace vyrobené energie do baterií a vody, fotovoltaický a  termický 
ohřev vody, kogenerační jednotky na zemní plyn, inteligentní systémy, 
vytápění a chlazení pomocí tepelných čerpadel.

kogenerační jednotka Tedom Micro T7 7kW, Hlubočky
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•	 Böhm plastic - technik a.s.
•	 Pozemní stavitelství Zlín a.s.
•	 Unixan s.r.o.
•	 Kvasar, spol. s r. o.
•	 PROGRAMATORI s.r.o.
•	 EMEA s.r.o.

VYBRANÉ
REFERENCE

SERVIS

V divizi Servis máme na starosti vývoj a inovace ve využití informačních technologií. Základním kamenem je systém 
šitý na míru zákazníkovi, jeho nasazení a další zdokonalování. Také zde poskytujeme outsourcingové služby pro vyšší 
kvalitu a výkonnost. Prakticky procházíme se zákazníkem cestou od návrhu řešení přes dodávku, instalaci, údržbu až po 
servis produktů.

Rozsáhlým odvětvím, kterému se mimo jiné věnujeme, jsou cloudová řešení. Ta umožňují především menším firmám 
vyspělé technologie s ohledem na nižší rozpočet. Divize operuje špičkovými produkty společnosti Microsoft, například 
cloudovým řešením Office 365. Provozem vlastního Datového centra Silo je společnost NWT na vysoké úrovni v nabídce 
jako jsou virtuální servery, datová úložiště nebo zálohování a jako jedni z mála v Evropě jsme se stali poskytovatelem 
služeb na platformě Microsoft Azure Pack.

Kromě základny IT specialistů disponujeme týmem vývojářů, kteří se specializují na nejmodernější programovací pro-
středky. Pod jejich práci spadají pro příklad aplikace EVEZA a PAVEZA, vytvořené k užití ve státní správě. 

Další službou naší divize je dohledové a servisní centrum 24/7 pro obnovitelné zdroje energie, zde se zaměřujeme 
primárně na provoz a servis fotovoltaických a bioplynových elektráren.
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fotovoltaická elektrárna Chvalčov

serverové uložiště - Silo Zlín
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INTERNET

•	 Statutární město Přerov 
•	 Město Kroměříž
•	 Spálovský a.s.
•	 I.D.C. Praha a.s.
•	 Pilana a.s.
•	 TOSHULIN a.s.
•	 Elko EP s.r.o.
•	 ZLINER s.r.o.

VYBRANÉ
REFERENCE

V divizi Internet nám jde o spojení nejen mezi servery, ale především 
mezi lidmi, zakládáme si tedy na kvalitní komunikaci. Disponuje-
me jednou z nejrozsáhlejších bezdrátových sítí na Moravě a také 
několika optickými metropolitními sítěmi. Poskytujeme interne-
tové připojení a komplexní služby pro firemní i domácí klientelu, 
včetně velkoobchodních služeb pro ISP. Mimo to nabízíme VoIP 
volání, webhosting, serverhosting, server housing, datová úložiště, 
služby virtuálního prostředí, e-mailové a další služby na protokolu 
IP, realizaci strukturovaných kabeláží a rozvodů, měření a certifikaci 
metalických i optických sítí, lokalizaci poruch datových rozvodů, 
svařování nebo lepení optických vláken, realizaci a rekonstrukci 
STA rozvodů, zprostředkování přijmu satelitního i DVB-T vysílání 
včetně montáže, služby Skylink a freeSAT, IPTV sledovanitv.cz, 
návrh a realizaci IP kamerových systémů, streaming živého vysílání 
a záznamů z IP kamer, časosběrná videa, poradenskou a konzultač-
ní činnost a mnoho dalších služeb.

výroční zpráva NWT a.s., 2015



výroční zpráva NWT a.s., 2015

•	 Kovárna VIVA a. s.
•	 TOSHULIN, a.s.
•	 SPUR a.s.
•	 Obaly Morava, a. s.
•	 Lukrom Zlín, a.s.
•	 RUDOLF JELÍNEK, a.s.
•	 Zálesí, a.s.

•	 Město Napajedla
•	 Město Kojetín
•	 Město Staré Město

•	 NÚV Praha
•	 Střední škola hotelová 

a služeb Kroměříž
•	 VOŠ a SPŠ mlékárenská 

Kroměříž
•	 Střední průmyslová škola 

Otrokovice 
•	 Základní škola Zlín, Okružní 

4685, příspěvková organi-
zace

•	 Kroměřížská nemocnice a.s.
•	 Zdravotnická záchranná 

služba Zlínského kraje 
•	 Nemocnice ve Frýdku-Míst-

ku, příspěvková organizace

VYBRANÉ
REFERENCE

Jsme divize zaměřující se především na obchodní činnosti. Naším cílem je být 
neodlučitelnou spojkou mezi klientem a dalšími částmi firmy. Divize je zaměřena 
na poskytování řešení nejen v oblasti ICT a LED řešení pro kanceláře, průmyslové 
objekty a veřejné osvětlení, ale také na alternativní zdroje elektrické energie.

Díky úzké spolupráci s předními vendory renomovaných značek dokážeme 
navrhovat sofistikovaná řešení na profesionální úrovni. Jelikož se pohybujeme 
v oblasti, která se dynamicky vyvíjí, je třeba pravidelně investovat do vzdělávání 
členů týmu. Proto se každý rok účastníme mnoha setkání s vendory, prezentací, 
obchodních a technických školení, z nichž některé jsou spojeny s certifikací, jejichž 
platnost je mezinárodní. Někteří členové teamu se i vzdělávají samostudiem. Díky 
širokému portfoliu jsme vnímáni jako silný partner a hráč především na Moravě. 

Naším cílem je dodávka nových světových technologií s přihlédnutím ke specific-
kým požadavkům jednotlivých klientů. Optimalizovat jejich zavedení dle potřeb 
a možností zákazníka. Dlouhodobou vizí je směřování zákazníků do privátních 
i externích cloudových služeb, nabídka anuitních licenčních programů, pronájem 
výpočetní techniky a nabídka servisních služeb. Poskytujeme služby pro malé 
(SMB), střední (CA) a velké společnosti, veřejnou správu, samosprávu, školství 
a zdravotnictví.

OBCHOD

zázemí divize Obchod
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Evropské strukturální fondy, neboli ES fondy jsou částí firmy, kde se specializujeme na  financování projektů a čerpání 
dotací z Evropských fondů. Evropská unie má pro Českou republiku jakožto členský stát širokou nabídku spolupráce. 
V NWT nabízíme jak kompletní zajištění čerpání dotací z evropských fondů, tak odborná školení a poradenství pro 
klienty i podnikatele. Mezi nabídku služeb řadíme konzultace projektových záměrů, dotační audit, podání registrač-
ní žádosti nebo zpracování finančních výkazů. 

Článek firmy se zastřešujícím názvem Backoffice se orientuje na finanční služby. Sem můžeme zařadit například 
úvěry, leasingy nebo splátky. Vybrané služby zprostředkováváme ve spolupráci s dalšími profesionálními subjekty.
V marketingovém oddělení se zaměřujeme nejen na typickou marketingovou činnost. V tomhle oboru nabízíme 
mimo klasické marketingové služby také služby realizační. Od grafických prací po tiskové a organizační. Pro obchodní 
partnery a klienty společnosti zajišťujeme v této divizi externí služby na míru.

ES FONDY BACKOFFICE MARKETING

světelné logo - Hulín
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FINANČNÍ DOKUMENTY

výroční zpráva NWT a.s., 2015

•	 Rozvaha
•	 Výkaz zisků a ztrát
•	 Příloha účetní závěrky
•	 Cash flow
•	 Přehled a vývoj dlouhodobého 

majetku

Po konci rozvahového dne nenastaly žádné důležité sku-
tečnosti, které by měly vliv na účetní závěrku k 29. 2. 2016.


