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S podnikatelkou Martinou Vítkovou o tom,
jak překotně se mění byznys, jak se bála
o dcery vyslané na druhý konec světa
a o tom, proč doma uzavřeli rodinnou
ústavu.

Z dcer vychovávám
vrcholovémanažerky
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S manželem už 25 let úspěšně vede zlín‑
skou společnost NWT. Její budování
se přitom podobá stavbě katedrály

na tekoucích píscích. Svět je v neustálém
pohybu a trh, na kterém se dalo vydělat
před pár lety, dnes neexistuje. Proměnlivé‑
mu světu se Vítkovi přizpůsobili: rozjedou
byznys, nechají ho růst, ale když se změní
podmínky a přestane vydělávat, prodají ho
a pustí se do něčeho jiného. Odtud pramení
šíře aktivit holdingu NWT, který zahrnuje
energetiku, IT služby, stavebnictví, ale také
třeba skleníky na pěstování zeleniny nebo
celou řadu start‑upů. Přesto Martina Vítková
o byznysu s ročním obratem jedna a půl
miliardy a 400 zaměstnanci mluví nekom‑
plikovaně a s lehkostí.
V jejím podání vypadá podnikání spíš

jako vzrušující a zajímavá hra, která prostě
občas nevyjde. S nadhledem dokáže vylíčit
i poněkud dramatické studijní pobyty skoro
dospělých dcer, jež by jednouměly rodinné
impérium převzít. Aby přežilo i do dalších
generací, rozhodli se Vítkovi uzavřít rodin‑
nou ústavu. Je to pokus zasadit do pohyb‑
livých písků alespoň nějaký pevný bod. „Že
po vás takovou ústavu potomci převezmou
a budou se jí řídit, v to můžete samozřejmě
jenom doufat. Ale pořád je to více než ne‑
udělat nic,“ říká Martina Vítková.

Chodila jste na gymnázium v Kroměříži,
kde jste se seznámila s manželem, pak
jste studovala účetnictví a finance na VŠE.
Vždycky vás bavila čísla, nebo to byla spíš
nutnost, že jste se na tenhle obor dala?
Kam jít studovat, jsem se rozhodovala ještě
za totality. Tenkrát byla Vysoká škola ekono‑
mická prestiž. Věděla jsem, že nemohu učit
děti nebo léčit lidi, vždycky jsem vlastně byla
typ manažera, ale to se dříve nikde neučilo.
Ekonomka byla rozumová, pragmatická
volba.

Hned od úplného začátku jste pomáhala
manželovi? Firmu založil, ještě když byl
na gymnáziu.
Ano, od začátku. Zakládal ji, když jsem šla
na vysokou školu.

Dnes je vaše společnost velká, podnikáte
v mnoha oborech. Tenkrát, před 25 lety,
jste prodávali první počítače. Pamatujete
si začátky?
Živě. Měli jsme prostor menší než garáž,
s kovovou roletou. Manžel v němměl kan‑
celář a prodával počítače, které se montovaly
z jedenácti komponent. Jeden tehdy stál až
sto tisíc. Já vystavovala faktury v textovém
editoru, to ještě nebyl aniWord. Když manžel
vozil zboží zákazníkům, potřeboval někoho,
kdo by v kanceláři přijímal objednávky,

Tereza Hromádková Tomáš Nosil

→
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mobily neexistovaly, jenom pevná linka,
pochopitelně ani internet. Postupně se to
rozjíždělo, tak jsme vzali první sekretářku.

Váš manžel vzpomínal, že vás v začátcích
okradl nějaký zaměstnanec. Vybílil sklad
a vznikla škoda asi milion korun. Jak jste
to přežili?
Člověk přežije všechno. Tenkrát byl pro firmu
likvidační milion, dneska je to třeba 20mi‑
lionů, rozdíl je jenom ve výši částek. Na konci
to vždycky nějak uděláte, akorát vás to
zabrzdí. Od té doby se nám staly daleko horší
věci. Někdy třeba uděláte špatné rozhodnutí.
Když podnikáte, nikdy se nepovede všechno.
To je normální.

Mohla byste říct, co se vám v poslední
době povedlo a co ne?
Povedl se nám určitě vstup na burzu s firmou
Fillamentum, která vyrábí umělohmotná
vlákna do 3D tiskáren. Asi před týdnem jsme
prodali divizi internet. Myslím, že za dobrou
cenu, a podařilo se nám stabilizovat práci
s jednotlivými týmy zaměstnanců. Nakonec
záleží stejně hlavně na nich.

A co se vám nepovedlo?
Bioplynové stanice, u nichž nelze zvýšit
příjem, protože ceny prodané energie určuje
energetický úřad. Přitom náklady stoupají.
Na bioplynky jsme si vzali úvěry a ty teď
splácíme. Ale to na začátku nikdy nevíte.
Hodně peněz jsme také investovali do py‑
rolýzy, kterou už se nám nedaří dotáhnout
asi sedm let. Plánovali jsme, že budeme
zpracovávat pneumatiky – rozsekáme je,
zplynujeme v pyrolýze, vznikne elektrická
energie a tu prodáme. To se zatím nepoved‑
lo, ekonomicky to moc nevycházelo, není
k tomu legislativa, není jasné, kdo má komu
platit za zpracování odpadu. Podobně jsme
zatím dopadli s likvidací těžkých kovů z kalů
z odpadních vod, což bude vyžadovat legis‑
lativa už brzy. Trápíme se s tím teď ve spolu‑
práci s Vysokou školou báňskou.

Často postupujete tak, že něco vybudujete
a po určitém čase prodáte.
Ano, protože byznys se velmi rychle mění.
Trh počítačů, které jsme prodávali na začát‑
ku, dneska téměř neexistuje. Počítač si už
u specialisty nekoupíte. Koupíte si iPhone,
notebook, které stojí 20 tisíc, na nich je
marže osm procent, a objednáte si je přes
internet. Ještě v roce 1998 jsmeměli největší
obrat díky tomu, že jsme prodávali mobily,
ale pak přišli operátoři a jednu dobu je nabí‑
zeli za korunu. A najednou ten byznys zase
neexistoval. Stejně tak si v současnosti nikdo
kromě nadšenců nebo profesionálů nekoupí
foťák. Většina lidí fotí mobilem. Zatímco

ještě v roce 2008 nám dělal část obratu jejich
prodej.

Kdybych byla na vašemmístě, stresovalo
by mě, že musím pružně reagovat a pořád
něco vymýšlet.
Taková je doba. Tempo udávají lídři trhu, jako
je Microsoft, Google nebo Apple, a my se je‑
nom přizpůsobujeme. Ano, bývá to stresující
a myslím si, že kdyby nám některé aktivity
vydržely déle, dokázali bychom na nich lépe
vydělat. Opakováním bychom se zlepšovali.
Ale někdy je lepší rozjetý byznys prodat.
V divizi internet jsme obsluhovali osm
tisíc zákazníků. Teď se trh konsoliduje, má
přijít čtvrtý operátor a je tady velká finanční
skupina, která skupuje poskytovatele služeb,
jako jsmemy. Nemůžeme jim konkurovat. Je

Martina Vítková
Vystudovala gymnázium v Kroměříži,
poté Vysokou školu ekonomickou
v Praze, obor účetnictví a finanční řízení
podniku. V roce 1992 spolu s manželem
otevřeli obchod s počítači. Začala
při škole účtovat a vést skladovou
evidenci. V roce 1995 založili společnost
NWT, a. s., která se stala významnou
technologickou a inovační firmou.
Martina Vítková v ní řídí finance. Její
týmmimo jiné vede účetnictví, vytváří
daňová přiznání, účetní uzávěrky pro
desítky společností, udržuje přidělené
dotace, dojednává bankovní financování
pro celý holding i zákazníky, stará
se o nemovitosti a HR. S manželem
vychovává tři dcery.
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výhodnější říct si: Dobře, vybudovali jsme to,
nese nám to něco, ale teď dostaneme tolik, že
bychom takovou částku nevydělávali dalších
několik let. Získáme tím prostředky, které
investujeme jinam.

Kam?
Stavíme 120 high‑tech bytů v centru Zlína.
Rozjíždíme i stavbu pasivních domů, protože
od roku 2023 by všechny rodinné domyměly
být pasivní. Na to je potřeba mít pozemky,
povolení a už teď investovat.

V Praze by se takové byty určitě dobře
prodaly, ale ve Zlíně bych trochu pochy-
bovala.
Určitě se prodají, na tom se nedá prodělat,
přinejhorším vyděláme o něco méně, než
předpokládáme. Pustili jsme se do nich hlav‑
ně proto, že situace ve stavebnictví je v sou‑
časnosti i kvůli legislativnímu rámci kritická.
Velcí investoři chtějí mít stavbu hotovou
v šibeničním termínu a tlačí dodavatele,
jako jsmemy, ke zdi kličkami ve smlouvách.

Na konci přijde místo investora rovnou práv‑
ník, který se prochází po stavbě a ukazuje,
že podle smlouvy jsme nedodali včas tohle
a tamhle to a napaří nám penále v milionech
korun. Přitom zeď, na které má být rozvaděč,
tam nebyla, nebo dokonce bylo vše dodáno,
ale investor se vyhýbá převzetí a schválně od‑
daluje termíny. Teď zrovna mi dluží na jedné
stavbě 20milionů. Dům je zkolaudovaný, ob‑
sazený 200 nájemníky, inzerce v prestižních
časopisech, a přesto peníze nemáme. To jsou
děsné nervy a s manželem jsme se shodli,
že nám to za to nestojí. Řešili jsme dokonce,
jestli divizi subdodávající do stavebnictví
nezavřeme, jenomže to není tak jednodu‑
ché, protože obnovit už by nešla. Zmizí
lidi a s nimi know‑how. Raději to uděláme
opačně. Budeme sami investory.

Jednou z vašich relativně nových investic
je stavba obřích skleníků na pěstování
rajčat. První jste vybudovali na Slovensku
a měli jste v plánu jich postavit dalších
pět. Jak to s nimi vypadá?

Začátky skleníků sahají vlastně daleko do mi‑
nulosti. V roce 2008 jsme prodali optické sítě
a získali tak 15milionů. Za ně jsme si pořídili
fotovoltaickou elektrárnu, kterou jsmeměli
na budově skladu a posléze i na domě. Pak
ve fotovoltaice nastal boom. V roce 2010 jsme
postavili elektrárny za čtyři miliardy. Nebyli
jsme baroni, kteří vydělávali na jejich provozu,
jen jsme je dokázali postavit. V roce 2011 jsme
pokračovali na Slovensku, ale pak přišla krize.
Na malémměstě jsme zaměstnávali spous‑
tu pracovníků, každýmá rodinu, hypotéku
a těmhle lidem nemůžete říct, ať jdou domů,
že jsme to nezvládli. A tak jsme pro ně vy‑
mysleli, že budeme stavět bioplynky. Jenže ty
časem přestal stát podporovat a dostali jsme
se tam, kde jsme byli předtím. Na Slovensku
jsme aleměli svoji vlastní bioplynku, kterou
jsme provozovali, a u ní pozemek. Bioplynka
má přebytek odpadního tepla. Jednou z variant
bylo jím vytápět skleník.Manžel to nejdříve
odjel obhlédnout s kolegou do Španělska
a potom jsme poslali naše inženýry a projek‑
tanty na půlroční zkušenou do Nizozem‑ →

S nastupujícími inovacemi se měníme i my a jsme stá-
le náročnější. To firmy žene kupředu. Například Google,
který minulý rok v září oslavil teprve 20 let od svého za-
ložení, už jako „osmiletá“ firma vykazoval meziroční růst
o 77 % a byl označen za nejcennější značku světa s hod-
notou přes 66 miliard dolarů. Google přitom už dávno
není „pouhý“ vyhledávač. Nepřetržitě inovuje své aplika-
ce a navíc stále přichází s něčím novým. Mimo jiné patří
mezi lídry ve vytváření umělé inteligence. Dalším příkla-

dem může být firma Siemens, která se úspěšně adapto-
vala a je dnes lídrem na poli environmentální energie.

ŽIJEME V DOBĚ PŘEVRATNÝCH, NEBOLI
DISRUPTIVNÍCH, INOVACÍ, VYUŽIJTE TOHO

Využít potenciálu inovativních globálních gigantů,
jako je právě ikonický Google nebo Siemens, můžete i vy,
a to prostřednictvím tematického akciového fondu CPR
Global Disruptive Opportunities. Jedná se o celosvětově
unikátní fond investující do akcií společností spojených
právě s fenoménem disruptivních inovací. Společností,
které mění životní styl i spotřební zvyky, definují nové pra-
covní postupy a výrobní a komunikační procesy.

Fond sází na akcie firem zabývajících se digitálními
technologiemi, robotizací a automatizací, zdravotnictvím
a obnovitelnými zdroji, které využívají megatrendy (de-
mografické změny, globalizace, technologické inovace,
environmentální výzvy) a tvoří nové tržní prostředí. Díky
fondu nemusíte do světa zítřka jen nahlížet – pokud věří-
te v sílu technologií a nepřetržitý proud inovací, můžete
do něj také investovat.

Možná si teď kladete otázku, proč investovat do ino-
vativních firem? Jednoduše proto, že tyto firmy nejsou
tolik závislé na ekonomických podmínkách či tržních
změnách, protože mají až 3x rychlejší potenciál růstu tr-
žeb oproti celému trhu a protože se tak zprostředkovaně
stanete spoluvlastníky společností, které mění zaběhlý
řád. Pokud tedy chcete dosáhnout vyšších zisků než na
světových akciových trzích, při akceptování obdobně
vysokého rizika, a můžete své úspory odložit minimálně
na pět let, využijte tuto unikátní příležitost, kterou vám
nabízí Komerční banka ve spolupráci s Amundi. Skupina
Amundi je největším správcem finančních aktiv v Evropě.
Pod svou správou má více než 1,4 bilionu EUR a pyšní se
prestižním londýnským oceněním Správce aktiv roku.

Nechte se strhnout převratnými inovacemi spolu
s námi! Více informací o fondu CPR Global Disruptive
Opportunities získáte v jakékoli pobočce Komerční
banky, na bezplatné infolince 800 111 166 nebo na
webových stránkách www.amundi-cr.cz.

KB

Asi jste se v dětství také zamýšleli nad tím, jaký bude svět ve vaší dospělosti. Ale dnešní svět a vyhlídky do blízké
budoucnosti možná vaše tehdejší představy dalece přesahují - 3D tiskárny, nanotechnologie, létající drony či auta
bez řidičů. Současnou realitu si většina lidí vůbec nedokázala představit. A už vůbec nikoho nenapadlo, že by se na
převratných inovacích daly vydělávat peníze.

EG001875

Inzerce
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ska, aby se z fotovoltaiky přeučili na stavbu
skleníků. První vznikl před třemi lety. Od té
doby jsme postavili dalších pět, vesměs je
dodáváme zájemcůmna klíč včetně výsadby
rostlin. Pro nás stavíme desetihektarový skle‑
ník u elektrárny Dětmarovice blízko Ostravy,
což je investice asi půl miliardy.

Jaká je návratnost takové investice?
Úvěry se půjčují na deset let, ale skleník
může sloužit dalších 30, i když lze před‑
pokládat, že se mezitím technologie zase
posune dál. Máme výhodu, že se můžeme
svézt na kampani „local to local“, poptávce
po lokálních potravinách, která vlastně vy‑
tvořila nový trh. Dokonce chystáme „velkou
inovaci“ okurky.

Máte pobočky různě po světě, mimo jiné
na Kypru. Na jedné konferenci jste mluvila
o tom, jak hroznoumají tamní zaměstnan-
ci pracovní morálku. Kdykoliv tam někoho
sháníte, není k zastižení, ale fakturu k pro-
placení svých služeb vždycky pošle.
Přesně tak to je. Na Kypru pro nás pracují čtyři
lidé, ale částečně najímáme další zaměstnance.
Měli jsme pobočku i ve Španělsku, kde panuje

úplně jinámorálka. Španěl přišel na schůzku
o hodinu později a neměl s tím nejmenší
problém. Kdybych přišla na naši schůzku
o hodinu později bez omluvy já, budete si
myslet, že jsem cvok. Prostě jinámentalita.
Moje dcery hodně cestují, každá strávila rok
v Asii a starší teď studuje na prestižní škole
v Londýně. Jeden její spolužák je z Ekvádoru,
z rodiny, která vlastní obrovské plantáže. Divil
se, když dcera chtěla jít někam pěšky. On prý
v Ekvádoru nechodí pěšky ani přes ulici.

Dcery byly v Asii v rámci studia?
Ne, v rámcimezinárodní výměnyRotary klubu.
Obě odjelymísto třetího ročníku gymnázia.
Starší strávila rok ve škole na Tchaj‑wanu a na‑
učila se čínsky,mladší, která studovala v Jižní
Koreji, korejsky.Oběmají z jazyků státnice.

Že si vybraly takové vzdálené země
a jazyk?
Také jsem si říkala, že jsou praštěné, když
s tím přišly. Na moji námitku starší dceři, že
neumí čínsky ani slovo, se ozvalo: „No a?“
A pak odjela do jednoho tamního „malo‑
města“, které má dva miliony obyvatel a kde
anglicky neuměl vůbec nikdo.

Brečela vám do telefonu?
Musím říct, že ne, i když to tam neměla
jednoduché. Bydlela u majitele fabriky na vý‑
robu součástek pro Rolls‑Royce, ve vile, která
byla součástí továrního komplexu za měs‑
tem. Sice měla celé patro, kam se vozila
výtahem, sama pro sebe, ale ráno musela jet
tři čtvrtě hodiny na kole do školy. Navíc krát‑
ce po tom, co na Tchaj‑wan dorazila, zemřel
onomu řediteli otec. Na pohřeb prý přišlo
dva tisíce lidí a truchlilo se celý týden. O dva
měsíce později prohledala manželka řediteli
mobil a zjistila, že ji podvádí. Sbalila si kufry
a odstěhovala se. Dcera zůstala v domě jen
s šéfem fabriky, ale ten si neuměl uvařit ani
čaj. Podle smlouvy měla dostávat jídlo, ale on
nebyl schopen postarat se sám o sebe. A když
se pak s manželkou usmířili, odjeli spolu
na Havaj. Dcera zůstala v jeho domě sama.
To brala hodně těžce, přece jenom 17letá
holka na druhém konci světa. My jsme ji
tam jeli navštívit a ještě jednou jsme se sešli
celá rodina na deset dní v Dubaji. Přežila to.
Zatímco když byla pryč druhá dcera, nemohla
jsem to přežít já.

Jak to?
Odjela do JižníKoreje.Do telefonunámbrečela
dvakrát. Poprvé, když tambylo zemětřesení
o síle 6,4 stupně, to jsemmyslela, že zešílím.
A podruhé to bylo v době, kdy se přiostřily
vztahy se SeverníKoreou, která odpálila směrem
k jižnímsousedůmraketu.Dcera bydlela dva
kilometry za americkou základnou.Brečelami
do telefonu, že tambouchla raketa. Já seděla
domaa říkala jsemsi, že tohoužmámdost.

Máme výhodu, že se vezeme na poptávce
po lokálních potravinách, jež vytvořila nový
trh. A chystáme i „velkou inovaci“ okurky.
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K sobě navzájem, v rámci širší rodiny nebo
i k zaměstnancům. Jejím hlavním účelem je,
aby nedocházelo ke sporům. Dcery se v ní
například zavazují, že sepíšou s budoucími
manželi předmanželskou smlouvu. Už proto,
aby si je někdo nevzal pro peníze. Ústava by
měla být závazná i pro příští generace. Protože
teď se s našima holkama ještě dohodneme,
vychovali jsme si je, ale pak přijdou další
potomci a jejich partneři, a když se rozvedou,
přibydou jejich novémanželky a manželé, a už
to pojede.

Jak vás napadlo sepsat takovou ústavu?
Díky zmiňované Family Business Network.
Když chcete, aby se rodinná firma udržela
více než jednu generaci, nemáte jinou mož‑
nost. Podle statistik druhé pokolení přežije
jen 30 procent rodinných firem a po tře‑
tím už jsou to jenom asi tři procenta. Že
po vás takovou ústavu potomci převezmou
a budou se jí řídit, v to můžete samozřej‑
mě jenom doufat. Ale pořád je to více než
neudělat nic. •

I když Mexičan na lyžařský zájezd do Alp
určitě nezapomene. Naučil se lyžovat.

Počítáte s vašimi dcerami jako nástupky-
němi ve firmě?
Ano, a stejně jako se vychovává vrcholový
sportovec,my vychováváme vrcholovémana‑
žery. Naše holky v tom žijí odmalička, pozorují
nás a učí se. Navíc je samozřejmě podporu‑
jeme ve studiu, obě chtějí jít na univerzitu
do Ameriky a potom pravděpodobně zamíří
na zkušenou do nějaké jiné firmy v rámci
celosvětové organizace Family Business
Network, která spojuje rodinné firmy. Dvakrát
za rok pořádá pro budoucí generaci podni‑
katelů setkání, kam naše dcery jezdí. Ovšem
my s manželem jim jen ukazujeme cestu,
a záleží na nich, jestli se po ní budou chtít
vydat. Doma jsme v každém případě uzavřeli
rodinnou ústavu.

Co to je?
Soubor pravidel, podle kterých si myslíme, že
by se jednotliví členové rodinyměli chovat.

Koupili jsme jí hned letenku.Dcerami potom
říkala, žeKorejci se kvůli tomuvůbecnevzru‑
šovali.

Mluvila jste o výměně. To znamená, že
k vám domů jezdili nějací teenageři?
Za to budu jednou svatá. Měla jsem pět
zahraničních studentů, každého na tři
měsíce. Mexičana, dvě Američanky, Bolivijku
a Indku. Mexičan byl trochu kulhající klučina
z ostrova v Mexickém zálivu, domaměli
kuchařku, zahradníka, a protože celý život
chodil v šortkách a žabkách, neuměl se
pořádně obléct a skoro ani zavázat tkaničky.
V Bratislavě se mi ztratil a málem jsem ho
nechala hledat policií. A to byl z nich ten nej‑
lepší. Po něm přijela Indka, která se nemyla.

Jste zavázáni být s mladými návštěvníky
například u večeře?
Ne, ale žijí jako vaše vlastní děti. Absolvo‑
vali s námi i dovolenou. Napřed jsem byla
nadšená a plánovala, kam všude je vezmu, ale
pak jsem zjistila, že jim stačí být na mobilu.
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