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Přes 25 let vám přinášíme
nové světové technologie

1992—2018
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1992 19991995 2000 2002 2003 2007 20081998

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

Hlavní sídlo NWT Computer v Hulíně Prezentace NWT Computer v Baťově vile ve Zlíně Nová budova zlínské pobočky (2003) Logistické centrum v Hulíně (2007)

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 
počítačových sítí 
a internetu. 

Založení
internetové 
nákupní 
galerie 
Patro.cz.

Založení 
pobočky 
ve Zlíně.

Získání certifikátu 
ISO dle norem 9001 
a 9002. 

Dosažení obratu 
přes 130 milionů 
korun a zařazení 
mezi 100 největších 
firem na českém 
trhu v oblasti IS/IT.  

Zvýšení počtu 
zaměstnanců na 30. 

Otevření 
provozovny 
v Praze.

Obrat 
společnosti 
212 milionů Kč.

Již 60 
zaměstnanců. 

Stavba nové 
moderní budovy 
pro zlínskou 
pobočku.

Dobudování 
dohledového 
centra a stavba 
nového 
logistického 
centra v Hulíně. 

Nárůst počtu 
zaměstnanců na 
130. 

Moderní vzhled a nové 
logo internetového 
obchodu Patro.cz. 

Výrazný růst pokrytí 
bezdrátovou sítí (od 
Valašského Meziříčí po 
Hodonín). 

Otevření prodejny 
Euronics v Hulíně. 

Zaměření společnosti 
i na ekologické projekty.
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Namontování téměř 160 tisíc 
fotovoltaických panelů.

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.

2009 2010 2011 2012 2013
Zahájení výstavby fotovoltaických elektráren (2009) V roce 2010 prošla společnost kompletním rebrandingem Bioplynová stanice Kameničany (SK) Zahájení výroby a prodeje strun do 3D tiskáren (2013)

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. 

Změna právní formy a názvu 
společnosti na NWT a.s., 
výměna loga a kompletní 
rebranding holdingu. 

Dokončení páteřní optické 
metropolitní sítě v Hulíně. 

Rozšíření portfolia servisních 
služeb - cloud, zajišťování 
provozu, servis a FVE a BPS.

Podpora start-up projektů. 

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. 

Založení filiálu NWT a.s. v Ruské 
federaci. 
 
Více než 400 dokončených instalací 
fotovoltaických elektráren v ČR, SR, 
Chorvatsku a Velké Británii.

Rozšíření obchodního oddělení 
o projekty LED technologií 
a realizace 16 projektů od 
venkovních osvětlení až po 
průmyslové haly. 

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

První postavená FVE na Ukrajině. 

Projektová příprava a získání 
stavebního povolení pro průmyslový 
skleník 3 ha na pěstování rajčat - 
Kameničany (SR). 

Projektová příprava a získání 
stavebního povolení na realizaci  
nového sídla NWT a.s. ve Zlíně. 

Vytvoření aplikací pro správu 
veřejných zakázek - Paveza a Eveza. 

Kamerové systémy pro zdravotnická 
zařízení (telemedicína). 

Výroba a prodej strun do 3D tiskáren.
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Divize Internet prodána 
skupině Suntel Net.

Úspěšný vstup dceřiné 
společnosti Fillamentum 
na nový trh Start pražské 
burzy, dosáhnutí maxima 
úpisu všech nabízených 
akcií.

Zvýšení počtu 
zaměstnanců na 400.

Realizace prototypu 
prvního elektromobilu.

Zahájení činnosti 
odbytové organizace 
OVOZELA, družstvo (SR).

Výstavba 
nejmodernějšího 
produkčního skleníku 
v ČR (3 ha, Haňovice).

Ocenění finanční 
ředitelky Martiny Vítkové 
jako 25. nejvlivnější ženy. 
České republiky.

Spoluzaložení odbytové 
organizace pro Česko 
- Čerstvě utrženo, 
družstvo.

Realizace 3 hi-tech 
produkčních skleníků 
- Velké Němčice (4,6 
ha), Mutěnice (2,5 ha) 
a Smržice (2,4 ha).

Stavba dosud největšího skleníku 
v Česku - 10ha Farma Bezdínek 
v Dolní Lutyni.

Stavba prvního pasivního domu 
nové generace - ALPH, na 
Kudlově ve Zlíně.

Hlavní role generálního 
ředitele NWT a.s., Davida Vítka, 
v populární reality show Utajený 
šéf (sledovanost téměř 900 tisíc 
diváků v prime time na TV Nova).

2014 2015 2016 2017 2018

Výstavba a zahájení 
provozu 3ha skleníku pro 
hydroponické pěstování 
rajčat v obci Kameničany 
(SR).

Systémové řešení kombinace 
fotovoltaiky s bateriemi, 
dodávky tepelných čerpadel.

Spolupráce s čínskou firmou 
v oblasti interaktivního 
vzdělávání.

Výroba vlastních LED svítidel.

Dokončení rekonstrukce a přestěhování 
provozu firmy do moderního komplexu 
bývalého baťovského sila ve Zlíně.

Vznik datového centra Silo.

Rekonstrukce budovy Sila nominována 
mezi 30 nejlepších objektů v soutěži Stavba 
roku ČR.

Ocenění Značka kvality SK Gold pro rajčata 
z Kameničan.

Ocenění Českých 100 Nejlepších v kategorii 
Invence - nasazení - export - zisk.

Zahájení provozu skleníku v Kameničanech (2014) Nové sídlo společnosti NWT ve Zlíně - Prštném (2015) Založení odbytové organizace Ovozela na Slovensku (2016) Výstavba pasivního domu nové generace (Zlín - Kudlov, 2018)
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www.nwt.cz  |  info@nwt.cz  |  800 570 570 

NWT a.s., tř. Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín


