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O NWT

Naším cílem je být na trhu
v první trojce ve všech sektorech,
kterým se věnujeme
Už více než čtvrtstoletí patříme mezi
nejvýznamnější technologické a inovační firmy České republiky. Naší vizí
je přinášet lidem ty nejnovější světové
technologie (New World Technologies).
Nadčasové produkty, chytrá řešení
a nejvyšší možná kvalita tvoří stěžejní
pilíře holdingu, jehož cílem je být na
trhu v první trojce ve všech sektorech,
kterým se věnuje.
Investujeme do inovativních projektů
a start-upů zaměřených na trvale udržitelný rozvoj i celosvětovou environmentální politiku. Již několik let patříme mezi 100 nejlepších firem České
republiky.
Srdcem NWT je bývalé baťovské obilní
silo ve Zlíně. S pobočkami na Slovensku,
v Anglii a na Kypru zaměstnáváme více
než 400 pracovníků v oborech zemědělství, stavebnictví, informační technologie a energetika.
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ÚVODNÍ SLOVO

Většina věcí, jimiž se budeme v příští
dekádě zabývat, pravděpodobně
ještě ani neexistuje, a to nás baví
ze všeho nejvíc
Vážení obchodní partneři,
dámy a pánové,
rok 2018 jsme vítali sloganem „welcome
to change“, aniž bychom tušili, jak moc
vizionářský bude. Změnám se u nás
opravdu zalíbilo. Rozrostli jsme se, rozšířili jsme organizační strukturu a vylepšili
způsob řízení. Zahájili jsme novou fázi
digitalizace a bezpečnosti. Poctivou
českou zeleninu jsme rozšířili o okurky,
pustili se do výstavby pasivních domů,
vyzkoušeli Fundlift a po více než 20
letech provozu spustili nový software
pro e-shop Patro.cz.

Naší nové divizi Pasivní domy se podařilo rozjet výrobu vlastních prefabrikovaných panelů, pustit se naplno do
výstavby vzorového domu na Kudlově ve Zlíně a připravit další projekty
rodinných a bytových domů v Těrlicku,
Dolních Tošanovicích a Fryštáku. Navazujeme na aktuální potřeby evropského
udržitelného rozvoje – výstavba je
dlouhodobě udržitelná, ohleduplná
k životnímu prostředí, časově nenáročná a téměř nezávislá na trhu práce.

Trendy ve světových technologiích
nás fascinovaly od prvopočátku. Jsme
rádi, že je jen slepě nenásledujeme, ale
také sami udáváme. Když jsme před 26
lety začínali, nejhlasitějším výkřikem
moderní doby byl fax. Dnes patříme
mezi nejvýznamnější dodavatele informačních technologií v České republice. Nabízíme cloudová řešení, služby
jednoho z nejmodernějších datových
center v zemi – a vlastní softwarové řešení, které využívají zákazníci veřejných
i soukromých institucí.

V závěru roku se nám podařilo vyřídit
financování a zkolaudovat první etapu
skleníků Dolní Lutyně o rozloze 5,2 ha.
Farma Bezdínek bude svou rozlohou
největším produkčním skleníkem v Česku – s předpokládanou roční produkcí
3 500 tun rajčat a okurek. První úroda
se na pulty obchodů dostala už v lednu
2019. Naše další kroky směřují k tzv.
bezreziduální produkci (bez pesticidů).
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Každý krok ke zdravější planetě je pro
nás důležitý. Proto se mezi našimi start-upy objevil také ENVIEL. Environmentální, elektrický – a díky tomu udržitelný
užitkový vůz, který je šetrný k místní
infrastruktuře i k obyvatelům. Přináší
bezemisní tichý provoz, nízké náklady
i celoroční variabilní využití.
Naše technologické know-how směřuje stále více k udržitelnému rozvoji
a pasivním stavbám, kterým to myslí.
Naše nově vzniklá stavební divize stojí
na expertech s letitou praxí, díky kterým
jsme mohli začít rovnou „mrakodrapem“
– unikátním bytovým komplexem na
úrovni newyorských standardů Park Tower. Na investiční platformě Fundlift se
nám podařilo rozjet historicky největší
crowdfundingovou kampaň v ČR – a na
financování tak vybrat 250 % z původní
plánované částky 10 mil. Kč. Park Tower
vyroste už koncem roku 2020 v samotném srdci města Zlín – přímo naproti
parku Lorencovy ulice.
Na jaře roku 2018 jsme prodali naši
divizi poskytující služby internetového
připojení z důvodu aktuálního vývoje
na trhu pro regionální poskytovatele
internetu. Kapitál z prodeje plánujeme
opětovně využít pro rozvoj oborově příbuzných služeb, které budou v souladu
s naší vizí: přinášet lidem ty nejnovější
světové technologie.
Také letos nás potěšilo hned několik
významných ocenění. Již počtvrté jsme
se umístili mezi 100 nejlepších firem
České republiky v anketě společnosti
Comenius. První ocenění jsme získali
v oborové kategorii „INFORMAČNÍ
A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE”, další
pak převzala naše finanční ředitelka,
Martina Vítková, v kategorii “LADY PRO”
věnované mimořádným ženám. Jako
„TOP ženu podnikatelku“ ji v anketě TOP
ženy Česka ocenil také mediální dům
Economia a podle Časopisu Forbes byla
18. nejvlivnější ženou roku 2018.

Projekt divize efektivní ICT se umístil na
2. místě v kategorii Bezpečnost a ochrana citlivých dat v prestižním žebříčku
Microsoft Awards 2018. A naše dceřiná
společnost Fillamentum ukázala, že
i „malá“ hulínská firma může být ve
světě pořádně vidět. Úspěšně prorazila
na pražské burze a díky tomu založila
novou pobočku ve Spojených státech –
nedaleko Pittsburghu, kde chce spustit
další výrobní linku. Mimo to se stala
také absolutním vítězem v kategorii
Globální exportér roku 2018.
Jsme rádi, že jsme dospěli do fáze, kdy
si můžeme vybírat projekty, které baví
nás i naše pracovníky. Nápadů je dost
a my máme štěstí na šikovné lidi, se
kterými jde zrealizovat prakticky cokoliv
– a za to jim patří velký dík!
Většina věcí, jimiž se budeme v příští
dekádě zabývat, pravděpodobně ještě
ani neexistuje, a to nás baví ze všeho
nejvíc. Do dalšího roku plánujeme
především zintenzivnit spolupráci napříč divizemi. Těšit se tak můžete třeba
na robota pro sběr rajčat, monitoring
skleníků, anebo vědecko-technologické
centrum, ve kterém si budou moci zákazníci pronajmout kancelář s benefity
jako je datacentrum nebo IoT laboratoř.
Děkujeme za důvěru, kterou jste nám
a našim projektům v uplynulém roce
věnovali. Velmi si jí vážíme. Už teď se
moc těšíme na nové (nejen) technologické výzvy.
Přeji mnoho úspěchů v roce 2019.
David Vítek
Předseda představenstva NWT a.s.
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ZÁKLADNÍ INFO

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Obchodní jméno:
Sídlo:
Korespondenční adresa:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Zapsán:

NWT a.s.
nám. Míru 1217, 768 24 Hulín
tř. Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín
63469511
CZ63469511
akciová společnost
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 6207

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Web:
E-mail:
Telefon:

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

OBCHODNÍ ÚDAJE
Předseda představenstva:
Místopředseda představenstva:
Člen představenstva:
Dozorčí rada:

David Vítek
Bc. Martina Vítková
Ing. Jiří Stodůlka
Valerie Vítková

PŮSOBNOST HOLDINGU
Česká republika
Slovensko
Velká Británie		
Kypr

NWT a.s.
NWT Slovakia s.r.o.
NWT Greenhouse s.r.o.
NWT a.s., organizačná zložka
NWT International Ltd.
NWT Holding Ltd.
RR Technologies Trading Ltd.
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OBLASTI ČINNOSTI

VÝROBA A ÚSPORA ENERGIÍ
Výroba elektřiny, vytápění a chlazení, prodej levnější elektřiny a plynu, LED osvětlení, termické zušlechťování biomasy,
skládkový plyn, BPS a kogenerace, servis a opravy FVE, využití
odpadního tepla.

PRODUKČNÍ SKLENÍKY
Projekce a příprava staveb, administrace dotací, výstavba na
klíč, poradenství a školení, mechanizace a vybavení, Farma
Kameničany, Farma Bezdínek, družstvo OVOZELA, družstvo
Čerstvě utrženo.

STAVEBNICTVÍ
Příprava projektů, pasivní domy, elektromontáže, rekonstrukce,
výstavba fotovoltaických elektráren, výstavba bioplynových
stanic, výstavba peletáren.

IT & TELCO
Dodávky výpočetní techniky, správa a outsourcing IT, datové
centrum SILO, informační systémy a aplikace, cloudová řešení,
tisková řešení, telekomunikace, konferenční služby, call centrum.

HOLDING
Start-upy, investice, finanční služby, pronájem služeb,
internetové obchodní domy, výroba plastových součástek,
3D tisk, chráněná dílna, Farma Pod Hvězdou.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

CEO
David Vítek

Bc. Martina Vítková,
finanční ředitelka

AGRO
Ing. Jiří Stodůlka,
ředitel divize

ICT
Ing. Vít Štěpánek,
ředitel divize

ELEKTRO
Michal Gregor,
ředitel divize

ENERGO
Ing. Martin Malý,
ředitel divize

PASIVNÍ DOMY
Ing. Karel Havlíček,
ředitel divize

E-BUSINESS
Lukáš Židek,
ředitel divize

BACKOFFICE
Mgr. Jaroslav Vychodil,
ředitel divize

MARKETING
Mgr. Patrik Beránek,
ředitel divize

HOLDING
Michal Mucska,
EMEA s.r..o.

Josef Doleček,
Fillamentum
Manufacturing
Czech s.r.o.
Radek Fojtík,
Farma
Kameničany

Ing. Jan Fučík,
Farma Bezdínek

MANAGEMENT
Ing. Veronika Očadlíková,
HR

Ing. Zdeněk Topič,
ICT

Bc. Michal Výskala,
procesy
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PŘEHLED DIVIZÍ
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AGRO
Poslaním divize Agro je zajistit
Čechům a Slovákům celoroční
přísun čerstvé lokální zeleniny
nejlepší možné chuti
Od roku 2009 divize AGRO realizuje
v roli generálního dodavatele technologické stavby na klíč – celkem jich zatím
dokončila za více než 4 mld. Kč.
Od roku 2013 se věnuje výstavbě produkčních skleníků na klíč (od velikostí
0,5 ha) vhodných pro celoroční pěstování zeleniny, ovoce a květin. Za realizaci odpovídá stabilní tým zkušených
technologů, projektových manažerů,
stavbyvedoucích, strojníků a techniků.
Aktuálně je NWT největším stavitelem
produkčních skleníků v České a Slovenské republice. Svým zákazníkům
nabízí kompletní servis, který zahrnuje
zpracování projektové dokumentace,
vyřízení stavebního povolení, zpracování ekonomického modelu projektu,
zajištění financování od banky, přípravu žádosti a komplexní administraci
investiční dotace. Zajišťuje dodávky
materiálu, technologií a mechanizace
pro pěstování ve skleníku. Novým pěstitelům nabízí také školící program přímo
v našem produkčním skleníku v Kameničanech v kombinaci s teoretickým
a praktickým školením v produkčním
skleníku v Nizozemí.

Skleník v Dolní Lutyni bude svou rozlohou 11 ha
dosud největší produkční skleník v Česku

Denně se na Bezdínku sklízí 5000 kg rajčat a okurek
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ICT
Portfolio divize ICT zahrnuje
kompletní IT řešení pro firemní
klientelu i veřejnou správu
Divize ICT nabízí širokou paletu IT
služeb pro malé firmy i velké korporace. Je jedním z největších dodavatelů
cloudových služeb. Specializuje se
na serverové produkty společnosti
Microsoft. Vlastní datové centrum ve
Zlíně, které vybudovala na špičkových
technologiích.
Nabízené služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cloudová řešení
služby Office 365
zálohování a replikace
virtuální servery
outsourcing IT
dodávky výpočetní techniky
tisková řešení
informační systémy a aplikace
poradenství, školení, integrace

Divize patří k největším odborníkům na cloudové
služby v Česku

Výhodou chytré zasedačky je její nezávislost na
počítači
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ELEKTRO

Elektro nabízí slaboproudé
a silnoproudé elektroinstalace
včetně všech navazujících služeb
Divize nabízí dodávky a služby v oblasti
slaboproudých, silnoproudých rozvodů
od technického návrhu přes projekt, realizaci až po záruční i pozáruční servis všech
dodávaných technologií a systémů.
Služby poskytuje jak pro rodinné domy,
tak pro velké průmyslové areály.
Mezi hlavní činnosti patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projekční činnost
silnoproudá elektroinstalace (SIL)
kompletní dodávky stavebních celků
systémy měření a regulace (MaR)
inteligentní řízení budov
datové sítě a strukturovaná
kabeláž (SK)
elektrická požární signalizace (EPS)
ozvučení, evakuační rozhlas (MR, ER)
poplachové zabezpečovací
a tísňové systémy PZTS (dříve EZS)
monitorovací a kamerové systémy
(CCTV)
docházkové a přístupové systémy
(ACS, EKV)
jednotný čas (JČ)
osvětlení

Pro Uni Hobby Svitavy jsme provedli elektroinstalace za
celkem 37 mil. Kč

Výrobní hala Ptáček v Olomouci má od nás kompletní
silnoproudé instalace, venkovní rozvody a osvětlení
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ENERGO

Energo realizuje energeticky
úsporné projekty, které šetří
finanční zdroje i životní prostředí
Divize nabízí služby v oblasti obnovitelných zdrojů, úspor energií a technického zařízení budov. Poskytuje technickou a ekonomickou přípravu projektu,
navrhuje vhodné formy financování
a kompletní dodávku a instalaci na klíč.
Specializuje se jak na velké průmyslové
instalace, tak na realizace malých zdrojů
tepla a elektřiny v rodinných domech.
Zabývá se také servisem a monitoringem malých i velkých fotovoltaik, bioplynových stanic, dodávkou úsporného
LED osvětlení a je rovněž dodavatel
levnější elektřiny a plynu.
Do nabídky energetických úspor spadají následující produkty:
•
•
•
•
•

fotovoltaické elektrárny
tepelná čerpadla
kogenerační jednotky jako
primární zdroj tepla
kotelny na klíč
kogenerační jednotky na zemní
plyn

Příklad využití hybridní fotovoltaiky ve Zlíně: energie ze solárních
panelů se ukládá v 6 bateriích
o celkové kapacitě 51 kWh
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ENERGIE

Divize nabízí dlouhodobě jedny
z nejpříznivějších cen elektřiny
a plynu na trhu
Změnu dodavatele a všechny dokumenty připraví a zařídí pro své zákazníky zdarma. Celý proces je zcela bez
rizika a bez starostí, pro maximální
pohodlí. Zákazníci využívají tarif bez stálého poplatku za odběrné místo, ušetří
tak až tisíce korun ročně oproti běžným
nabídkám.
Pro domácnosti můžou zákazníci využít
možnost sjednání smlouvy na dobu neurčitou – tedy bez jakýchkoliv závazků.
Pro firemní zákazníky s vyšší spotřebou
nabízí možnost sjednání individuální
ceny za elektřinu a plyn.

Dlouhodobé působení na českém trhu v oblasti
energetiky odlišuje tuto divizi od mnoha dodavatelů
energií

Zákazník ušetří až 35 % oproti běžným dodavatelům
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PASIVNÍ DOMY

Divize staví pasivní domy nové
generace, které uspoří až 90 %
nákladů na vytápění a chlazení
Divize staví pasivní domy ALPH (Active
Live Passive House), domy nové generace, které přináší nejen pasivní standard,
ale především zdravé a bezpečné
bydlení s využitím moderních technologií přátelských k životnímu prostředí.
Bydlení v pasivním domě znamená
úsporu nákladů na vytápění, stálý
přívod čerstvého vzduchu bez průvanu,
vysokou tepelnou pohodu v místnosti
a příjemné teploty po celý rok.
Pasivní domy jsou projektovány technologií betonových prefabrikovaných
panelů se zabudovanou tepelnou
izolací na venkovní straně, které zajišťují
dostatečnou akumulaci tepelných zisků
jak z pasivních, tak z aktivních zdrojů.
Výroba panelů probíhá v nové provozovně v Hulíně.

Panely s vlastní technologií si divize vyrábí ve své
provozovně v Hulíně

Stavba vzorového
pasivního domu ve
Zlíně - Kudlov
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E-BUSINESS

Divize E-Business provozuje e-shopy
s širokým produktovým portfoliem,
působící na trhu od roku 1998
Již 20 let se divize E-Business zabývá
prodejem širokého produktového portfolia. Pro statisíce zákazníků u nás a na
Slovensku nabízí přes 300 tisíc produktů
s denně aktualizovanou nabídkou. Provozuje také vlastní logistické centrum.
Nabízí kompletní portfolio od drogerie
přes elektroniku až po oděvy, věrnostní
systémy pro zákazníky, skladové hospodářství a logistiku, dodání do 2 dnů od
objednání.
Zboží prodává prostřednictvím
webových aplikací www.patro.cz,
www.knihy.cz, www.lypo.cz,
www.sportilo.cz aj.

Divize provozuje vlastní logistické centrum s několika
sklady

E-shopy vytváří vlastní tým vývojářů
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Počet zaměstnanců:
Výsledek hospodaření
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Díky neustále se rozvíjejícímu portfoliu služeb a především pozici největšího stavitele
produkčních hi-tech skleníků v ČR se NWT i navzdory stagnující ekonomice neustále rozrůstá.
Oproti roku 2017 významně vzrostl výsledek hospodaření spolu s obratem.
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FINANČNÍ DOKUMENTY

Rozvaha
Výkaz zisků a ztrát
Příloha účetní závěrky
Cash flow
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Zpráva o vztazích
Po konci rozvahového dne nenastaly žádné důležité skutečnosti,
které by měly vliv na účetní závěrku k 28. 2. 2019.
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