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VÝROČNÍ ZPRÁVA NWT a.s., 2010/2011



FYZICKÉ OSOBY

připojení k internetu
rozvody TV a Sat
internetové nákupy veškerého možného sortimentu
skupinové nakupování
slevový portál služeb i zboží
malo i velkoobchodní prodej elektroniky
malé střešní FVE instalace, poradenství
pomoc realizovat dobrý podnikatelský záměr
služby mobilního operátora
prodej FVE komponentů
nákupy na splátky, směnárenská služba

MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

outsourcing nákupního oddělení
správa IT a komplexní servis
správa koncových stanic
optimalizace serverové infrastruktury
kamerové systémy
ochrana a zálohování dat
požární signalizace a zabezpečovací systémy
vedení účetnictví, i mezinárodně
dotace/fondy EU
finanční poradenství
připojení k internetu a strukturovaná kabeláž
výroba webových prezentací na klíč
webhosting a serverhosting
telekomunikační služby
služby call centra vč. aktivního marketingu, 
help desk, hotline
střešní instalace FVE a dohledové centrum
tisková řešení
slaboproudé instalace, silnoproudé rozvody
přístupové a docházkové systémy
měření a regulace
evakuační rozhlas, ozvučení budov
systémy odměňování zaměstnanců a obchodních partnerů
podpora v realizaci podnikatelských záměrů,  
vč. pomoci vyřídit úvěr
outsourcing logistiky

INVESTORSKÉ CELKY

územní plánování a veškeré inženýrské práce
komplexní finanční poradenství
komplexní stavební práce
stavby elektráren (FVE, bioplyn) na klíč
investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie
kogenerační jednotky (i ke skládkám)
dohledové centrum

NWT a.s. 

ŘEŠENÍ, PRODEJ, SLUŽBY, PODPORA
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FYZICKÉ OSOBY

připojení k internetu
rozvody TV a Sat
internetové nákupy veškerého možného sortimentu
skupinové nakupování
slevový portál služeb i zboží
malo i velkoobchodní prodej elektroniky
malé střešní FVE instalace, poradenství
pomoc realizovat dobrý podnikatelský záměr
služby mobilního operátora
prodej FVE komponentů
nákupy na splátky, směnárenská služba

NWT a.s. 

Slovo předsedy představenstva

Uplynulý fiskální rok byl, jako ostatně všechny předchozí, ve znamení trvalé změny. Největší byla jistě změna právní formy, z NWT Computer s.r.o. na NWT a.s., 
a s tím spojený rebranding. Reorganizaci zaznamenala většina oblastí činnosti. Máme čtyři nové ředitele. Sloučila se obchodní oddělení Zlín a Hulín a sami obchodníci 
si ze svých řad zvolili Petru Večerkovou, nově obchodní ředitelku. Internetové domy Patro mají ředitele Marka Nováčka, jenž řídí také marketingové oddělení holdingu 
NWT. Ke změnám došlo i v oddělení Servis; to má v čele Víta Štěpánka. Rozdělením odpovědností s Jaroslavem Luhanem, dosavadním vedoucím divize, výrazně narostl 
potenciál a získali jsme nové významné zákazníky na správu sítí. Využíváme pro sebe i pro klienty „cloud computing“. Byl dokončen systém monitoringu, správy a údržby 
fotovoltaických elektráren. Zajišťujeme full servis od sečení trávy vlastním traktorem, přes technický servis až po vedení účetnictví.

Byla přesunuta prodejna v Kroměříži, na prestižnější místo v centru města. Představili jsme při té příležitosti nový „look“ kamenných prodejen NWT.

Internetový prodej se soustředil na méně konkurenční, obchodně zajímavější produkty. Spustili jsme Bonif.cz, což je slevový portál skupinových nákupů služeb i zboží.

Telekomunikační služby a internet měly mírný růst počtu zákazníků a ještě mírnější růst tržeb. Call centrum zeštíhlovalo po omezení spolupráce s největším zákazníkem 
- CitiBank - a nyní již opět roste. Byla dokončena optická metropolitní síť v Hulíně a klíčové připojení na vlakové nádraží. Budování pokračuje v Kroměříži a Veselí nad 
Moravou a zahájeno bylo v Bystřici pod Hostýnem.

Nejdynamičtější růst byl ve skupině realizace projektů pod vedením Ing. Jiřího Stodůlky ve Zlíně a Jakuba Mráčka v Hulíně. Mnoha investorům byly postaveny fotovoltaic-
ké elektrárny, které ušetří miliony tun CO

2
, na což se pod aktuálním populistickým tlakem vyvolaným posledními volbami zapomíná. Vzniklo tak mnoho lokálních zdrojů, 

ale i lokálních biotopů plných plazů a malých hlodavců. Na jedné elektrárně se dokonce zabydlela liščí rodinka, na jiné se učí dravci lovit mezi řadami panelů. Byla dokon-
čována jedinečná bioplynová stanice, je nyní již v provozu. Bude na ní testován světově unikátní prototyp kontinuální termotlaké přípravy materiálu, který by měl snížit 
výměru polí potřebnou pro provoz BPS. Ve stavbách obnovitelných zdrojů budeme pokračovat. Na Slovensku byla založena pobočka v Púchově, Bratislavě a následně 
v Banské Bystrici. Na Slovensku realizujeme více než 11 MW fotovoltaiky. Ty budou dokončeny až ve fiskálním roce 2011/2012. V přípravě jsou projekty ve fázi dokumenta-
ce na spalování biomasy, bioplynu a FV v dalších zemích EU. Vznikají obchodní zastoupení ve Španělsku, v Anglii a Indii. Divize slaboproud/silnoproud pod vedením Jana 
Kopřivy více než zdvojnásobila obrat. Zrealizovala zajímavé a technicky náročné zakázky.

Vyšší obraty a nové aktivity přináší větší nároky na firemní zázemí. Export/import v rámci i mimo EU, zahra-
niční účetnictví, zahraniční úvěry, exportní úvěry, to vše zvládla interní oddělení na výbornou, pod vedením 
Bc. Martiny Vítkové. 

Budoucnost zajišťuje nové oddělení rozvoje, vědy, výzkumu a podpory start-upů, zkráceně „Labs“, pod ve-
dením ředitele Josefa Dolečka. Spolupracuje s VŠ, vědci a vynálezci a uvádí nové myšlenky do praxe.

Obrat vzrostl a byl 3,4 miliardy korun. Úspěchu dosahujeme společně („together“), díky vám a vaší důvěře, 
díky tomu, že našim zaměstnancům na výsledcích záleží.

David Vítek 
předseda představenstva
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Základní informace o NWT a.s.

Identifikační údaje

Obchodní jméno: NWT a.s.
Sídlo: nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, Česká republika
IČ: 634 69 511; DIČ: CZ63469511
Právní forma: akciová společnost
Zápsána: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 6207

Hlavní oblasti činnosti

 » systémová integrace
 » obnovitelné zdroje energie
 » ICT
 » projektová činnost
 » environmentální investice
 » výzkumná a vědecká činnost

Nejvýznamnější reference

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
EUREST ČR, SK
Ministerstvo kultury
Česká televize
Czechinvest - agentura pro podporu podnikání
Krajská nemocnice T. Bati
Emerson Climate Technologies
Český statistický úřad
Česká pošta
Lukrom holding
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Lesy ČR
Baxter
Monsanto

OPERACE
NA TRHU

Obchod a marketing

PRODUKT

Produktový manažer:
Biotechnologie, Fotovoltaika, Kogenerace,

Pyrolýza, Termotlaká příprava biomasy, 
Vytápění, Turbíny, Malá vodní elektrárna

REALIZACE
Projektový manažer + produktový manažer

Stavbyvedoucí

PODPŮRNÉ DIVIZE
Stavební, Mechanizace, Informační a komunikační technologie, Backoffice, 

Servis - Operations & Maintenance, Research and Development

Obchodní údaje

Předseda představenstva: David Vítek
Členové představenstva: Bc. Martina Vítková, Ing. Jiří Stodůlka
Dozorčí rada: Ing. Zdeněk Topič, Petra Večerková, Jitka Gaudková

Obrat za fiskální rok 2010: 3,4 mld. Kč

Vize

Být číslo jedna v Evropě v šíři nabídky  
alternativních zdrojů.

Kontaktní údaje

web: http://www.nwt.cz
email: nwt@nwt.cz
tel.: 800 570 570
fax: +420 573 505 011
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Servis a dohledové centrum

Za uplynulý rok jsme obsloužili 74 firemních zákazníků z pěti evropských zemí - Česká 
republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a Bulharsko. Pýchou divize je Microsoft Gold 
Server Platform competency. Spravujeme více než 1000 koncových stanic.

Service desk Jira

Nástroj sloužící pro interní použití i komunikaci se zákazníky. Slouží k zadávání požadav-
ků, podporuje komunikaci, projektové vedení, řízení lidí či spolupráci napříč organizací 
se zákazníky. Umožňuje podchytit časové a jiné náklady na projekty.

Web pro FVE investory

Projekt sloužící pro investory FVE a provozovatele k poskytnutí údajů o výrobě, stavu stří-
dačů, míry regulace, osvitu apod. Umožňuje zobrazení aktuálních i historických údajů, 
srovnání a výstupy v podobě interaktivních grafů.

Projekt PAVEZA

Internetová aplikace reaguje na aktuální trendy v oblasti zadávání veřejných zakázek. 
Aplikace poskytuje zadavatelům efektivní podporu procesu zadávání veřejných zakázek 
již od okamžikuk definování a přípravy VZ, přes její vyhlášení a administraci průběhu 
zadávacího řízení nebo interního postupu zadavatele až do okamžiku podpisu smlouvy 
nebo jeho zrušení. PAVEZA poskytuje rovněž nástroje pro administraci veřejných zaká-
zek, čili nástroje pro podporu procesu po vyhlášení VZ. Administrátor má tak v každém 
okamžiku dokonalý přehled o stavu VZ, ve kterém se aktuálně nachází.

Dohledové centrum 24/7

Je vhodné zvážit nasazení komplexního řešení, které pokrývá celou oblast zabezpečení  
a řízení přístupu a snižuje náklady na údržbu a provoz. Cílem každého investora je udrži-
telnost projektu po celou dobu životnosti s důrazem na maximální možný výnos.



Mapa pokrytí
bezdrátovým Internetem.
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Telekomunikace a internet

Internet service provider

Současná kapacita připojení naší sítě k internetu je 2 + 2 Gbps (tuzemská + mezinárodní 
konektivita) s přímou konektivitou do NIXu (páteřní síť ČR) od dvou nezávislých posky-
tovatelů.

Síť disponuje více než 300 přístupovými body a v současné době obsluhuje zhruba 6000 
uživatelů bezdrátového připojení a pevných linek, stovky vytáčených a ADSL připojení.

Za minulý fiskální rok se přeneslo přes naši síť 3 787 TB dat, což znamená 10,5 TB za den 
nebo 121 MB za sekundu. Ve špičkách dosahuje datový tok hodnoty až 2,3 Gbps.

Optická síť Hulín

Optické sítě přináší pokrok, změnu myšlení, změnu přístupu k internetu a informacím, 
levnější a dostupnější komunikaci a tím větší vzdělanost a kvalitnější život.

Digitální satelitní televize

Řešením DVB-S ušetříte - české, slovenské a stovky zahraničních programů i satelitních 
rádií poskytujeme bez trvalých poplatků. Navíc si můžete kdykoliv objednat řadu dalších 
hodnotných programů, na libovolný počet měsíců, dle vaší volby i v HDTV rozlišení. Pří-
jem satelitní televize je dostupný kdekoliv, 100% pokrytí České republiky.

Chytrá televizní anténa (STA)

STA je kvalitním řešením příjmu televizního signálu především pro bytové domy - jedno 
řešení signálu pro všechny bytové jednotky. Zákazník má možnost volit mezi levnějším 
DVB-T signálem a kvalitnějším DVB-S signálem.



Fotovoltaická elektrárna
na RD v Kroměříži.
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Fotovoltaické elektrárny

Za rok 2010 bylo namontováno 159 611 ks fotovoltaických panelů, což představuje vý-
kon 34 300 kWp. Registrovali jsme 49 projektů o velikosti od 3,6 kWp do 300 kWp a 17 
velkých projektů o velikosti od 0,5 MWp až po 4,6 MWp. V současné době je rozestavěno 
dalších 8 velkých realizací na Slovensku.

Výstavbou fotovoltaických elektráren se zabývají ve společnosti dvě divize. Za poslední 
rok jsme expandovali do zahraničí, kde jsme založili i pobočky. Jedná se o Slovensko, 
Itálii, Španělsko, Velkou Británii a Indii.

Významné reference

FVE Kroměříž - Bílany, CZ

 » instalovaný výkon: 4 538 kWp; 21 216 FV panelů; 312 FV střídačů

FVE Pozořice, CZ
 » instalovaný výkon: 4 596 kWp; 21 376 FV panelů; 334 FV střídačů

FVE Nasavrky, CZ
 » instalovaný výkon: 3 028 kWp; 14 592 FV panelů; 228 FV střídačů

FVE Chrťany, SK 
 » instalovaný výkon: 1 897 kWp; 9 108 FV panelů; 3 vysokokapacitní FV střídače

FVE Plachtince, SK
 » instalovaný výkon: 1 996 kWp; 9 504 FV panelů; 8 vysokokapacitních FV střídačů



Inovativní termotlaká 
příprava biomasy.
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Biotechnologie a termotlaká příprava biomasy

Revoluční termotlaká příprava biomasy (TTP) a bioplynové stanice (BPS)

Termotlaká příprava biomasy zvyšuje podíl odbouratelné organické sušiny pro 
metanogenní proces vývinu bioplynu a zajišťuje snadnou čerpatelnost a jedno-
dušší míchání ve fermentorech. Díky TTP lze BPS provozovat v termofilním reži-
mu a zvyšovat množství bioplynu ze stejného množství biomasy a obsah metanu  
v bioplynu. Zapojením TTP do procesu lze snížit spotřebu biomasy nebo zvýšit elektrický 
výkon BPS při zachování objemu fermentorů a také se zkracuje doba zdržení ve fermen-
torech, čímž je celý proces vývinu plynu stabilizován. Technologie pracuje v kontinuál-
ním režimu.

Použitá technologická zařízení pochází z vlastní výzkumné činnosti NWT.

Referenční BPS se nachází v Pěčíně u Českých Budějovic. Stanice pracuje na principu 
mokré fermentace. Jsou použity dva fermentory a dofermentor. Pro zvýšení efektivnosti 
a účinnosti je zapojena do procesu termotlaká příprava biomasy, která je chráněna pa-
tentem a užitným vzorem.

Kogenerace

Větší kotle na spalování biomasy lze doplnit technologií výroby elektrické energie. Jedná 
se zejména o parní turbíny, horkovzdušné turbíny nebo točivé redukce. Kogeneraci lze 
využít výhodně u zdrojů ve stálém provozu (ohřev TUV nebo technologické teplo) i jako 
zdroj špičkovací energie, jíž se vykrývají energetické špičky v přenosové soustavě.

Do této kategorie řadíme i motorgenerátory spalující čistý rostlinný olej (například řep-
kový). Tyto energetické zdroje jsou vhodné zejména pro výrobu technologického tepla  
a elektrické energie pro výrobní provozy nebo zemědělské podniky.



Podporujeme
vědu a výzkum.
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Inovační projekty

Výsledkem činnosti NWT Labs jsou investiční projekty. Do rozvoje investujeme, protože 
jedině tak zajistíme společnosti stabilní budoucnost.

Polymerní tištěné spoje

Jsou novou progresivní cestou elektroniky, která bude v nejbližších několika letech ne-
jen konkurovat té klasické, založené na křemíku, ale v mnoha případech ji jednoznačně 
předčí. Díky využití organické polymerní chemie, ale především technologie materiálo-
vého tisku, vznikají v současnosti stále nová a nová zařízení a aplikace organické a tištěné 
elektroniky najdou široké uplatnění.

Projekt rozvíjí technologii materiálového tisku. Místo tradičního inkoustu se používají 
speciální vodivé, resistentní či jinak citlivé materiály, jejichž tiskem a soutiskem je možno 
natisknout elektrické obvody včetně jednotlivých elektrických prvků jako jsou resistory, 
transistory, OLED nebo termistory.

Výroba izolačních prvků

Izolační prvky sloužící ke kompletaci elektrokonektorů pro spotřební a automobilový 
průmysl. Do tohoto projektu bylo zainvestováno 600 tis. Kč. Plánovaný obrat pro rok 
2011 je 6 mil. Kč.

Parzlich

Projekt investice do výroby kontinuální extruze polymerních materiálů se zaměřením 
na automobilový průmysl. Produkty jsou bowdeny, palivové potrubní systémy,  zvukové  
a tepelné izolační profily či materiál pro výrobu izolačních prvků pro konektory. Investice 
60 mil. Kč.
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Skupina internetových obchodních domů PATRO GROUP založila středisko Projek-
ty Patro a začala se tak kromě maloobchodního prodeje širokého produktového 
portfolia zabývat aktivním hledáním příležitostí v internetovém prostředí obecně. 
Dominantním prodejním kanálem nadále zůstává e-shop PATRO, www.patro.cz,  
k němuž přibyly speciální internetové portály:

 » Bonif.cz a Bonif.sk
Internetové portály Bonif přináší do České a Slovenské republiky unikátní hromadné na-
kupování, celosvětový fenomén. Zákazníci si mohou kupovat vouchery na služby a zboží 
až s 90% slevami, což ocení lidé všech věkových kategorií.

 » Affiliate program
Webmasteři mají příležitost získat provize za propagaci internetových projektů. Veške-
rá doporučení, z nichž vzejdou objednávky, jsou registrována a administrována přímo  
z www.ivydelek.cz.

 » On-line prodej fotovoltaických komponent
Klienti z celého světa, hledající panely, střídače a konektory pro své střešní instalace, bu-
dou mile překvapeni bezkonkurenčními cenami na www.nwtsolar.cz.

 » Prodej alternativní medicíny
Kdo nemá rád léky, může se poradit a nakoupit na www.radybabkykorenarky.cz.

Rozvoj věrnostních a bonusových systémů

Firmy mohou přes PATRO GROUP jednoduše a efektivně realizovat politiku nepeněžního 
odměňování zaměstnanců či obchodních partnerů. Mezi největší výhody patří minimální 
administrace ze strany zákazníka, naprostá adaptabilita systému, neomezený sortiment 
zboží i služeb a možnost využívat software jako komunikační kanál, komunitní web či 
intranet. Mezi zákazníky patří např.: T-Mobile Czech Republic a.s., ESSOX s.r.o., Monsanto 
ČR a SK s.r.o., MFP Paper s.r.o., Euro nářadí s.r.o., Hotel Park Inn Praha a Ostrava.

Online prodej a marketing
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Fondy EU

Se vstupem České republiky do Evropské unie vznikla úzká spolupráce mezi vedením 
NWT a organizacemi podporující rozvoj regionální a strukturální politiky v rámci rozvoje 
České republiky jako člena EU.

Součástí nabídky je registrace ve Výzvě vztahující se k danému projektu, vytvoření pro-
jektové dokumentace a nabídka poradenských služeb. Samozřejmostí jsou dlouholeté 
zkušenosti z oblasti přípravy výběrových řízení i administrace dotačních titulů financo-
vaných z EU.

Největší úspěchy střediska

Obhajoba mezinárodních certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 za společnosti 
NWT a.s. a EMEA s.r.o. Interně se momentálně zpracovává 15 projektů a pro externí spo-
lečnosti 24 projektů.

Nejvýznamnější reference:

 » získání 30% dotace na výstavbu bioplynové stanice v hodnotě 106 mil. Kč
 » získání 100% dotace v rámci programu TIP na projekt „Elektroluminiscenční fólie pro 

bezpečnostní interiérové osvětlení“ v hodnotě 24 mil. Kč
 » projekty v rámci holdingu činily 10,5 mil. Kč
 » schválené projekty pro externí společnosti v celkové hodnotě téměř 83 mil. Kč



Stavební veletrhy Brno,
SHK 2011.
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Výstavy a veletrhy

Intersolar, Mnichov, Německo - 9. - 11. 6. 2011

Největší světová výstava solárního průmyslu.

ForArch, Praha, Česká republika - 21. - 25. 9. 2010

Největší stavební veletrh v Čechách s účastí zahraničních vystavovatelů. Zastoupení in-
vestorů, developerů, výrobců, dodavatelů, řemeslníků a dalších z oborů souvisejících se 
stavebnictvím.

Direc, Nové Dillí, Indie - 27. - 29. 10. 2010

Výstavní konference zabývající se obnovitelnými zdroji energie. Konferenci pořádá In-
dická vláda.

V roce 2011 se jako vystavovatelé účastníme těchto veletrhů:

 » Ecobuild, Londýn, Velká Británie - 1. - 3. 3. 2011

 » Renewable Energy Marketplace, Exeter, Velká Británie - 22. 3. 2011

 » Racioenergia/CONECO, Bratislava, Slovensko - 29. 3. - 2. 4. 2011

 » Stavební veletrhy - SHK, Brno, Česká republika - 12. - 16. 4. 2011

 » Intersolar, Mnichov, Německo - 8. - 10. 6. 2011



Příprava investice  
300 mil. Kč ve Strategické 
průmyslové zóně Holešov.



25

together
Tiskové zprávy

Únor 2010 - Jak správně na fotovoltaiku aneb krok za krokem k optimálnímu výkonu.
(článek uveřejněn v odborném časopise SolarTechnika a na webu tzb-info.cz)

„Oblast fotovoltaických elektráren si poslední dobou prochází nejednou krizí a také nejistotou, 
co bude. Jsou tomu na vině také dodávky nekvalitních komponent, ze kterých se elektrárny 
staví. Hlavní obstrukce pak nastává ze strany legislativy, kde jsme zaznamenali velké množství 
změn a úpravu podmínek pro samotnou realizaci fotovoltaického projektu. [...]“

Listopad 2010 - Pobočka v Kroměříži přesunuta a zmodernizována.
(článek uveřejněn v Týdeníku Kroměřížska)

„Rychle se rozvíjející dynamická společnost NWT, která se zabývá převážně prodejem IT, pro-
chází velkými změnami. Od září přešla z platformy firmy s ručením omezeným na akciovou 
společnost. Následovalo nové logo a inovace se dočkala také kroměřížská prodejna. [...]“

Prosinec 2010 - Soumrak fotovoltaiky v Česko-Slovensku nebo „správná“ regulace trhu.
(článek uveřejněn v odborném časopisu SolarTechnika)

„Se změnou pravidel připojování samozřejmě souvisí řada zmařených investic do projek-
tů, které investoři v ČR nestihli připojit (v mnoha případech však jen vinou své vlastní lik-
navosti). Podobná situace se bude pravděpodobně odehrávat v polovině letošního roku 
na Slovensku. Co to znamená pro fotovoltaiku? Nastává v obou zemích soumrak tohoto 
obnovitelného zdroje energie? Nebo je to správný směr a správná regulace? [...]“

Tiskové zprávy v plném znění je možno shlédnout na webových stránkách www.nwt.cz v sekci 
tiskové zprávy.
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