




SWS je předním českým distributorem ICT se sídlem  
ve Slušovicích. Od svého založení v roce 1991 patří mezi 
nejvýznamnější a nejstabilnější distribuční společnosti 
hardware a software v ČR. Značka SWS nasbírala přes  
30 let působení na trhu řadu prestižních ocenění  
a certifikátů, mezi něž například patří „Top Rating®“, 
certifikát AAA Czech Stability Award“ od agentury Bisnode,  
AAA Gold Excellence, AAA Platinum Excellence, ocenění 
Business SuperBrands 2022 a certifikát ISO 9001:2016.  
V žebříčku sdružení CZECH TOP 100 se SWS řadí mezi sto 
nejvýznamnějších firem ČR.
Základem našeho úspěchu je nákup a prodej informačních 
a komunikačních technologií, spotřební elektroniky  
a digitální techniky. Svým obchodním partnerům nabízíme 
nejen široké portfolio produktů, ale i profesionální, individuální 
a férový přístup. Naše firemní motto zní „Distributor ve 
Vašich službách“.

SWS is a leading Czech ICT distributor with a seat in 
Slušovice. Since it was founded in 1991, it has been one 
of the most important and stable hardware and software 
distributors in the Czech Republic. Over more than thirty 
years of existence on the market, the SWS brand has 
received many prestigious awards and certifications, such 
as Top Rating®, the AAA Czech Stability Award by Bisnode, 
AAA Gold Excellence, AAA Platinum Excellence, Business 
SuperBrands 2022 and the ISO 9001:2016 certificate.  
The CZECH TOP 100 Association has ranked SWS among 
one hundred most important companies in the Czech 
Republic.
Our success builds on the purchase and sale of information 
and communication technologies, consumer electronics 
and digital technology. Our business partners enjoy the 
broad product portfolio offered by our Company, as well as 
a professional, individual and fair approach. Our company 
motto is “A Distributor at Your Service”.

NÁŠ PŘÍBĚH - KDO JSME OUR STORY - WHO WE ARE

Sídlo firmy: SWS a.s., Dostihová 1, 763 15 Slušovice
Základní kapitál: 130,485,000 CZK
Obrat 2021: 10,491 mld. CZK
Počet aktivních resellerů: 3,907
Skladovací plocha: 13,000 m2

Počet zaměstnanců: 287

Registered office: SWS a.s., Dostihová 1, 763 15 Slušovice
Registered capital: CZK 130,485,000
2021 turnover: CZK 10.491 bn
Number of active resellers: 3,907
Storage area: 13,000 m2

Number of employees: 287

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SWS SWS’S IDENTIFICATION DATA



VÝZNAMNÉ MILNÍKY SWS

Vznik společnosti SWS SOFTWARE, spol. s r. o. Foundation of SWS SOFTWARE, a limited liability company

Založení dceřiné společnosti SWS Distribution a.s. se 
sídlem v Bratislavě

Establishment of a subsidiary company, SWS Distribution a.s., 
with headquarters in Bratislava

1. místo a následné obhájení titulu ankety IT 
distributor roku 2007, 2008 a 2009

1st place in the IT Distributor of the Year, 
defended later in 2007, 2008 and 2009

SWS jako první v ČSFR získává kontrakty se 
společnostmi Microsoft, Novell a APC

SWS is the first company in the former Czechoslovak Federal 
Republic to acquire contracts with Microsoft, Novell and APC

SWS a.s. vykazuje největší meziroční 
nárůst na českém trhu IT 6 let za sebou

SWS shows the highest percentage of annual growth 
on the Czech IT market for six years in a row

Certifikace ISO 9001:2009 pro oblast  
„Nákup, prodej a distribuce produktů IT“

Acquiring the ISO 9001:2009 Certificate for 
“Purchase, Sale and Distribution of IT Products”

Zkrácení názvu a změna právní formy  
na akciovou společnost (SWS a.s.)

SWS changes its name and legal form to a joint-stock 
company (SWS a.s.)

Otevření pobočky v Praze Opening a branch in Prague

Spuštění B2B portálu a začátek  
internetového obchodování

Launching the B2B portal and 
starting business over the Internet

Dosažení obratu 1 mld. Kč Achieving a turnover of CZK 1 bn

SWS a.s. zařazena mezi 100 nejvýznamnějších 
firem České republiky CZECH TOP 100

SWS a.s is included among the 100 most important 
companies of the Czech Republic, the CZECH TOP 100
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IMPORTANT SWS MILESTONES

Recertifikace AAA „CZECH Stability Award“ 
nejvyššího ocenění stability společnosti 

AAA recertification – the “CZECH Stability Award”, 
the highest possible stability award for a company 

2011



Vítězství v anketě IT distributor roku 2016 Winner of the 2016 IT Distributor of the Year

SWS a.s. má bezmála 300 zaměstnanců The number of SWS employees reaches almost 300

SWS je poskytovatelem CSP programu Microsoft SWS starts to provide the Microsoft CSP program

Získání distribucí Blaupunkt, Philips TV, 
Kyocera; SWS získala ocenění IT Distributor 

roku 2018 v anketě ChannelWorld awards 

Starting distribution for Blaupunkt, Philips TV, Kyocera; 
SWS wins the 2018 IT Distributor of the Year  
in the ChannelWorld Awards survey

Získání distribuční smlouvy na produkty Turris

SWS  a.s. slaví 30 let od založení společnosti
Nová distribuční smlouva se značkou TCL 

SWS obdržela certifikát AAA Gold Excellence 

Acquiring a distribution contract for Dell products

SWS celebrates 30 years of existence
A new distribution contract with TCL 
SWS receives the AAA Gold Excellence certificate 

Distribuční smlouvy na  AOC, Asus,  
HP PSG, spotřební materiál HP,  

LG, Logitech, Ricoh, Toshiba

Distribution contracts for AOC, Asus, HP PSG, HP 
consumables, LG, Logitech, Ricoh, Toshiba

Rekordní obrat přes 10,1 mld. Kč Record-breaking turnover exceeding CZK 10.1 bn

Získání certifikátu „Top rating®“ hodnoceného dle 
metodiky Dun & Bradstreet

Acquiring the “Top Rating®” certificate based on  
the Dun & Bradstreet methodology

SWS a.s. oslavila v listopadu 25 let  
na distribučním trhu

SWS a.s. celebrates 25 years of existence  
on the distribution market in November

SWS a. s. se stává partnerem pro prodej 
cloudových služeb Microsoft

SWS a.s. becomes a partner for the sale of  
Microsoft cloud services
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SWS získala certifikát AAA Platinum Excellence 
Obhájení certifikátu Czech Business  

Superbrands za značku SWS®

SWS receives the AAA Platinum Excellence 
certificate Recertification by the Czech Business 
Superbrands for SWS®

2022

2012
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Sídlo pražské pobočky: Uhříněveská 1227/4, Praha 
Osobní odběry: 9:00 - 17:00
Telefon: +420 222 745 630, +420 736 600 455
Email: swspraha@sws.cz
GPS:  N 50° 3‘ 56.627“ 

E 14° 30‘ 22.935“

Prague branch address: Uhříněveská 1227/4, Prague 
Personal pick-ups: 9 a.m. – 5 p.m.
Telephone: +420 222 745 630, +420 736 600 455
E-mail: swspraha@sws.cz
GPS:  N 50° 3‘ 56.627“ 

E 14° 30‘ 22.935“

INFORMACE INFORMATION

V rámci zefektivnění a zlepšení podpory partnerské sítě 
jsme v roce 1993 otevřeli pobočku SWS v Praze, čímž 
jsme získali výhodu zastoupení SWS v hlavním městě. 
Pro naše obchodní partnery je zde k dispozici tým 
obchodníků a produktových manažerů. Především díky 
modernímu a praktickému zázemí je vhodným místem 
nejen ke schůzkám, jednáním s obchodními partnery  
a odborným školením, ale také k osobním odběrům zboží 
a k formálním i neformálním setkáním. Mezi nejoblíbenější 
patří v letním období pravidelná školení spojená s grilovací 
párty na zahradě nebo v zimě například mikulášský večírek.

To improve the support for the partner network and 
increase its efficiency, we opened an SWS branch in 
Prague in 1993, gaining the advantage of having the 
Company represented in the capital city. A team of 
salespersons and product managers is available at 
the branch for our business partners. The modern and 
practical facilities make the branch a convenient place 
for meetings, negotiations with business partners and 
professional training, as well as personal pick-ups of 
goods and formal or informal gatherings. The regular 
summer training that includes a barbecue in the garden or 
the winter St. Nicholas party are some of the most popular 
events.

SWS PRAHA SWS PRAGUE



Společnost SWS Distribution začala oficiálně působit na 
slovenském trhu 1. 8. 2001. Její doménou byla stejná 
činnost, kterou se zabývá mateřská společnost SWS 
a jako první distributor HW a SW na Slovensku nabídla 
resellerům komfort obchodování B2B. K datu 31. 12. 2021 
ukončila SWS Distribution podnikatelskou činnost a tato je 
od té doby realizována prostřednictvím SWS International,  
s. r. o. se sídlem v Bratislavě. Důvodem právní formy nové 
společnosti, která plynule navázala na obchodní aktivity, 
je především zjednodušení obchodního vedení a řízení 
společnosti. Tím je její další podnikatelská činnost na 
Slovensku jednoznačně pružnější a ekonomičtější.

SWS Distribution officially entered the Slovak market on 1 
August 2001. It is engaged in the same activity as its parent 
company and it was the first HW and SW distributor in Slovakia 
to offer resellers the comfort of B2B. As of 31 December 
2021, SWS Distribution ceased its business activity, 
which has been implemented through SWS International, 
s. r. o. based in Bratislava. The reason for changing the legal 
form of the new company, which picked up all the business 
activities without interruption, was to simplify business and 
company management. It has definitely made our business 
activity in Slovakia more flexible and economical.

SWS INTERNATIONAL SWS INTERNATIONAL

SWS Distribution a.s.: Studená 5, Bratislava
Osobní odběry: 8:30 - 18:00
Telefon: +421 248 200 500, +421 248 200 518
Email: sales@swsd.sk
GPS:  N 48° 10‘ 51.240“ 

E 17° 10‘ 44.473“

SWS Distribution a.s.: Studená 5, Bratislava
Personal pick-ups: 8.30 a.m. – 6 p.m.
Telephone: +421 248 200 500, +421 248 200 518
E-mail: sales@swsd.sk
GPS:  N 48° 10‘ 51.240“ 

E 17° 10‘ 44.473“

INFORMACE INFORMATION



gold
partner

Bonusový program Gold Partner 

Již více než 10 let pomáháme našim partnerům 
při prodeji informačních technologií získat výhodu 
v neustále rostoucí konkurenci a udržet si zájem 
zákazníků.

SWS Gold Partnerům připravujeme akční nabídky 
produktů, partnerská setkání, odborná školení a 
poskytujeme jim obchodní a marketingovou podporu.

Gold Partner Bonus Programme 

We have been helping our IT sales partners get an 
advantage in the continuously growing competition 
and maintain the interest of customers.

Gold Partners receive special product offers, 
partner meetings, specialised training from SWS 
and we also offer sales and marketing support.



Entec Solutions a.s.
je dceřiná společnost SWS a.s. se zaměřením na 
distribuci s přidanou hodnotou (VAD distributor).

Primárním zaměřením společnosti je prodej 
produktů a služeb pouze prostřednictvím kanálu 
autorizovaných partnerů.

V portfoliu společnosti Entec partneři mohou najít 
produkty, umožňující nabídnout kompletní řešení 
pro ICT infrastrukturu, datová centra, virtualizaci, 
zabezpečení a zálohování dat a zároveň i pro 
rychlou obnovu po havárii.

Entec Solutions a.s.
is a SWS subsidiary that focuses on distribution 
with added value (VAD Distributor).

The primary focus of the company is to sell products 
and services exclusively through a channel of 
authorised partners.

Partners can find products in the Entec portfolio 
that let them offer complete solutions for ICT 
infrastructure, data centres, virtualisation, data 
security and backup, as well as for speedy disaster 
recovery.

Sídlo
Březová 180
763 15 Slušovice

Provozovna Praha
Uhříněveská 1227/4
100 00 Praha 10

Technická podpora
support@entec.cz
+420 222 745 036

Obchodní podpora
sales@entec.cz
+420 222 745 036

Dodáme od složitého 
„enterprise řešení“  
až po doplňkový 
sortiment...

Řešíme projekty počínaje
návrhem až po realizaci,
implementaci a následnou
podporu...
Pořádáme odborná 
technická školení

The Art of D
istribution



NABÍZÍME PARTNERŮM 
 TYTO SLUŽBY:

PŘEDPRODEJNÍ PODPORA 
Analýza zadání, návrh technického řešení, prezentace řešení 
pro koncového zákazníka organizované pod hlavičkou 
partnera. Možnost zapůjčení Demo produktů. 

PRODEJNÍ PODPORA
Příprava komplexní nabídky vč. projektových cen, 
výborné logistické, finanční i administrativní zajištění. 
Technická a odborná školení v České republice i na 
Slovensku.

POPRODEJNÍ PODPORA
Instalace a implementace HW a SW, podpora pro 
úspěšnou akceptaci zákazníkem, řešení provozních 
problémů. Možnost odborného zaškolení u koncového 
partnera.

WE OFFER THE FOLLOWING 
SERVICES TO OUR PARTNERS:

PRE-SALES SUPPORT 
Assignment analysis, technical solution design, 
presentation of the solution to the end customer 
organised under the partner’s name. Option to lease 
demo products. 

POST-SALES SUPPORT
Preparation of the complete offer including project prices; 
excellent logistical, financial and administrative sourcing. 
Technical and specialised training in the Czech Republic 
and Slovakia.

POST-SALES SUPPORT
HW and SW installation and implementation, support 
for successful acceptance by the customer, resolving 
operating issues. Optional specialised training at the end 
partner.



30.10. založení společnosti
Distribuční smlouva na produkty Huawei Enterprise

30 October foundation of the company
Distribution contract for Huawei Enterprise products 

Jakub Toman se stává Chief Sales Officer společnosti Entec

Nová distribuce SealPath

Řešení SealPath pomáhá firmě chránit se  
před únikem dat, zachovávat důvěrnost dokumentů 

 a dodržovat zásady nařízení GDPR 

Jakub Toman becomes the Chief Sales Officer in Entec

New distribution of SealPath

The SealPath solution helps companies protect themselves 
from data leaks, maintain document confidentiality 
and follow the principles of the GDPR Directive 

Distribuční smlouva SwivelSecure, 
dodavatele vícefaktorového autentizačního  

řešení pro komerční podniky, státní organizace  
i finanční instituce, které zabraňuje neoprávněnému přístupu 

k aplikacím a datům

Entec se stává Master distributorem Arcserve pro CZ  
a SK. Řešení, které zajišťuje moderní způsob zálohování  

a maximální dostupnost dat

Distribution contract with SwivelSecure, 
a supplier of multi-factor authentication 
solutions for commercial businesses, government 
organisations or financial institutions that prevents 
unauthorised access to applications and data

Entec becomes the Master Distributor for Arcserve in CZ 
and SK. A solution that offers a modern method of data 
backup and maximum data accessibility

Distribuce Garland Technology nejspolehlivější testovací 
přístupové body (TAP), což datovým centrům umožňuje řešit 

výzvy IT a získat úplnou viditelnost v síti

Distribution of the Garland Technology, the most reliable 
testing access points (TAP) that enable data centres to resolve 
IT challenges and acquire complete visibility in the network

V současné době disponuje Entec certifikací CSP *** pro 
oblast Enterpise Networkingu a CSP**** v rámci Enterpise IT

Distribuční smlouva Barracuda - řešení pro kybernetickou 
bezpečnost v rámci firemních sítí, dat, emailové komunikace, 

pro účinnou ochranu  a rychlou obnovu po havárii

At present, Entec holds the certificates of CSP *** for 
Enterprise Networking and CSP**** for Enterprise IT

Distribution contract with Barracuda - a solution for 
cybernetic security within corporate networks, data, 
e-mail communication, and for an efficient protection and 
speedy disaster recovery

Entec se stává distributorem produktů SonicWall, 
celosvětového leadera v oblasti firewall zabezpečení. Řešení 

SonicWall dokáže pokrýt veškeré  
specifické potřeby na spolehlivé zajištění business  

i mobilních sítí, aplikací a dat

Společnost Entec dosáhla statusu Huawei Certified Service 
Partner - CSP **** a stala se tak distributorem  

s nejvyšší servisní certifikací Huawei

Entec becomes the distributor of products by SonicWall, 
a global leader in firewall security. The SonicWall solution is 
able to cover all the specific needs for a reliable security of 
business and mobile networks, applications and data

Entec obtained the status of Huawei Certified Service 
Partner - CSP **** and became a distributor 
with the highest Huawei service certification

2018
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Rovné partnerství je pro nás klíčový moment  
v distribučním světě. Přes 30 let se poctivě snažíme  
o více než férový vztah k našim obchodním partnerům 
a jejich dlouholetá důvěra nás těší. Zakládáme si na 
individuálním a profesionálním přístupu, jsme otevření  
a díky vaší důvěře i lídrem na trhu.

We consider equal partnership crucial 
in the world of distribution. For more than 
thirty years, we have been striving for 
a fair relationship with our business partners and we 
appreciate the trust they have in us. We take pride in an 
individual and professional approach, we are open, and 
we are a leader on the market thanks to your trust.

Zvyšujeme hodnotu know-how naší společnosti a 
objevujeme stále nové informační technologie. Poskytujeme 
pracovníkům podmínky k profesnímu růstu a motivujeme je.
Ve vztahu k obchodním partnerům neustále naplňujeme 
firemní motto „Distributor ve Vašich službách“.

We increase the Company’s know-how value and continue 
to explore new information technologies. We nurture the 
professional growth of our employees and motivate them.
In relation to our business partners, we continually fulfil the 
Company motto, “A Distributor at Your Service”.

Přistupujeme ke všem činnostem poctivě, čestně, eticky 
a podporujeme různé úhly pohledu, které jsou vnášeny do 
společné práce. Chování vůči zákazníkům, pracovníkům, 
dodavatelům, subdodavatelům, úřadům, konkurentům, 
médiím i společnosti jako celku je bezúhonné.
Uznáváme význam všech relevantních zákonů, stejně 
jako všech interních a externích předpisů, směrnic  
a standardů a dodržujeme je. Velmi důležité jsou dobré 
osobní vztahy, které jsou založené na vzájemné důvěře.

We approach all activities fairly, honestly and ethically, 
and we support different points of view brought into the 
joint work. Our conduct towards customers, employees, 
suppliers, subcontractors, authorities, competitors, media 
and the society as a whole is impeccable.
We respect all the relevant laws, as well as all the internal 
and external regulations, directives and standards, and 
abide by them. Good personal relationships based on 
mutual trust are extremely important to us.

CTÍME TRADICI WE HONOUR TRADITIONS

POSLÁNÍ THE MISSION

ETICKÝ KODEX CODE OF CONDUCT



PORTFOLIO SWS SWS PORTFOLIO

California USA

S O L U T I O N  s. r. o.

Jsme zde proto, aby cesta podnikání našich obchodních 
partnerů byla co nejjednodušší. Nabízíme široké 
portfolio HW a SW produktů od notebooků, počítačů, 
serverů, tiskáren, fototechniky a spotřební elektroniky 
až po záložní zdroje a komponenty. To vše od více než 
250 výrobců. Sortiment produktů neustále rozšiřujeme  
a inovujeme dle aktuálních trendů v IT odvětví.

We are here to make the business journey of our business 
partners as easy as possible. Our portfolio of HW and SW 
products is broad, from laptops, computers, servers, printers, 
photographic technology and consumer electronics, to 
backup sources and components. All of that from 250+ 
manufacturers. We continuously increase our product range 
and innovate following the current IT trends.

 
 
 
 
 
 
 
 

PremiumCord 
 
 
 
 
 

 
 



Ve svém podnikání se orientujeme zejména na český  
a slovenský trh. Zaměřujeme se výhradně na obchodování 
B2B. Našimi zákazníky jsou podnikatelské subjekty, 
které působí v oblasti informačních technologií, retailu a 
e-tailu. Důraz klademe především na maximální využití 
automatizace obchodního procesu, logistiky, optimálního 
řízení finančních toků, širokého využívání internetu a 
e-obchodování. To vše stojí na pevných základech lidského 
rozměru obchodování. 

Our business activities are mostly oriented to the Czech 
and Slovak market. We exclusively focus on B2B. Our 
customers are business subjects that work in information 
technologies, retail and e-tail. We especially emphasise the 
maximum utilisation of automation of the business process, 
logistics, optimal financial flow management, and a wide 
use of the Internet and e-trading. All of that stands on solid 
foundations of the human dimension of trade. 

SWS - KAŽDÝ DEN S VÁMI SWS – WITH YOU EVERY DAY

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP INDIVIDUAL APPROACH
Každý z našich partnerů má individuální potřeby  
a naším cílem je aplikovat osobní přístup k jednotlivým 
zákazníkům. Tím je zajištěna co nejefektivnější 
komunikace. Každá firma, která je u nás zaregistrována, 
má delegovaného obchodníka, který je jí plně  
k dispozici. Odborné informace k produktovému portfoliu 
poskytují naši profesionální produktoví manažeři, kteří 
mají dlouholeté zkušenosti a vyberou optimální variantu. 
Na problematiku se díváme primárně očima zákazníka  
a snažíme se pokaždé najít vhodné řešení. 

Each of our partners has individual needs 
and our goal is to apply a personal approach to 
individual customers. It provides for the most effective 
communication. Each company registered with us has 
a delegated salesperson who is fully available to them. 
Our professional product managers have many years of 
experience and can help with the optimal choice and provide 
all the technical information on the product portfolio. We 
approach any issue primarily through the customer’s eyes 
and strive to always find a suitable solution.

VLASTNÍ E-SHOP,   
OKAMŽITÉ INFORMACE 

OWN E-SHOP, 
IMMEDIATE INFORMATION

Webové stránky SWS jsou provázané s naším informačním 
systémem a poskytují obchodním partnerům kromě 
informací o novinkách a probíhajících promoakcích také 
okamžitý přehled o vzájemné obchodní činnosti. Jedná 
se například o stav objednávek, vystavených faktur nebo 
reklamační servis.
V rámci zkvalitnění spolupráce a prodejní podpory našich 
partnerů nabízíme možnost vytvoření vlastního e-shopu  
s daty SWS. Se sortimentem zboží, který si partner zvolí 
sám a cenami, které si určí.

The SWS website is linked to our information system and 
besides the news and ongoing promotions, it also provides 
business partners with an immediate overview of the 
mutual business activity. This includes, for example, order 
statuses, issued invoices or product returns.
We offer creating own e-shop with SWS data within the 
improvement of cooperation and sales support for our 
partners. The partner can choose the product range and 
set the prices.



Doba se neustále mění, vyvíjí a díky trendům a technologiím 
nám vedle klasických přednášek, prezentací, osobních 
školení a setkání partnerů s odborným programem, přibyla i 
živá forma online komunikace. Tato probíhá prostřednictvím 
webinářů či online školení, popřípadě webcastů. Díky tomu, 
že komunikace funguje oběma směry, umožňuje přímou 
interakci jak přednášejících, tak i posluchačů.
Nadále je pro nás klíčový faktor udržení lidské formy 
obchodování a chceme být našim obchodním partnerům 
co nejvíce k dispozici.

Times are always changing and evolving and so thanks 
to the trends and technology we have added a live form 
of on-line communication to our seminars, presentations, 
personal training and partner meetings with a technical 
programme. Such communication takes place in the form 
of webinars or on-line training sessions, or webcasts. Since 
it is a two-way form of communication, it allows for direct 
interaction of both trainers and trainees.
Maintaining the human form of trade is crucial to us and we 
want to be available to our partners as much as possible.

SETKÁNÍ PARTNERŮ SWS SWS PARTNER MEETING

SETKÁNÍ PARTNERŮ V ČEJKOVICÍCH
Mezi nejvýznamnější a již tradiční akce jednoznačně patří 
partnerské setkání ve vinařské obci Čejkovice, které 
pořádáme v historických prostorách zámku od roku 1998. 
Denní část vyplňují přednášky dodavatelů o trendech 
v IT odvětví, odpoledne je návštěvníkům k dispozici 
workshop, kde se setkávají se zástupci předních světových 
značek. Večerní program je vyplněn zábavou a příjemnou 
atmosférou.

ČEJKOVICE PARTNER MEETING
We have been organising the partner meeting in the 
historical chateau in the Čejkovice wine region since 1998 
and it is one of the most important and traditional events. 
The guests attend seminars on IT trends delivered by 
suppliers during the day; a workshop with global leading 
brand representatives takes place in the afternoon. The 
evening programme is filled with entertainment and a 
pleasant atmosphere.



SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ SWS SPECIAL SWS AWARDS

LENOVO LENOVO

HP

CANON

HP

CANON

Svoji úlohu v distribučním řetězci bere SWS velmi 
vážně a věnuje se každé značce a produktu 
v nabídce s velkou péčí a profesionálním 
přístupem. Práci SWS uznává řada výrobců 
světových značek svými oceněními, která SWS 
každoročně získává a obhajuje. 

SWS takes its role in the distribution chain very seriously 
and each brand and product we offer is treated with great 
care and a professional approach. Many global brand 
manufacturers recognise SWS with their awards, which 
SWS receives and defends every year. 

Za rok 2021 získala SWS od Lenovo 
Infrastructure Solutions Group ocenění 
„Volume distributor roku“ v České republice 

In 2021, SWS received the “Volume Distributor 
of the Year” in the Czech Republic from the 
Lenovo Infrastructure Solutions Group

HP traditionally awards its business partners 
with the Partner of the Year. In 2021, the 
significance of this recognition of mutual 
cooperation was accentuated by the difficult 
situation in the society and on the market.  
SWS received the HP Distributor award with 
the highest year-on-year increase for 2021

In 2021, SWS received the BEST 
DISTRIBUTOR OF 2021 Photo-Video 
Performance award. The Company became 
the largest distributor of Canon Photo-Video 
in terms of turnover in the Czech Republic and 
Slovakia. 

Společnost HP již tradičně uděluje svým 
obchodním partnerům ocenění Partner roku. 
V roce 2021 je význam tohoto poděkování 
za vzájemnou spolupráci ještě akcentován 
obrysy nelehké situace ve společnosti i na trhu.   
SWS a.s. převzala ocenění Distributor HP  
s největším meziročním nárůstem za rok 2021

Za rok 2021 získala SWS ocenění THE 
BEST DISTRIBUTOR OF 2021 Photo-
Video Performance. Stala se tak největším 
distributorem Canon Photo-Video z 
pohledu výše obratu v České republice a na 
Slovensku. 



GENERÁLNÍ ŘEDITEL PŘEBÍRÁ OCENĚNÍ CZECH BUSINESS SUPERBRANDS 2021
THE MANAGING DIRECTOR ACCEPTS THE 2021 CZECH BUSINESS SUPERBRANDS AWARD



CERTIFIKÁT EN 
ISO 9001:2016

EN ISO 9001:2016 
CERTIFICATE

V roce 2021 proběhl ve 
společnosti SWS a.s. dozorový 
audit.  Společnost znovu 
obhájila certifikát systému 
managementu kvality podle 
normy ČSN EN ISO 9001:2016 
pro oblast nákupu, prodeje a 
distribuce produktů IT.  

Nezávislými stranami sdružením 
CQS a společností EZÚ bylo 
potvrzeno, že kvalita námi 
poskytovaných služeb splňuje 
nejvyšší mezinárodní standardy.

In 2021, an oversight audit took 
place in SWS.  The Company 
received recertification of its 
quality management system 
under CSN EN ISO 9001:2016 
in the purchase, sale and 
distribution of IT products.  

The audit by independent 
parties, the CQS Association 
and the Electrotechnical Testing 
Institute, confirmed that the 
quality of our services meets the 
highest international standards.

OCENĚNÍ A CERTIFIKÁTY / AWARDS AND CERTIFICATES

Za svého dlouholetého 
působení na IT trhu jsme 
obdrželi řadu ocenění  
a certifikátů, které 
jsou naší vizitkou  
a kterých si velmi vážíme.

Získaná ocenění jsou pro 
naše obchodní partnery 
dokladem, že jednají s 
prověřenou společností 
nejvyšších kvalit. Tím se 
pro ně zjednoduší a urychlí 
rozhodování o obchodních 
transakcích a umožní 
partnerům přijímat chytrá  
a správná obchodní rozhodnutí.

We have received many 
awards and certificates 
in the many years of our 
activity on the IT market, 
which we are very proud of.

The received awards show 
our business partners that 
they are dealing with a vetted 
company of the highest quality. 
It makes their decision-making 
on business transactions easier 
and faster and enables partners 
to accept smart and proper 
business decisions.

SUPERBRANDS

SUPERBRANDS

SWS opakovaně získala 
ocenění  Business 
Superbrands 2022 za značku 
SWS. Mezinárodní organizace 
Superbrands je nejuznávanější 
nezávislá globální autorita v 
oblasti hodnocení a oceňování 
obchodních značek.

SWS has repeatedly acquired 
the Business Superbrands 
2022 for the SWS brand. 
Superbrands is an international 
organisation and the most 
recognised independent 
global authority in area of 
commercial brand evaluation 
and recognition.

2022
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CZECH TOP 100

CZECH TOP 100

Na základě hodnocení sdružení 
CZECH TOP 100 patří SWS 
mezi sto nejvýznamnějších 
firem České republiky. Přehled 
je sestavován na základě 
ekonomických ukazatelů 
českých firem a umístění  
v žebříčku je obecně vnímáno 
jako velmi prestižní.

SWS has been rated by the 
CZECH TOP 100 Association 
as one of the most important 
businesses in the Czech 
Republic. The list is compiled 
based on economic indicators 
of Czech companies, and 
ranking in the Czech Top 100 
is generally perceived as very 
prestigious.



TOP RATING ®

TOP RATING ®

Svou příslušnost k elitní  
skupině českých a slovenských 
firem jsme potvrdili získáním 
certifikátu „Top Rating®“ 
od společnosti Bisnode, 
hodnocený dle metodiky 
Dun & Bradstreet. Certifikát 
oceňuje stabilitu společnosti, 
její solventnost, důvěryhodnost  
a vydává doporučení, že 
obchod s touto společností je 
na minimální úrovni rizika. 

We have confirmed that 
we belong to the elite 
group of Czech and Slovak 
companies by acquiring the 
“Top Rating®” certificate by 
Bisnode, based on the Dun 
& Bradstreet methodology. 
The certificate awards the 
stability of the Company, its 
solvency, trustworthiness and 
recommendation that doing 
business with such a company 
is at the minimum risk level. 

AAA CZECH  
STABILITY AWARD

AAA CZECH  
STABILITY AWARD

Společnost SWS a.s. za rok 2021 
získala opětovně hodnocení 
„AAA Excelentní“. Současně byla  
SWS a.s. vyhlášena nejstabilnější 
firmou v České Republice 
za rok 2021 a byla oceněna 
nejvýznamnějším certifikátem 
Bisnode - „Czech Stability 
Award“ - uděleným ve spolupráci 
s „Dun & Bradstreet“ pod 
záštitou CZECH TOP 100. 

In 2021, SWS received, once 
again, the “AAA Excellent” 
rating. At the same time, 
SWS was declared the most 
stable company in the Czech 
Republic for 2021 and it was 
awarded the most important 
Bisnode certificate: the 
“Czech Stability Award”, given 
in cooperation with Dun & 
Bradstreet under the auspices 
of the CZECH TOP 100. 

AAA GOLD 
EXCELLENCE

AAA GOLD 
EXCELLENCE

AAA PLATINUM 
EXCELLENCE

AAA PLATINUM 
EXCELLENCE

OCENĚNÍ A CERTIFIKÁTY / AWARDS AND CERTIFICATES

SWS v roce 2021 dosáhla 
exkluzivní ocenění podle 
mezinárodně uznávaných 
kritérií, a to díky obhájení 
nejvyššího hodnocení AAA 
nejen aktuálně, ale historicky 
3 roky v řadě. Tímto se SWS 
řadí mezi důvěryhodné a 
nízkorizikové podnikatelské 
subjekty vhodné ke spolupráci.

In 2021, SWS received the 
exclusive award based on 
internationally recognised 
criteria by defending the 
highest AAA rating for three 
years in a row. That ranks SWS 
among trustworthy and low-risk 
business subjects suitable for 
cooperation.

Společnost SWS a.s. 
se zařadila do exkluzivní 
skupiny nejdůvěryhodnějších 
společností v České republice. 
Splnila přísná kritéria hodnocení 
ekonomických subjektů 
nepřetržitě po sobě po dobu 
pěti let. 

SWS has joined the exclusive 
group of the most trustworthy 
businesses in the Czech 
Republic. The Company has 
met the strict criteria for rating 
economic subjects continuously 
for five consecutive years. 



SKLADOVACÍ HALA STORAGE HALL
V roce 2019 SWS otevřela novou skladovou halu. 
Díky tomu se celková skladovací plocha SWS navýšila  
z původních 8 000 m2 na nových 13 000 m2 a vzniklo tak 
další moderní logistické centrum.
Nová skladová hala má užitnou plochu 5 718 m2  
a je propojena se stávajícími skladovými prostory. Má  
3 podlaží, 2 výtahy (osobní a nákladní), 7 požárních úseků, 
7 000 paletových míst a 3 500 m2 zpevněné plochy pro 
ještě lepší dopravní obslužnost.
Celková výška nové budovy dosahuje 13,5 m, skladovací 
výška dosahuje až 11,5 m, disponuje 4 samostatnými 
systémy pojízdných regálů, takřka trojnásobným počtem 
paletových míst a dvojnásobným počtem nakládacích 
ramp.

In 2019, SWS opened a new storage hall. Thanks 
to that, the total storage area of SWS increased 
from the original 8,000 m2 to 13,000 m2, giving rise to 
another modern logistics centre.
The new storage hall has a useful area of 5,718 m2 
and it is connected to the current storage areas. It has 
3 floors, 2 elevators (passenger, freight), 7 fire sections, 
7,000 pallet racks and 3,500 m2 of hard surface for better 
accessibility.
The total height of the new building reaches 13.5 m; the 
storage height is up to 11.5 m, there are four independent 
travelling rack systems, almost three times as many pallet 
racks and two times as many loading ramps.

ROZŠIŘUJEME... WE ARE EXPANDING...

ZÁKLADNÍ PARAMETRY 
Užitná plocha celkem 5,718 m2

počet podlaží 3
výtahy (osobní a nákladní) 2
počet nakládacích ramp 4
počet požárních úseků 7
počet paletových míst 7,000

BASIC PARAMETERS 
Total flooring 5,718 m2

number of floors 3
elevators (personal, cargo) 2
loading ramps 4
fire sections 7
pallet racks 7,000



SKLADOVACÍ HALA / STORAGE HALL



Podpora sportu, vzdělávání, kultury, školství a zdravotnictví 
hraje mezi sociální odpovědností SWS významnou roli. 
SWS poskytuje finanční podporu subjektům a projektům, s 
nimiž dlouhodobě spolupracuje a považuje jejich aktivity za 
přínosné, zejména pro Zlínský kraj. 
V průběhu roku 2021 byly stále omezeny pravidelné a 
tradiční sponzorské aktivity, jejichž konání bylo zrušeno 
(vládní omezení, pandemie). Z významnějších aktivit lze 
uvést následující.

Promoting sports, education, culture and health care is very 
important in the social responsibility of SWS. SWS provides 
financial support to entities and projects, with whom the 
Company has been cooperating for many years and whose 
activities the Company considers beneficial, namely in the 
Zlín Region. 
Regular and traditional sponsoring activities were restricted 
in 2021 due to the government measures (pandemic). 
Some of the important events include:

OSTATNÍ
Dále se SWS podílí na financování zdravotnického zařízení 
a rovněž podporuje ZUŠ v Brně a Římskokatolickou farnost 
ve Slušovicích.

Dále se SWS podílí na financování Českého červeného 
kříže a zdravotnictví.

Furthermore, SWS financially contributes to the Czech Red 
Cross and the health sector.

ŠKOLSTVÍ EDUCATION

OTHER

Klub rodičů při ZŠ Slušovice – i zde jsme součástí podpory 
a přispíváme na studijní účely, vybavení a akce školy.

Základní škola Hrušky – věcný dar 15 ks Lenovo notebooků 
v rámci podpory oblasti poničené tornádem.

Parents’ Club at the Slušovice Primary School – we support 
and contribute to the studies, equipment and events of the 
school.

Hrušky Primary School – a donation of 15 Lenovo laptops 
within the support of areas destroyed by the tornado.

SWS participates in the funding of a medical facility and 
supports the Elementary School of Art in Brno, as well as 
the Slušovice Roman Catholic Parish.

SPONZORING SPONZORING

DOBRÝ ANDĚL  
- PODPORA RODIN S DĚTMI

GOOD ANGEL 
- SUPPORTING FAMILIES WITH CHILDREN

Finanční podpora je poskytována nadačnímu fondu 
DOBRÝ ANDĚL, který pomáhá rodinám s dětmi, kde rodič 
nebo dítě trpí závažným onemocněním. SWS si cení, že 
může být součástí tohoto projektu.

Financial support is provided to the endowment fund that 
helps families with children where either parents or children 
suffer from a serious illness. SWS appreciates being a part 
of this project.
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