
Ceník prací a úkonů (platnost od 1.1. 2023)

Název Jednotka Cena včetně 
DPH**

Administrativní úkony, žádosti, odborné posudky

Zpracování žádosti o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě dle 
distribučního území

Kpl 2 500,00 Kč

Vypracování projektové dokumentace - fotovoltaická elektrárna do 10 kWp Kpl 10 000,00 Kč

Vypracování projektové dokumentace - fotovoltaická elektrárna nad 10 
kWp

Kpl Individuální nabídka

Vypracování „Odborného posudku pro potřeby NZÚ“ Kpl 10 000,00 Kč

Zpracování žádosti o prvním paralelní připojení výrobny k DS Kpl 2 500,00 Kč

Zpracování žádosti Nová zelená úsporám Kpl 2 500,00 Kč

Montážní a servisní práce

Práce technika v pracovní době (Pondělí až Pátek - 8:00 až 16:00) hodina 950,00 Kč

Práce technika v mimopracovní době (všední dny) hodina 1 425,00 Kč

Práce technika v mimopracovní době (víkendy a svátky) hodina 2 500,00 Kč

Sazba za čas strávený na cestě hodina 520,00 Kč

Sazba za ujetý km na  a z místa instalace, servisního zásahu Km 16,00 Kč

Úprava stávajícího domovního rozvaděče pro připojení FVE Kpl Individuální nabídka

Cena za vícepráce nesouvisející s instalací FVE hodina 1 200,00 Kč

Servisní prohlídka instalace FVE (doporučená 1 x za rok) bez dopravy Kpl 3 500,00 Kč

Vypracování revizní zprávy - fotovoltaická elektrárna do 10 kWp Kpl 4 500,00 Kč

Vypracování revizní zprávy - fotovoltaická elektrárna do 10 kWp Kpl 4 500,00 Kč

Úprava elektroměrového rozvaděče dle PPDS ČEZ Distribuce Kpl Individuální nabídka

Rekonstrukce elektroměrového rozvaděče dle PPDS ČEZ Distribuce Kpl Individuální nabídka

Servisní úkony - úprava nastavení parametrů systému FVE

Úprava nastavení parametrů FVE v aplikaci výrobce (vzdálený zásah)* Kpl 1 000,00 Kč

Úprava nastavení parametrů FVE  (zásah na místě instalace) - bez dopravy* hodina 1 450,00 Kč

Přehrání firmwaru střídače, BMS nebo baterií (zásah na místě instalace) - 
bez dopravy

Hodina 1 450,00 Kč

Sazba za čas strávený na cestě hodina 520,00 Kč

Sazba za ujetý km na  a z místa instalace, servisního zásahu Km 16,00 Kč

* všechny úpravy nastavení střídače, BMS a baterií po předání díla (mimo 
servisních zásahů, na které se vztahují záruční podmínky)

**Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH (pokud není uvedeno jinak)
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