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NABÍDKA NA DODÁNÍ 
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY 

S-POWER MIDI (7,65 kWp) s akumulací přebytků do baterií  

Dobrý den pane

na základě naší předchozí domluvy Vám zasílám nabídku realizace fotovoltaické elektrárny. Řešení 

je připraveno na klíč, včetně zajištění dotace z nového státního programu Nová Zelená Úsporám  

a veškerých spojených administrativních procesů. 

V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit, rád Vám poradím.  

S pozdravem, 

Petr Šindelář 

S-POWER Energies, s. r. o. 

Tělovýchovná 1076, 155 00 Praha 5  

Telefon: +420 603 543 386, e-mail: p.sindelar@s-power.cz 

 

 

VSTUPNÍ INFORMACE 

Jméno klienta 

Adresa nemovitosti 

Kontakt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

číslo obchodního případu: 

    OP-21-2303 

mailto:p.sindelar@s-power.cz
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NÁVRH ŘEŠENÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY (FVE) 

CHARAKTERISTIKA ELEKTRÁRNY 

Výkon FVE 7,65 kWp 

Počet panelů 17 ks 

Typ panelů AEG 450Wp  

Typ střídače GoodWe GW8K-ET 

Backup modul ano 

Akumulátor Risen Solar Battery HW  11,1 kWh 

Roční výnos FVE Průměrně 7 818 kWh  

 

 

 

 

 

POPIS INSTALACE 
• Fotovoltaické panely budou umístěny na střeše a finální rozložení bude upřesněno po přesném 

zaměření a odsouhlasení majitelem objektu 

• Panely budou na střeše uchyceny pomocí systému pro šikmé střechy z materiálu hliník/nerez 

• DC kabely budou vedeny ze střechy do místa připojení ke střídači 

• Střídač s akumulátorem bude umístěn dle pokynu majitele 

 

 

Sestava je vytvořena dle podmínek programu Nová zelená úsporám, oblast 

podpory C3.7. V rámci nabízeného řešení Vám garantujeme získání státní 

podpory Nová zelená úsporám max. ve výši 155 000 Kč . 
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POUŽITÉ TECHNOLOGIE  

Fotovoltaické panely 
Kvalitní německé monokrystalické panely AEG 450Wp 

 

Měniče  
Vysoce účinné a spolehlivé měniče, oceněné společností TÜV Rheinland pro svoji bezpečnost a kvalitu. Výhodou je 

komunikace prostřednictvím WIFI i RS485, včetně bezplatného monitoringu. Díky pasivnímu chlazení má velmi nízkou 

vlastní spotřebu. 

Měniče GoodWe se zároveň dlouhodobě umisťují na prvních příčkách testů časopisu Photon pro svoji vysokou účinnost. 

. 
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JAK ELEKTRÁRNA FUNGUJE 

RÁNO, POLOJASNO: Ráno, nebo když je polojasno, 
fotovoltaická elektrárna nevyrábí dostatečné množství 
elektřiny na pokrytí potřeb domácnosti. Protože je 
akumulátor vybitý, je nutné chybějící energii doplnit z 
distribuční sítě. 

 

POLEDNE, JASNO: Přes den vyrábí fotovoltaická 
elektrárna více energie, než domácnost potřebuje. 
Přebytky jsou ukládány do akumulátoru a následně do 
ohřevu vody. Elektřina z distribuční sítě není potřeba. 

 

VEČER, SLUNCE NESVÍTÍ: Večer a v noci fotovoltaická 
elektrárna nevyrábí. Akumulátor je ale nabitý, a tak je na 
provoz spotřebičů použita uložená energie. Akumulátor 
se vybíjí. Ve chvíli, kdy se akumulátor vybije, na provoz 
domácnosti se použije elektřina z distribuční sítě. 

 

BLACKOUT: V případě, že vypadne proud, fotovoltaická 
elektrárna se stává záložním zdrojem pro vybrané 
spotřebiče – typicky nouzové osvětlení, lednice, 
oběhová čerpadla, počítač a internet. Určitá část 
kapacity akumulátoru je vždy rezervována pro případný 
výpadek proudu. 
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VÝHODY ŘEŠENÍ 

✓ Nižší účty za elektřinu 

✓ Garance získání dotace Zelená úsporám 155 000 Kč 

✓ Ukládání energie z přebytků do akumulátorů  v době, kdy není spotřeba energie v domě  

✓ Vybrané spotřebiče pracují i v případě výpadku proudu (z akumulátoru v době, kdy nesvítí 

slunce)  

✓ Jednoduchá instalace 

✓ Zvýšení energetické kategorie objektu – energetický štítek 

✓ Garance funkčnosti – hradíme ušlý zisk 

✓ Záruční a pozáruční servis 

 

CENA DODÁVKY FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY NA KLÍČ 
Celková cena 378 000 Kč 

Dotace 155 000 Kč (155 000 Kč projekt, 5 000 Kč vyřízení dotace) 

Cena kterou zaplatíte 223 000 Kč 

Ceny jsou včetně 15 % DPH. 

 

 

V ceně je zahrnuto: 

• Návrh FV elektrárny 

• Vyřízení veškeré administrativy spojené se zprovozněním FV elektrárny 

• Vyřízení dotace Nová zelená úsporám 

• Dodávka všech komponent FV elektrárny 

• Odborná montáž panelů 

• Provedení elektroinstalačních prací a případných drobných stavebních úprav 

• Revize systému 

• Konečné zprovoznění 

 
Cena neobsahuje: 

• Úpravy distribučního sloupku ČEZ/PRE a jističů dle platné legislativy (případné úpravy vychází z požadavků ČEZ/PRE 

po podání žádosti o rezervaci výkonu). 
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ZÁRUKY 

• 25 let záruka na výkon FV panelů 

• 15 let na mechanické části FV panelů 

• 5 let na střídače 

• 3 roky na práci 

• 10 let na baterie 

• 2 roky na ostatní komponenty (elektroinstalace atd.) 

 

DODACÍ PODMÍNKY 

• Do čtyř měsíců po uzavření smlouvy 

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. platba Při podpisu smlouvy 50% z celkové částky 

2. platba 
Po instalaci FVE, revizi a otestování 
funkčnosti 

50% z celkové částky 

Dotace pro 
Vás 

Po kladném vyřízení dotace obdržíte na Váš 
účet 

155 000 Kč (tj. plná výše 
dotace) 

DALŠÍ POSTUP 

KROKY NA VAŠÍ STRANĚ KROKY S-POWER 

✓  Podepíšete smluvní dokumentaci 

✓  Uhradíte faktury za dílo 

✓  Poskytnete součinnost v průběhu 

instalace 

✓  Vyřídíme dotaci NZÚ 

✓  Nainstalujeme fotovoltaickou elektrárnu 

✓  Provedeme revizi zařízení 

✓  Vyřídíme připojení k distribuční soustavě 

✓  Vyřídíme veškeré související administrativy 

✓  Zaškolíme Vás 

✓  Zajistíme záruční a pozáruční servis 

 


