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VÝHODY FOTOVOLTAICKÉ ENERGIE   

Fotovoltaika (FV) je velmi perspektivní technologií a bude hrát v energetických mixech států stále významnější roli. V Evropě by cena špičkové elektřiny 
z FV měla být konkurenceschopná do roku 2020. Zatímco cena elektřiny z fotovoltaiky bude i nadále klesat, cena klasicky vyráběné elektřiny se díky 
omezeným zdrojům bude na cenové křivce posouvat směrem nahoru.

   Energie je zdarma. Slunce je jediným zdrojem potřebným pro výrobu elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů a jeho energie bude 
lidstvu k dispozici až do konce světa. Navíc je většina solárních článků vyráběna z křemíku, který je netoxický a zároveň se jedná o druhou nej-
rozšířenější „surovinu“ na světě.

  Slunce jako zdroj energie je nevyčerpatelné.

   Množství sluneční energie dopadající na zemský povrch je tak obrovské, že by sou-
časnou spotřebu pokrylo 6000 krát - na zemský povrch dopadá 89 petawatů přičemž naše 
spotřeba činí 15 terawatů. Solární energie má také nejvyšší hustotu výkonu (celosvětový prů-
měr je 170 W/m2) ze všech známých zdrojů obnovitelné energie. Ročně na území České 
republiky dopadá přibližně 80 000 TWh energie - to je údaj, který až 250 krát převyšuje 
průměrnou roční spotřebu.

  Cena klasicky vyráběné energie bude neustále stoupat.

  Nezávislost na dodavateli energie.

   Fotovoltaika zajišťuje energetické potřeby oblastí bez elektrické rozvodné sítě. Solární systémy poskytují přidanou hodnotu 
vzdáleným, zejména venkovským oblastem bez elektrické rozvodné sítě. Osvětlení domů, napájení nemocničních chladících přístrojů, systémy pro 
čerpání vody - to jsou jen některé příklady využití do sítě nepřipojených fotovoltaických systémů. 

   Pro provoz není potřeba téměř žádná údržba. Solární panely nepotřebují téměř žádnou údržbu a velmi snadno se instalují. Provozní 
náklady jsou tudíž extrémně nízké ve srovnání s existujícími technologiemi.

   Fotovoltaické systémy jsou bezpečné a vysoce spolehlivé. Odhadovaná životnost fotovoltaických panelů je 30 let. Svůj výkon si 
udržují po dlouhou dobu a obvykle jsou garance výrobců definovány tak, že výkon panelů po 25 letech neklesne pod 80 % výkonu původního. 
To činí z fotovoltaiky velmi spolehlivou technologii v dlouhodobém horizontu. 

   Energetická návratnost solárních panelů trvale klesá. To znamená, že klesá doba, za kterou panel vyrobí tolik energie, kolik bylo 
spotřebováno pro jeho výrobu. V současnosti tato doba kolísá mezi 1,5 - 3 roky. To znamená, že panel za dobu své životnosti vyrobí 6 - 18krát 
více energie, než bylo spotřebováno pro jeho výrobu.

  Státní energetická koncepce ČR podporuje v dlouhodobém horizontu trvale zvyšující se podíl fotovoltaické energie.

   Dotační program Nová Zelená úsporám podporuje FV systémy, dotace 35 - 100.000 Kč, garantováno do r. 2021. Díky vysoké, státem 
garantované podpoře je návratnost investice velmi rychlá (cca. 5 - 8 let).

   Bez povolení, bez ŽL. Instalace individuálních zdrojů pro vlastní spotřebu do 10 kW je v ČR schválena bez jakýchkoliv povolení či nutnosti ŽL.

  Fotovoltaické panely jsou recyklovatelné, a proto mohou být materiály z výrobního procesu (křemík, sklo, hliník atd.) znovu využity. 

   FV neprodukuje žádný hluk, škodlivé emise nebo znečisťující plyny. Spalování přírodních zdrojů pro potřeby energetiky může 
produkovat kouř, způsobovat kyselé deště a znečišťovat vodu a vzduch. Vzniká také nejméně populární skleníkový plyn CO2 (oxid uhličitý). 
Naproti tomu fotovoltaika využívá jako palivo jen energii ze slunce. Nevytváří žádné škodliviny a aktivně přispívá ke snížení nepříznivých aspektů 
globálního oteplování.

  Neustálý vývoj v oboru zaručuje zvyšování technologické úrovně a snižování nákladů.



Často kladené otázky

Pro koho je fotovoltaická elektrárna vhodná?

   Pro všechny, kteří si chtějí trvale snížit náklady na elektrickou energii v domácnosti. Slunce jako zdroj energie je 
nevyčerpatelné a je zdarma.

   Pro všechny, kdo chtějí snížit svou závislost na distribuční síti. Fotovoltaická elektrárna je vhodná pro rodinné      
domy všech kategorií a velikostí.

   Pro všechny, kteří chtějí mít v domácnosti čistý bezemisní zdroj elektrické energie. Není nám lhostejné, jaký vzduch 
my všichni a naše děti dýcháme.

   Pro všechny, kteří mají větší odběr elektrické energie během dne. V domácnostech je fotovoltaická elektrárna ide-
ální zejména v kombinaci s bazénem, elektrickým vytápěním, klimatizací nebo ohřevem vody na vytápění objektu.

Funguje fotovoltaická elektrárna jen v létě nebo po celý rok? Jaký je rozdíl ve výkonu solární 
elektrárny v létě a v zimě? 
Velkou výhodou je, že fotovoltaická elektrárna funguje po celý rok, protože pracuje se slunečním zářením, nikoliv 
s tepelným. V zimě je výkon fotovoltaické elektrárny obvykle nižší než v letních měsících. Zároveň ale platí, že i v chlad-
nějším, ale jasném počasí může mít naopak lepší parametry, než když je v létě velké teplo, které je příčinou ztrát.

Mám nárok na dotaci Nová zelená úsporám? Papírování a běhání po úřadech mě děsí a nemám 
na to čas. Na koho se mohu obrátit? 
Nic řešit nemusíte, vše vyřídíme za vás v rámci našich služeb. Pouze poskytnete nezbytné dokumenty, náš energetický 
auditor vyřídí poskytnutí dotace, která vám po dokončení instalace přijde na účet.

Jak rychlá je návratnost investice do fotovoltaické elektrárny? 
Fotovoltaická elektrárna Solar Kit představuje kvalitní produkt s moderními technologiemi za dostupnou pořizovací 
cenu. V kombinaci s dotačním programem Nová zelená úsporám je tak návratnost investice velmi rychlá (cca. 5 - 8 let). 

Rád bych k nákupu využil možnost financování. Je to možné? Neztrácím tím nárok na vyplacení 
dotace? 
Ano, na pořízení fotovoltaické elektrárny Solar Kit nabízíme rovněž výhodný úvěr, kterým lze profinancovat až 100% 
pořizovací hodnoty. Na získání ani následné vyplacení dotace nemá úvěr žádný vliv. 

Lze připojit elektrárnu bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy? 
Ano lze, se dvěma podmínkami. První podmínkou pro tzv. “zjednodušené připojení” je vystavení zprávy od autorizované 
osoby, dokládající, že síť v dané lokalitě splňuje technické požadavky PDS (limitní hodnoty impedance v síti odpovídají 
hodnotám dané vyhláškou). Druhou podmínkou je, že elektrárna připojena v tomto režimu, nebude dodávat elektřinu 
do distribuční soustavy. Případné přetoky budou pokutovány. Jednou z možností jak zabránit přetokům je instalace 
zařízení omezující přetoky (např. Watt router, případně instalace měniče, který je vybaven funkcí zamezující přetokům).

Kde je nejlepší umístit fotovoltaické panely? 
Kdekoliv kde svítí slunce a není žádný stín. Pokud by například stín z komína nebo stromu zastínil jeden panel, výkon 
se sníží u všech panelů, protože jsou zapojeny v sérii. Nejvýhodnější je vždy čelní orientace na jih ± 20 °C. Pokud 
byste se měli rozhodnout mezi JV a JZ, vždy je lepší jihovýchod, protože ráno je chladněji a bývá čistá obloha. V létě 
se začínají tvořit mraky kolem oběda, a proto je orientace JZ méně vhodná. Fotovoltaickým panelům škodí teplo. 
Fotovoltaické panely mají rády zimu, a proto při -30 °C za slunečného dne může být výkon vyšší než za horkého 
letního dne. Takže pracují celý rok, což je jejich nesporná výhoda. Panely nemusí být uloženy na střeše.



DOMÁCÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

SOLAR KIT
SOLAR KIT 100
Solární FV systém pro ohřev nebo předehřev teplé vody. 

Roční výnos (příklad):   1200 kWh
Počet FV solárních panelů:    4
Objem bojleru:     100 litrů
Roční úspora (příklad):   5.796 Kč
Dotační program Nová zelená úsporám: C.3.3

SOLAR KIT 100 obsahuje: 
  4x FV modul 250 Wp

   Konstrukce pro střechu  

(plochá nebo šikmá s nejběžnějšími druhy krytin)

   1x solární ohřívač vody (bojler) DZD, LX ACDC/ 

M+K, 100 litrů

   1x LXDC POWER BOX  

(pro výkonové přizpůsobení FV panelů)

  1x relé

  kabeláž DC

  propojovací konektory DC

  doprava

  montáž s předáním na klíč, oživení

  vypracování odborného posudku

  vyřízení dotace

Výkon

1 kW

Panely

4

Bojler 

100 l

Osoby

 1-2

SOLAR KIT 
100

WWW.SOLAR-KIT.CZ   
solarkit@ekotechnik.cz

Výrobní režim:
Ohřívače vody LX ACDC/M+K (KW) využívají energii ze slunce, která pomocí 
fotovoltaických článků vyrábí stejnosměrný elektrický proud, použitý pro ohřev 
vody v zásobníku. Napojením přímo na fotovoltaické panely nevznikají žádné 
ztráty elektrické energie, proto zařízení pracuje velmi efektivně. Ohřívače pracují 
na principu dvou elektrických okruhů. První je napojený na elektrickou energii ze 
sítě a druhý na elektrickou energii z fotovoltaických panelů. Oba okruhy mohou 
pracovat samostatně. Ohřívač vody lze použít v několika variantách zapojení, tj. 
samostatně, ale také jako předehřev vody pro stávající ohřívač, elektrický nebo 
plynový kotel, popř. další spotřebiče (pračka, myčka). Vhodně zvolenou variantou 
tak dochází k výraznému šetření finančních prostředků v domácnosti. Varianty 
zapojení - viz. druhá strana.



DOMÁCÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

SOLAR KIT
SOLAR KIT 200
Solární FV systém pro ohřev nebo předehřev teplé vody.
S možností rozšíření i pro výrobu vlastní elektrické energie. 

Roční výnos (příklad):   2200 kWh
Počet FV solárních panelů:    8
Objem bojleru:    200 litrů
Roční úspora (příklad):   10.626 Kč
Dotační program Nová zelená úsporám: C.3.3

SOLAR KIT 200 obsahuje: 
  8x FV modul 250 Wp

   Konstrukce pro střechu  

(plochá nebo šikmá s nejběžnějšími druhy krytin)

   1x solární ohřívač vody (bojler) DZD, LX ACDC/

M+KW, 200 litrů

   1x LXDC POWER BOX  

(pro výkonové přizpůsobení FV panelů)

  1x relé

  kabeláž DC

  propojovací konektory DC

  doprava

  montáž s předáním na klíč, oživení

  vypracování odborného posudku

  vyřízení dotace

Výkon

2 kW

Panely

8

Bojler 

200 l

Osoby

 3

SOLAR KIT 
200

WWW.SOLAR-KIT.CZ   
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Výrobní režim:
Ohřívače vody LX ACDC/M+K (KW) využívají energii ze slunce, která pomocí 
fotovoltaických článků vyrábí stejnosměrný elektrický proud, použitý pro ohřev 
vody v zásobníku. Napojením přímo na fotovoltaické panely nevznikají žádné 
ztráty elektrické energie, proto zařízení pracuje velmi efektivně. Ohřívače pracují 
na principu dvou elektrických okruhů. První je napojený na elektrickou energii ze 
sítě a druhý na elektrickou energii z fotovoltaických panelů. Oba okruhy mohou 
pracovat samostatně. Ohřívač vody lze použít v několika variantách zapojení, tj. 
samostatně, ale také jako předehřev vody pro stávající ohřívač, elektrický nebo 
plynový kotel, popř. další spotřebiče (pračka, myčka). Vhodně zvolenou variantou 
tak dochází k výraznému šetření finančních prostředků v domácnosti. Varianty 
zapojení - viz. druhá strana.



MOŽNÉ VARIANTY PRO VAŠI DOMÁCNOST



DOMÁCÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

SOLAR KIT
SOLAR KIT 2000
Solární FV systém pro výrobu vlastní elektrické energie
bez akumulace s tepelným využitím přebytků.

Roční výnos (příklad): 2200 kWh
Počet FV solárních panelů:  8
Přebytky do akumulátorů:  ne
Tepelné využití přebytků:  ano
Roční úspora (příklad): 10.626 Kč
Dotační program Nová zelená úsporám: C.3.4

SOLAR KIT 2000 obsahuje: 
  8x FV modul 250 Wp

    Konstrukce pro střechu 

(plochá nebo šikmá s nejběžnějšími druhy krytin)

  1x střídač s MPPT 3,3 kWp, 1-fázový

  regulátor WATTrouter pro optim. využití energie

  kabeláž DC

  rozvaděč DC s odpínacími prvky

  propojovací konektory DC

  kabeláž AC

  rozvaděč AC s odpínacími prvky

  doprava

  montáž s předáním na klíč, oživení

  vypracování odborného posudku

  vyřízení dotace

Denní režim:
FV elektrárna vyrábí elektrickou energii ze slunce, kterou 
pokryje denní spotřebu domácnosti. Případné přebytky 
jsou poté využity na ohřev teplé užitkové vody (bojler 
nebo akumulační nádrž).

Večerní a noční režim:
FV elektrárna nevyrábí. Pro chod spotřebičů je využívána 
elektřina z distribuční sítě. Domácnost má však 
k dispozici teplou užitkovou vodu, ohřátou z denních 
přebytků vlastní vyrobené elektřiny, která nebyla během 
dne spotřebována (bojler nebo akumulační nádrž).

Výkon

2,0 kW

Panely

8

Celkový  
využitelný  

energetický  
zisk

2200 kWh

Objem 
zásobníku
teplé vody

160 l
(možno použít 

stávající)

SOLAR KIT 
2000

WWW.SOLAR-KIT.CZ   
solarkit@ekotechnik.cz



DOMÁCÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

SOLAR KIT
SOLAR KIT 3600
Solární FV systém pro výrobu vlastní elektrické energie  
bez akumulace s tepelným využitím přebytků.

Roční výnos (příklad):  3960 kWh
Počet FV solárních panelů:   14
Přebytky do akumulátorů:  ne
Tepelné využití přebytků:  ano
Roční úspora (příklad):  19.127 Kč
Dotační program Nová zelená úsporám: C.3.4

SOLAR KIT 3600 obsahuje: 
  14x FV modul 260 Wp

   Konstrukce pro střechu  

(plochá nebo šikmá s nejběžnějšími druhy krytin)

  1x střídač s MPPT 3,3 kWp, 1-fázový

  regulátor WATTrouter pro optim. využití energie

  kabeláž DC

  rozvaděč DC s odpínacími prvky

  propojovací konektory DC

  kabeláž AC

  rozvaděč AC s odpínacími prvky

  doprava

  montáž s předáním na klíč, oživení

  vypracování odborného posudku

  vyřízení dotace

Výkon

3,6 kW

Panely

14

Celkový  
využitelný  

energetický  
zisk

3960 kWh

Objem 
zásobníku
teplé vody

288 l 
(možno použít 

stávající)

SOLAR KIT 
3600

WWW.SOLAR-KIT.CZ   
solarkit@ekotechnik.cz

Denní režim:
FV elektrárna vyrábí elektrickou energii ze slunce, kterou 
pokryje denní spotřebu domácnosti. Případné přebytky 
jsou poté využity na ohřev teplé užitkové vody (bojler 
nebo akumulační nádrž).

Večerní a noční režim:
FV elektrárna nevyrábí. Pro chod spotřebičů je využívána 
elektřina z distribuční sítě. Domácnost má však 
k dispozici teplou užitkovou vodu, ohřátou z denních 
přebytků vlastní vyrobené elektřiny, která nebyla během 
dne spotřebována (bojler nebo akumulační nádrž).



DOMÁCÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

SOLAR KIT
SOLAR KIT 3000 Aku
Solární FV systém pro výrobu vlastní elektrické energie s akumulací do baterií.

Roční výnos (příklad):  3300 kWh
Počet FV solárních panelů:  12
Přebytky do akumulátorů:  ano
Roční úspora (příklad): 15.939 Kč
Dotační program Nová zelená úsporám: C.3.6

SOLAR KIT 3000 Aku obsahuje: 
  12x FV modul 250 Wp

   Konstrukce pro střechu  

(plochá nebo šikmá s nejběžnějšími druhy krytin)

  1x hybridní střídač s MPPT 3,6 kWp, 1-fázový

  sada akumulátorů min. kapacita 5,1 kWh

  skříň na akumulátory

  kabeláž DC

  rozvaděč DC s odpínacími prvky

  propojovací konektory DC

  odpojovač AKU

  kabeláž AC

  rozvaděč AC s odpínacími prvky

  doprava

  montáž s předáním na klíč, oživení

  vypracování odborného posudku

  vyřízení dotace

Denní režim:
FV elektrárna vyrábí vlastní elektrickou energii ze slunce, 
kterou pokryje denní spotřebu domácnosti. Přebytky 
vyrobené energie jsou ukládány do akumulátorů pro 
večerní a noční spotřebu.

Večerní a noční režim:
FV elektrárna nevyrábí. Akumulátory jsou ale nabité, 
a proto je na chod spotřebičů použita uložená energie 
ze slunce. Ve chvíli, kdy se akumulátory vybijí, na provoz 
domácnosti se použije elektřina z distribuční sítě.

Výkon

3,0 kW

Panely

12

Celkový  
využitelný  

energetický  
zisk

3300 kWh

Pro objekty  
s roční  

spotřebou

≥ 4290 kWh

SOLAR KIT 
3000 Aku

WWW.SOLAR-KIT.CZ   
solarkit@ekotechnik.cz



DOMÁCÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

SOLAR KIT
SOLAR KIT 3600 Aku
Solární FV systém pro výrobu vlastní elektrické energie s akumulací do baterií.

Roční výnos (příklad): 3960 Wh
Počet FV solárních panelů: 14
Přebytky do akumulátorů: ano
Roční úspora (příklad): 19.127 Kč
Dotační program Nová zelená úsporám: C.3.6

SOLAR KIT 3600 Aku obsahuje: 
  14x FV modul 260 Wp

   Konstrukce pro střechu 

(plochá nebo šikmá s nejběžnějšími druhy krytin)

  1x hybridní střídač s MPPT 3,6 kWp, 1-fázový

  sada akumulátorů min. kapacita 6,2 kWh

  skříň na akumulátory

  kabeláž DC

  rozvaděč DC s odpínacími prvky

  propojovací konektory DC

  odpojovač AKU

  kabeláž AC

  rozvaděč AC s odpínacími prvky

  doprava

  montáž s předáním na klíč, oživení

  vypracování odborného posudku

  vyřízení dotace

Denní režim:
FV elektrárna vyrábí vlastní elektrickou energii ze slunce, 
kterou pokryje denní spotřebu domácnosti. Přebytky 
vyrobené energie jsou ukládány do akumulátorů pro 
večerní a noční spotřebu.

Večerní a noční režim:
FV elektrárna nevyrábí. Akumulátory jsou ale nabité, 
a proto je na chod spotřebičů použita uložená energie 
ze slunce. Ve chvíli, kdy se akumulátory vybijí, na provoz 
domácnosti se použije elektřina z distribuční sítě.

Výkon

3,6 kW

Panely

14

Celkový  
využitelný  

energetický  
zisk

3960 kWh

Pro objekty  
s roční  

spotřebou

≥ 5148 kWh

SOLAR KIT 
3600 Aku

WWW.SOLAR-KIT.CZ   
solarkit@ekotechnik.cz



DOMÁCÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

SOLAR KIT
SOLAR KIT 5000 Aku
Solární FV systém pro výrobu vlastní elektrické energie s akumulací do baterií.

Roční výnos (příklad): 5500 kWh
Počet FV solárních panelů:  20
Přebytky do akumulátorů:  ano
Roční úspora (příklad): 26.565 Kč
Dotační program Nová zelená úsporám: C.3.6

SOLAR KIT 5000 Aku obsahuje: 
  20x FV modul 250 Wp

   Konstrukce pro střechu  

(plochá nebo šikmá s nejběžnějšími druhy krytin)

  1x hybridní střídač s MPPT 5 kWp, 3-fázový

  sada akumulátorů min. kapacita 8,5 kWh

  skříň na akumulátory

  kabeláž DC

  rozvaděč DC s odpínacími prvky

  propojovací konektory DC

  odpojovač AKU

  kabeláž AC

  rozvaděč AC s odpínacími prvky

  doprava

  montáž s předáním na klíč, oživení

  vypracování odborného posudku

  vyřízení dotace

Denní režim:
FV elektrárna vyrábí vlastní elektrickou energii ze slunce, 
kterou pokryje denní spotřebu domácnosti. Přebytky 
vyrobené energie jsou ukládány do akumulátorů pro 
večerní a noční spotřebu.

Večerní a noční režim:
FV elektrárna nevyrábí. Akumulátory jsou ale nabité, 
a proto je na chod spotřebičů použita uložená energie 
ze slunce. Ve chvíli, kdy se akumulátory vybijí, na provoz 
domácnosti se použije elektřina z distribuční sítě.

Výkon

5,0 kW

Panely

20

Celkový  
využitelný  

energetický  
zisk

5500 kWh

Pro objekty  
s roční  

spotřebou

≥ 7150 kWh

SOLAR KIT 
5000 Aku

WWW.SOLAR-KIT.CZ   
solarkit@ekotechnik.cz



DOMÁCÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

SOLAR KIT

WWW.SOLAR-KIT.CZ   
solarkit@ekotechnik.cz

Solar Kit 100
Solární FV systém pro ohřev nebo předehřev teplé vody.
Dotační program Nová zelená úsporám C.3.3

Prodejní cena SOLAR KIT 100 vč. odborného posudku (vč. DPH 15%)     
Dotace na odborný posudek       
Výše dotace Nová zelená úsporám        
Cena konečná po dotaci       

Solar Kit 200
Solární FV systém pro ohřev nebo předehřev teplé vody.S možností rozšíření
i pro výrobu vlastní elektrické energie. Dotační program Nová zelená úsporám C.3.3

Prodejní cena SOLAR KIT 200 vč. odborného posudku (vč. DPH 15%)     
Dotace na odborný posudek       
Výše dotace Nová zelená úsporám        
Cena konečná po dotaci 

Solar Kit 2000
Solární FV systém pro výrobu vlastní elektrické energie bez akumulace
s tepelným využitím přebytků. Dotační program Nová zelená úsporám C.3.4

Prodejní cena SOLAR KIT 2000 vč. odborného posudku (vč. DPH 15%)     
Dotace na odborný posudek       
Výše dotace Nová zelená úsporám        
Cena konečná po dotaci    

Solar Kit 3600
Solární FV systém pro výrobu vlastní elektrické energie bez akumulace 
s tepelným využitím přebytků. Dotační program Nová zelená úsporám C.3.4

Prodejní cena SOLAR KIT 3600 vč. odborného posudku (vč. DPH 15%)     
Dotace na odborný posudek       
Výše dotace Nová zelená úsporám        
Cena konečná po dotaci        

Solar Kit 3000 Aku
Solární FV systém pro výrobu vlastní elektrické energie s akumulací 
do baterií. Dotační program Nová zelená úsporám C.3.6

Prodejní cena SOLAR KIT 3000 Aku vč. odborného posudku (vč. DPH 15%)     
Dotace na odborný posudek       
Výše dotace Nová zelená úsporám        
Cena konečná po dotaci       

Solar Kit 3600 Aku
Solární FV systém pro výrobu vlastní elektrické energie s akumulací
do baterií. Dotační program Nová zelená úsporám C.3.6

Prodejní cena SOLAR KIT 3600 Aku vč. odborného posudku (vč. DPH 15%)     
Dotace na odborný posudek       
Výše dotace Nová zelená úsporám        
Cena konečná po dotaci       

Solar Kit 5000 Aku
Solární FV systém pro výrobu vlastní elektrické energie s akumulací 
do baterií. Dotační program Nová zelená úsporám C.3.6

Prodejní cena SOLAR KIT 5000 Aku vč. odborného posudku (vč. DPH 15%)     
Dotace na odborný posudek       
Výše dotace Nová zelená úsporám        
Cena konečná po dotaci       

 
 

    79.900 Kč
    5.000 Kč
    35.000 Kč
    39.900 Kč

 
 

    98.900 Kč
               5.000 Kč

35.000 Kč
    58.900 Kč

 
 
 

   119.900 Kč
    5.000 Kč
    55.000 Kč

59.900 Kč

 
 
 

   167.900 Kč
    5.000 Kč
    55.000 Kč
    107.900 Kč

 
 
 

    214.900 Kč
   5.000 Kč
    100.000 Kč
    109.900 Kč

    239.900 Kč
   5.000 Kč
    100.000 Kč
   134.900 Kč

    314.900 Kč
   5.000 Kč
    100.000 Kč
    209.900 Kč

*Průměrná 
roční úspora:

5.796 Kč

 *Průměrná 
roční úspora:

10.626 Kč

*Průměrná 
roční úspora:

10.626 Kč

*Průměrná 
roční úspora:

19.127 Kč

*Průměrná 
roční úspora:

15.939 Kč

*Průměrná 
roční úspora:

19.127 Kč

*Průměrná 
roční úspora:

26.565 Kč
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PROČ ZELENÁ ÚSPORÁM?

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, podporuje 
energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění 
a využívání obnovitelných zdrojů energie. Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením 
produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v koneč-
né spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení 
občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

zelená linka: 800 260 500
www.novazelenausporam.cz

GLOBÁLNÍ HORIZONTÁLNÍ ZÁŘENÍ

Spotřebovávejte v domácnosti vlastní vyrobenou elektřinu 
a zvyšte svou energetickou nezávislost.

Příklad úspory: SOLAR KIT 2000
   Cena nakupované elektřiny 4,83 Kč  
(současná průměrná cena).

  Roční úspora výrobou vlastní elektřiny 10.626 Kč/rok.
  Návratnost investice 5,6 let.

ZNÁME CENU VAŠEHO ČASU A PROTO VYŘÍDÍME ZA VÁS

   Zhodnocení současného stavu 
a možnost využití. 

   Registraci do programu  
„Nová zelená úsporám”.

   Odborný posudek, (s možnosti 
proplacení z programu  
„Nová zelená úsporám”).

   Návrh řešení stavebního a archi-
tektonického.

   Výběr technologie, která nejlépe 
vystihuje potřeby Vaší domác-
nosti.

   Komunikaci s úřady státní sprá-
vy, stavebními úřady.

   Komunikaci se Státním fondem 
životního prostředí.  

   Odbornou montáž našimi zkuše-
nými specialisty.

   Nepotřebujete licenci ani živnos-
tenské oprávnění.

WWW.SOLAR-KIT.CZ   
solarkit@ekotechnik.cz

EKOTECHNIK Czech, s.r.o.
Branická 69/66
147 00  Praha 4

+420 777 919 622
+420 261 218 340

Váš prodejce:




