
Stabilní a efektivní řešení 
pro energetiku  

napříč Segmenty



EnErgon Holding  
je skupinou společností, 
které se zaměřují především 
na technologické 
dodávky a služby v oblasti 
energetiky.

Spojuje nás důraz na souhru mezi 
moderními technologiemi a expertní 
know-how se silnou orientací na 
zákazníka.

Naším cílem je poskytovat technologické 
služby pro bezpečnější a dostupnější 
energii v rámci celé střední Evropy, díky 
této vizi řešíme technologické výzvy 
moderní elektroenergetiky komplexně 
a systematicky.



ČleNové eNergoN HoldiNgu a.s. 
Pro eNergeTiKu



Společnost EnErgon dobříš, 
s.r.o. se zaměřuje především na 
rekonstrukce, výstavbu a údržbu 
energetických sítí. Hlavním cílem 
společnosti je nabídnout svým 
klientům kompletní servis od návrhu 
a projektové dokumentace až po 
finální realizaci staveb. Nedílnou 
součástí je také poskytování 
návazných služeb.

Hlavní oblasti působnosti 
společnosti:

VÝSTAVBA ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

   Montáž distribučních venkovních a kabelových vedení 
NN, vN a vvN

   Montáž kabelových a venkovních vedení NN 0,4 kv

   Práce pod napětím v sítích NN

   Montáž, servis a údržba veřejného osvětlení

   revize elektrických zařízení

   Technologie prvků sítí do 35 kv

   rozváděče do 35 kv

   elektromontážní práce v prostorech vyžadujících 
oprávnění ČBÚ



PROJEKČNÍ ČINNOST

ELEKTROMONTÁŽE – OPRAVY, 
VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE 
ZAŘÍZENÍ NN, VN

GEODETICKÉ PRÁCE

   venkovní vedení NN, vN, vvN

  Kabelová vedení NN, vN

  rozvodny a transformovny NN, vN, vvN

  Průmyslové elektrické rozvody

  veřejné osvětlení

  Kompletní inženýrská činnost

  výkon autorského dozoru

   Činnosti prováděné dle vyhlášky č. 50/1978

   Provádění revizí elektrických zařízení do i nad 
1000 KAC v objektech třídy A, B

   Poradenská činnost v oblasti rekonstrukce 
a výstavby distribučních sítí

   Činnosti prováděné dle vyhlášky č. 100/1995 
osoba poučená

   Činnosti prováděné dle ČBÚ

   Platné povolení vstupu provozovanou železniční 
dopravní cestu

   inženýrská geodézie

   vypracování podkladů pro katastr nemovitostí

   Zajištění vkladů na katastrální úřad

KontaKt

roman Pechač 
pechac@energon.cz
+420 602 193 838

SKuPiNA ČeZ

Pre

SeveroČeSKé doly

doPrAvNí PodNiK Hl. M. PrAHy

dooSAN BoBCAT

eNgie

ePH

RefeRence

Mezi významné zákazníky společnosti 
eNergoN dobříš, s.r.o. patří velké společnosti 

na poli výroby a distribuce energií:



Společnost EnErgon EnErgo, s.r.o. 
je v holdingu eNergoN vyprofilována 
především jako společnost zabývající 
se výstavbou, rekonstrukcí a údržbou 
vyhrazeného elektrického zařízení 
bez rozdílu napětí v oblasti průmyslu 
a energetiky s důrazem na elektrické 
stanice vN, vvN a ZvN.

Hlavní oblasti 
působnosti 
společnosti:



VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ 
VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK

   rozváděče NN do 1000 v AC, 1500 v dC

   rozváděče sekundární techniky (elektrické ochra-
ny, řídící systémy, obchodní měření atp.)

   rozváděče do 52 kv

   Technologie 3, 6, 10, 22, 110, 220, 420 kv vnitřních 
a venkovních rozvoden

SERVIS A ÚDRŽBA 

PORADENSKÁ ČINNOST

ŠKOLÍCÍ ČINNOST

INŽENÝRING

   Zajištění výstavby a rekonstrukce zařízení jako 
celku včetně dodávky Pd

   Poradenská činnost v oblasti odběrů a jejich opti-
malizace

   odborná pomoc při tvorbě investičních plánů 
a záměrů

   Tvorba plánů BoZP

   Provádění revizí elektrických zařízení do i nad 
1000vAC v objektech třídy A, B 

   Činnosti prováděné dle ČBÚ

   Technický dozor nad realizací staveb (dodržo-
vání technologických postupů, volba vhodných 
pracovních prostředků, koordinace jednotlivých 
činností, koordinace jednotlivých zhotovitelů)

   Zprovozňování a uvádění jednotlivých částí, nebo 
technologických celků do provozu po dokončení 
montáže, komunikace s přípravou provozu zada-
vatele (provozovatele) stavby, nebo zařízení

KontaKt

ing. Tomáš Korba 
korba@energon.cz

+420 601 083 667

SKuPiNA ČeZ

SeveroČeSKé doly

doPrAvNí PodNiK Hl. M. PrAHy

SieMeNS

MArTiA

JAguÁr lANd rover NiTrA

RefeRence

Mezi významné zákazníky a zakázky holdingu 
v oblasti předmětu podnikání společnosti 
eNergoN eNergo, s.r.o. patří mimo jiné 

i velké společnosti a stavby na poli průmyslu, 
výroby, distribuce a přenosu elektrické 

energie, např.:



Společnost EnErgon STAVEBnÍ, 
s.r.o. se zabývá zejména pozemními 
stavbami v energetice, podzemními 
pracemi v kolektorech a kabelovodech 
a výstavbou inženýrských sítí. 

Hlavní oblasti 
působnosti 
společnosti:



PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

    Pozemní stavby v energetice NN, vN, vvN

    Stavební část rozvoden a trafostanic

    Sanační práce v energetice NN, vN, vvN

    Stavební část výstavby  linek NN, vN a vvN

    Stavby v kolektorech a kabelovodech

    Kompletní pozemní stavby

    inženýrské a vodohospodářské stavby

    Činnost prováděné hornickým způsobem

KontaKt

ing. Martin Cimala 
cimala@energon.cz

+420 724 256 090

SKuPiNA ČeZ

Pre

KoleKTory

doPrAvNí PodNiK Hl. M. PrAHy

dooSAN BoBCAT

ePH

SeveroČeSKé doly

RefeRence

Mezi významné zákazníky a zakázky holdingu 
v oblasti předmětu podnikání společnosti 

eNergoN STAveBNí, s.r.o. patří mimo jiné 
i velké společnosti na poli průmyslu, výroby, 

distribuce a přenosu elektrické energie, např.:



Hlavní činností společnosti BUildSYS, 
a.s. jsou komplexní služby a řešení 
v oboru systémů řízení technologií 
v široké oblasti průmyslu, rozsáhlých 
budov a náročných aplikací.

druhou významnou aktivitou je řešení 
úspor provozních nákladů a energií, tj. 
kompletní služby v oblasti efektivního 
managementu, people managementu 
a procesů.

Úspěch a stabilita společnosti jsou po-
staveny na spokojenosti našich zákazní-
ků a vysoké kvalitě veškerých činností, 
prováděných rozsáhlým týmem vlast-
ních expertních specialistů s dlouho-
letými zkušenostmi a silným týmem 
profesionálů v oboru.

Cílem každé naší činnosti, řešeného návrhu 
či realizované zakázky je splnění veškerých 
očekávání zákazníka povýšené o přidanou 
hodnotu. Každé řešení tvoříme na platformě 
moderních a ověřených technologií předních 
světových výrobců, čímž našim zákazníkům 
poskytujeme nejen vysoký technický standard, 
ale i dlouhodobou udržitelnost každé aplikace 
či zakázky. Kvalita, flexibilita, komfort a energe-
tická efektivita jsou hodnoty, které považujeme 
za velmi důležité, především jejich dosažení při 
zachování veškerých provozních požadavků 
zákazníka a dodržení očekávané ceny.

Řízení energií a jejich spotřeby je komplexním proce-
sem, který vyžaduje velké množství dat a jejich patřič-
nou analýzu pro doporučení a vytvoření správného 
technického řešení. Naše kompletní projektové, progra-
mové a realizační činnosti vždy směřují k nejoptimál-
nějším cestám pro úsporu provozních nákladů a energií 
prostřednictvím optimalizaci řízených technologií na 
základě reálného stavu požadavků a potřeb.

CHYTŘEJŠÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ 
TECHNOLOGIÍ



Hlavní oblasti působnosti společnosti:

ŘEŠENÍ PRO ÚSPORY ENERGIÍ
   Poradenství a konzultace
   expertní posudky, návrhy a audity
   Řízení světel a datová integrace
   Měření a vyhodnocování energií a energetické 
efektivity

   Zpracování návrhu a technických řešení systémů 
pro úspory energií

   realizace opatření vedoucích k úsporám energií
   Servis a služby s cílem udržet nebo zvýšit úsporu 
energie

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO SYSTÉMY  
ŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ BUDOV

  Komplexní dodávky automatizace budov
  realizace zakázky „na klíč”
  Poradenství, konzultace, studie a analýzy
  vytvoření projektu a expertních návrhů
  Projekt management, řízení a koordinace zakázky
   vytváření softwarových aplikací, programování 
BMS

  Servis a kompletní servisní podpora zákazníka
  individuální nadstandardní servisní služby
  vlastní vzdálený dispečink
  Provoz a údržba řídících systémů
  vzdálený monitoring a kontroly řídících systémů
  Archivace dat / historická databáze

KontaKt

ing. ivo drábek  
drabek@buildsys.cz
+420 724 372 191

HyuNdAi MoTorS euroPe 
offenbach am Main, Německo

WMu BAvAriA 
Niederaichbach, Německo

FoXCoNN SlovAKiA 
Nitra, Slovensko

Au oPTroNiCS SlovAKiA 
Trenčín, Slovensko

HyuNdAi MoTorS MANuFACTuriNg 
Nošovice

oPAviA MoNdeléZ iNTerNATioNAl 
opava

BeA CAMPuS olomouc
KyB MANuFACTuriNg Pardubice

PAlMovKA – PArK i & ii Praha
dAiKiN Brno

CorSo CourT oFFiCe Praha
ŠKodA PlZeŇ opravárenský závod

RefeRence

Mezi významné zákazníky společnosti 
BuildSyS, a.s. patří společnosti:

PRACOVITOST, ODBORNOST, ZKUŠENOSTI 
A SPOLEHLIVOST JSOU PRVOTNÍMI ZÁSADAMI, 
KTERÝMI SE ŘÍDÍME A NA KTERÝCH BUDUJEME 

ZÁRUKU KVALITY NAŠÍ PRÁCE.



distribuce zařízení pro decentrální 
zdroje energie se zaměřením na 
komponenty pro fotovoltaické 
elektrárny. Společnost Solid 
Power distribution, s.r.o. (SPd) 
je primárně distributorem 
ověřených součástí pro výstavbu 
fotovoltaických elektráren a také 
výrobcem vlastních komponent.

vedle distribuce zajišťuje SPd zpracová-
ní dokumentace pro dotační programy, 
konzultace technického řešení a optimální 
realizace při výstavbě fotovoltaických 
elektráren. Při výběru a výrobě kompo-
nent je hlavním cílem spolehlivost, kvalita, 
jednoduchá instalace a především vzájem-
ná kompatibilita v čase.



KontaKt

Jan vonka 
vonka@spdistribution.cz 

+420 730 519 581

RefeRence

Mezi významné zákazníky společnosti Solid 
Power distribution, s.r.o. patří společnosti:

Hlavní oblasti  
dodáveK Komponent:

   Fotovoltaické panely

   Střídače – jednofázové, třífázové a hybridní 
měniče

   Sofistikované systémy pro nabíjení baterií 
přebytečnou energií

   Bateriová úložiště

   usměrňovače přetoků Fve

   regulátory pro optimální využití elektrické 
energie

   integrovaný montážní systém pro fotovoltaické 
panely zakomponované do střechy budovy

S-PoWer eNergieS

BC eNgiNeeriNg

MArTel SlovAKiA

geeA



Kompletní realizace fotovoltaických 
elektráren je hlavní činností společnosti 
S-Power Energies, s.r.o., která zajišťuje 
jak konzultace nejvhodnějšího umís-
tění, tak návrh projektu pro optimální 
využití sluneční energie. významnou 
náplní společnosti je také zajištění po-
třebných administrativních úkonů nejen 
pro výstavbu elektrárny, ale také pro 
případné získání prostředků z dotač-
ních programů.

vedle realizace zajišťuje S-Power 
energies, s.r.o. i záruční a pozáruční 
servis všech typů fotovoltaických 
elektráren. Značnou konkurenční 
výhodou jsou bohaté zkušenosti s vý-
kaznictvím, které souvisí s provozem 
fotovoltaických elektráren a přede-
vším také velmi dobré obchodní vzta-
hy s výrobci vybraných komponent 
a technologií.
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KontaKt

info@s-power.cz

+420 222 701 258

PoČeT A výKoN iNSTAlovANýCH 
Fve v Čr 2016/2017

Hlavní oblasti činnosti 
společnosti související 
s fve:

   Konzultace a optimalizace řešení 

   Návrh realizace včetně projektové dokumentace

   Administrativní činnost a nutná dokumentace

   Zastupování investorů v dotačních programech

   Zapojení a spuštění Fve





KONTAKT:

č.p. 1665, 263 01  Dobříš

e-mail: energon@energon.cz

www.energon.cz


