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TISKOVÁ ZPRÁVA  

 

Energetický Holding Malina: V roce 2022 nainstalovala firma v Česku 1 600 fotovoltaických 

elektráren a na dalších 5 tisících aktuálně pracuje 

 

Praha 5. 1. 2023: Energetický Holding Malina je na českém trhu více než rok. V roce 2022 
firma nainstalovala 1 600 fotovoltaických elektráren a má přes 5 000 dalších podepsaných 
objednávek.  
 
“V roce 2022 jsme si vybudovali silnou pozici na trhu, když jsme zajistili instalaci 1 600 
fotovoltaických elektráren a současně máme 5 tisíc podepsaných zakázek. Letos se chceme 
zaměřit na zákaznický servis a jeho zlepšování, stejně tak chceme posilovat svoji pozici na trhu. 
Oproti konkurenci máme velkou výhodu v dodavatelském zázemí v Číně, ve vlastní výrobě panelů 
a také v kvalitě, kterou se snažíme mít co možná nejvyšší. K našim skladům v Praze jsme otevřeli 
další realizační centra v Ostravě, Strakonicích a Brně.  
 
Společně s tím plánujeme otevřít novou továrnu na výrobu fotovoltaických panelů a posílit tak 
naše zázemí v České republice. Zároveň řešíme problém s dodávkami elektroinstalačního 
materiálu, a proto chceme uzavřít partnerství s dodavatelem, se kterým nyní jednáme,“ říká Cyril 
Regner, předseda představenstva Energetického Holdingu Malina.  
  
S Malinou lidé šetří hned 
 
Od prosince spustil Energetický Holding Malina program Šetřím hned – Šetřím s Malinou. Díky 
němu lidé šetří hned poté, co si fotovoltaiku objednají a zaplatí zálohu. Malina jim každý měsíc 
pošle na účet přesně takovou částku, kterou by ušetřili, kdyby už fotovoltaiku na střeše měli. 
Systém zároveň funguje jako kompenzace pro ty zákazníky, kteří se se svojí instalací ocitli ve 
zpoždění.  
 
Od spuštění programu se do programu zapojilo přes 700 lidí. K polovině ledna jim bude vyplaceno 
několik milionů korun. Detailní informace o programu najdete na www.setrimsmalinou.cz. Na 
stránce jsou dostupné také průběžná data o výkonu referenčních fotovoltaických elektráren i o 
tom, kolik díky elektrárně lidé ušetří.  
  
Kontakt pro média: media@malinagroup.cz  
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