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Tisková zpráva  

 

EH Malina řeší škody na solárních elektrárnách, které poničil silný vítr 

 

Praha 4. února 2023: Silný vítr, který zasáhl v pátek Českou republiku, poničil stovky domů 

a způsobil četné škody. Vítr poškodil také několik fotovoltaických elektráren od 

Energetického Holdingu Malina. Společnost na jednotlivá místa vyslala okamžitě své 

techniky, kteří zajistili domácnosti před dalšími škodami. 

 

Od dnešního rána společnost eviduje 9 případů, kdy vichřice poškodila panely a střešní 

konstrukce. Jedná se domácnosti v oblastech Zlína, Brna, Ostravy, Prahy a Mladé Boleslavi. Vše 

se naštěstí obešlo bez zranění. 

 

„Se všemi našimi zákazníky, kterým vítr poničil elektrárny, jsme ve spojení a pracujeme na 

opravách. Důležité je zabránit dalším škodám v důsledku nepříznivého počasí, jako je například 

zatékání do střech. Na poškozená místa vyjeli okamžitě naši technici, kteří zajistili konstrukce a 

nutné opravy. V jednom případě konstrukci demontovali hasiči. Se všemi poškozenými klienty 

jsme v kontaktu. 

  

V případě, že už byla fotovoltaická elektrárna předána majiteli k užívání, doporučujeme našim 

zákazníkům bezodkladně oznámit škodné události pojistitelům ze svých pojistných smluv. 

Následně podle domluvy se zákazníkem zajistíme novou instalaci. 

  

Solární panely na poškozených instalacích byly standardně zajištěné proti povětrnostním 

podmínkám a instalace byly realizovány v pořádku podle projektů. Poškození vichřicí, která 

lámala stromy a brala celé střechy, ale bohužel lze těžko předejít. Budeme nyní sami hledat 

možná řešení, jak i při takto extrémním počasí škodám zabránit,“ uvedl Jan Mrázek, obchodní 

ředitel Energetického Holdingu Malina. 

 

Silný vítr způsobil velké komplikace také v silniční i železniční dopravě a v dodávkách elektrického 

proudu. V sobotu ráno se týkal výpadek elektřiny více než 90 tisíc odběratelů. 

 

„Situace je opravdu mimořádná a s ohledem na povětrnostní podmínky je počet poškozených 

elektráren naštěstí nízký. Instalace a statické navržení dle projektů obstály. Vichřice většinou 

vytrhla panely přímo z konstrukcí,“ dodal Mrázek.  
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EH Malina je pojištěn i proti dalším škodám 

 

Energetický Holding Malina dbá na odpovědné chování vůči svým zákazníkům, a proto dává velký 

důraz také na kvalitní pojištění odpovědnosti za možné škody. Dokládají to i uzavřená pojištění 

se společnostmi Collonade Insurance, ČSOB Pojišťovna a Direct Pojišťovna. 

 

„Pojištění odpovědnosti patří mezi základní povinnosti každé zodpovědné firmy. Energetický 

Holding Malina v tomto směru není žádnou výjimkou. Naše společnost je pojištěna pro ty případy, 

kdy vznikne škoda v důsledku její činnosti a kdy je povinna podle zákona nahradit vzniklé škody,“ 

řekl Jan Mrázek, obchodní ředitel Energetického Holdingu Malina.  

 

Pojistky jsou uzavřené na různá časová období a vztahují se jak na působení Energetického 

Holdingu Malina v České republice, tak také na Slovensku a v Německu. 

  

Pojištění se vztahuje mimo jiné na náhradu věcné škody a osobní újmy včetně újmy na zdraví, 

povinnost k náhradě finanční škody či újmu způsobenou vadou výrobku. 

 

Certifikáty o pojištění odpovědnosti najdete zde: https://malinagroup.cz/dokumenty/  

 

 

Kontakt pro média: media@malinagroup.cz  
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