
 
 

EZS 

 

Pokud nejsou mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty jiné sazby, jsou mimozáruční opravy a 

kontroly zařízení elektrické zabezpečovací signalizace účtovány následovně: 

 

Práce technika: 250,-Kč za každých započatých 30 minut (minimálně 500,-Kč). 

Dopravné k zákazníkům za 1 km: 10,-Kč 

 

K ceně práce je v době po 17:00 hodině, o sobotách, nedělích a svátcích připočítávána přirážka 

25%. 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.  

 

Kontrola systému, Pozáruční servis (výměna baterií atd.) 

Ceník servisních prací 

Instalace zabezpečovacího zařízení je ve většině případů jen prvním krokem společné 
spolupráce mezi klientem a servisní firmou. Úmyslně píšeme servisní firmou a ne 
instalační, stejně jako např. auta nebo plynové kotle potřebují i zabezpečovací systémy 
občas vyměnit baterie, seřídit, zkontrolovat.  V dnešní domě montují alarm i firmy, které se 
primárně soustředí na jiné obory a mají to jako doplněk. S naší firmou máte jistotu, že se 
servisu dovoláte, že technik, který Vám systém montoval neodjede bez zástupu nebo 
nedojde k nezvedání telefonu.. Pro udržení standardu zavádíme následující ceník 
servisních prací.  

Instalace zařízení 

Cena instalace se řídí individuální nabídkou vypracovanou na míru konkrétním 

požadavkům a objektům.  

1. hodina servisních prací                    700,-Kč 

Cena za první hodinu zahrnuje kromě práce samotné i přípravu, obstarání materiálu a 

další činnosti spojené se servisním zásahem. Započítává se celá započatá hodina.  

 

Servisní práce, od 2. hodiny                    450,-Kč 

Cena za hodinu servisních prací, započítává se každá započatá půlhodina. 

Roční kontrola funkčnosti                      1200,-Kč 

Kontrola funkčnosti systému, očištění detektorů, kontrola a případná výměna baterií a 

akumulátorů. Vyhotovení zápisu o roční kontrole (podklad pro  pojišťovnu pro uznání slevy 

na pojistném, či pro proplacení pojistného plnění). 



 
 

Převzetí systému pod správu                    1990,-Kč 

Převzetí systémů, instalovaných jinou montážní firmou pod naší správu. Cena pokrývá 

převzetí systému, přeprogramování, kontrolu funkčnosti, příp. výměnu baterií. Cena 

rovněž pokrývá úkony nezbytně nutné k těmto krokům - tedy např. výměnu ústředny, 

pokud je uzamčena proti resetu atp. Vztahuje se k systémům do 30. periferií  a max. ploše 

600m2 podlahové plochy. Větší systémy vyžadující detailnější zkoumání budov, rozvodů a 

funkce atp. podléhají individuální nabídce. 

Pohotovostní expresní výjezd                    2900,-Kč 

Poplatek za expresní zásah na Vašem objektu. Standardní servis je sjednáván ve shodě s 

časovými možnostmi klienta a servisní firmy. Pokud řešíte servis v poslední chvíli před 

odletem na dovolenou, nebo z jiného důvodu bude k ceně za standardní servis přičten i 

tento poplatek.  

Příplatek za práci ve výškách 200,-Kč/hod 

Příplatek za práci na systémech s prvky instalovanými ve větší výšce než 3,5m. Typicky 

haly, výrobní prostory, logistická centra. Obvykle s vysokými žebříky a pojízdnými 

plošinami.  

 Servisní smlouva         dle dohody a velikosti systému 

Chcete být bez starostí a mít zajištěnu veškerou péči o Vás systém. Pak využijte možnosti 

servisní smlouvy nad Vaším systémem. 

Získáte zejména: 

   - Každý rok Vás proaktivně kontaktujeme, aby se servisní kontrola provedla. 

   - Uznání záruky Jablotron na 7 let. 

   - Servis do 48 hodin (či dle individuálních požadavků). 

   - 1x ročně bezplatná oprava systému, zapříčiněna chybou v obsluze či jinou poruchou.  

   - Vzdálenou technickou podporu programy F-link či O-link zdarma. 

   - Pokud budete rozšiřovat či upravovat systém, nebude Vám účtována zvýšená sazba za 

první hodinu práce.  

 

 

MATERIÁL 

Cena komponent EZS je stanovena oficiálním ceníkem společnosti Jablotron (stáhnout), Risco 

Group nebo Siemens. 

U ostatních položek, jako např. kabely, baterie atd. je cena uvedena v nabídce. 

 

Vzorový ceník Jablotron JA-100 (soubor na stránkách Jablotronu). 

 

 



 
 

Elektroinstalční práce: 

elektroinstalační práce  (do 8hod) 1.hodina   400,- Kč/hod 

elektroinstalační práce  (do 8hod) 2. - 8.hodina  250,- Kč/hod 

 

sekání, řezání otvorů pro uložení kabelů ručně od  250,- Kč/hod 

drážkování pro uložení kabelů /el. kladivo, fréza/ od  280,- Kč/hod 

 

 Uvedené ceny jsou bez materiálu. Pro přesné stanovení ceny vč. materiálu, nám 

 zašlete požadavek, my Vám vytvoříme cenovou nabídku. 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.  

 

CENÍK ELEKTROREVIZÍ 

byt 1+1 od   1000,- Kč   

byt 1+3 a více od 1.500,- Kč  

rodinný dům od 2.500,- Kč  

rodinný dům více jak 1patro od 3.500,- Kč  

 Ceny jsou orientační, vždy záleží na počtu revidovaných jističů, zásuvek, svítidel apod... Tzn. cena 

může být nižší než v tabulce. 

 

 


