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Slevy na Apple jen do soboty
Macy, MacBooky, iPady či příslušenství za back to school ceny.

Open

iWant.cz

Srovnání cen elektřiny 2021
Elektřina domácnost

Srovnání cen elektřiny

Kalkulačka cen

Dodavatelé

Distributoř

Upozornění: Ceníky i kalkulované ceny energií mohou být nepřesné nebo neaktuální vzhledem
k velmi rychlým změnám na trhu s elektřinou a plynem. Za tyto nepřesnosti se omlouváme.

https://www.kurzy.cz/elektrina/srovnani-cen
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Srovnejte cenu elektřiny u jednotlivých dodavatelů

Back to School slevy až 10%

iWant.cz
Cena za elektřinu se skládá především z částky za distribuci (distributorovi) a z částky za vlastní
komoditu (dodavateli). Zatímco platbu za distribuci ovlivnit nemůžete, cenu za komoditu určuje
Macy, MacBooky,
či příslušenství
ČR meziiPady
distributory
elektřiny
dodavatel. A toho si vybíráte. Aktuálně srovnáváme ceny více než 40 dodavatelů elektřiny, mezi Rozdělení
za back to school ceny.
kterými si můžete najít toho nejlevnějšího.
Cenu elektřiny lze zjistit porovnáváním ceníků elektřiny nebo pro srovnání rovnou využijte naši
kalkulačku.
WEBSITE

Kalkulačka ceny elektřiny

DIRECTIONS

Srovnání cen - ceník
Srovnání cen jednotlivých dodavatelů. Ceník obsahuje komoditní cenu dodavatele a stálý měsíční
poplatek dodavatele - obojí bez DPH. Zadejte adresu svého odběrného místa a Vaši sazbu.
Orientační sazba 4-členné domácnosti, která elektřinu používá pouze pro osvětlení a spotřebiče
(lednička, pračka apod.), je jednotarifní sazba D02d.
NT - nízký tarif, VT - vysoký tarif
Praha

D02d

Dodavatel a tarif

Cena za VT
1 kWh

Elektřina - vývoj ceny komodity

Zobrazit
Cena za NT
1 kWh

Cena
odběr

LAMA energy a.s. - CENÍK ELEKTŘINY FLEXI cenový průměr za posledních 12
měsíců
LAMA energy a. s.

1.124 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh

91.25
Kč/měs.

Spočítat

Lumius Bez závazku
Lumius, spol. s r.o.

1.229 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh

45.00
Kč/měs.

Spočítat

https://www.kurzy.cz/elektrina/srovnani-cen
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Dodavatel a tarif

Lumius, spol. s r.o. - Bez Závazků
Lumius, spol. s r.o.
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Cena za VT
1 kWh

Cena za NT
1 kWh

1.229 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh

Cena
odběr
45.00
Kč/měs.

Maxim Energy Domácnosti PERFEKTNÍ
2019
Maxim Energy, a. s.

1.270 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh

Energie na doma Jistota
Energie na doma s.r.o.

50.00
1.270 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh
Kč/měs.

58.00
Kč/měs.

Skautská energie - Nabídka pro rok 2021 a
rok 2022 - STANDARD
Skautská energie

1.287 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh

RIGHT POWER, a.s. - eTarif Relax
RIGHT POWER, a. s.

39.00
1.289 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh
Kč/měs.

40.00
Kč/měs.

Sazby elektřiny
Spočítat

Spočítat

bez ohřevu
domácnosti)

a

vytápění

D02d

bez ohřevu
domácnosti)

a

(menší

vytápění

(větší

D25d akumulační ohřev vody
D26d akumulační vytápění objektu

Spočítat

D27d vlastnictví elektromobilu
D35d

Spočítat

hybridní
spotřebiče

(smíšené)

elektrické

D45d přímotop
D55d (změněno na D56d) tepelné čerpadlo

Spočítat

D56d tepelné čerpadlo
D57d víkendový režim

Česká energetická budoucnost budoucnost A2001 (první rok závazku)
EAGLE ENERGY

1.295 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh

49.00
Kč/měs.

Spočítat

Lumius Fix 1
Lumius, spol. s r.o.

1.295 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh

45.00
Kč/měs.

Spočítat

Kolibřík Energie - CENÍK ENERGIE
OPUŠTĚNÝM DĚTEM
Kolibřík Energie

1.299 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh

69.00
Kč/měs.

Spočítat

eCENTRE - LICIT ENERGIE 08/2020
EAGLE ENERGY

1.299 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh

74.00
Kč/měs.

Spočítat

https://www.kurzy.cz/elektrina/srovnani-cen

D01d

D61d víkendový režim

Spotřeba elektřiny průměrné domácnosti
Roční spotřebu elektřiny v průměrné
domácnosti lze spočítat velmi přibližným
odhadem takto:
Osvětlení a spotřebiče 1000 kWh na osobu
Vaření

200 kWh na osobu

Ohřev vody

1000 kWh na osobu
3/9
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Cena za NT
1 kWh

Cena za VT
1 kWh

Cena
odběr

Lumius, spol. s r.o. - FIX 1
Lumius, spol. s r.o.

45.00
1.315 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh
Kč/měs.

Spočítat

General Energy Elektřina Standard
General Energy a. s.

1.318 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh

60.00
Kč/měs.

Spočítat

Česká regionální energetika D CLASSIC
Česká regionální energetika

1.320 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh

120.00
Kč/měs.

Spočítat

innogy - Optimal (3. období)
innogy Česká republika a. s.

79.00
1.325 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh
Kč/měs.

innogy (RWE) - elektřina Optimal (třetích
deset měsíců)
innogy (RWE)

79.00
1.325 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh
Kč/měs.

Veškeré odhady jsou závislé na Vašich
osobních zvycích a energetické náročnosti
Vašich spotřebičů, na době strávené v
domácnosti apod.

Spotřeba elektřiny na vytápění dle plochy
a aktivity

Spočítat

Spočítat

Skautská energie - Nabídka pro roky 2020
až 2022 - ZELENÁ
Skautská energie

1.327 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh

Lumius Fix 2
Lumius, spol. s r.o.

45.00
1.335 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh
Kč/měs.

Spočítat

Lumius Fix 3
Lumius, spol. s r.o.

1.335 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh

45.00
Kč/měs.

Spočítat

VEMEX Energie a.s. - Jistota 02/2021
VEMEX Energie a. s.

1.339 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh

54.00
Kč/měs.

Spočítat

Česká energetická budoucnost budoucnost A2002 (první rok dodávek)
EAGLE ENERGY

1.340 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh

99.00
Kč/měs.

Spočítat

40.00
Kč/měs.

100 kWh na m2

Vytápění

Dodavatel a tarif

plocha

pracující

v domácnosti

30 m2

3000 kWh

3600 kWh

75 m2

7500 kWh

9000 kWh

120 m2

12000 kWh

14500 kWh

Spočítat
Rozdělení ceny elektřiny pro 4-člennou

https://www.kurzy.cz/elektrina/srovnani-cen

rodinu bez vytápění
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Dodavatel a tarif

Cena za VT
1 kWh

Cena za NT
1 kWh

Cena
odběr

Česká energetická budoucnost budoucnost A2001 (druhý rok závazku)
EAGLE ENERGY

1.340 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh

99.00
Kč/měs.

Spočítat

innogy (RWE) - elektřina Garance 36
innogy (RWE)

1.357 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh

79.00
Kč/měs.

Spočítat

innogy (RWE) - elektřina Optimal (druhých
deset měsíců)
innogy (RWE)

1.357 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh

79.00
Kč/měs.

Spočítat

innogy (RWE) - elektřina Start 15
innogy (RWE)

1.357 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh

89.00
Kč/měs.

Spočítat

stránka 1 z 15

poslední »

další »

1 - 25 z celkem 364 tarifů
Pro zjištění celkové ceny je třeba ceníkovou cenu navýšit o cenu za distribuci elektřiny, rezervaci
příkonu, příspěvek na podporované zdroje, daň z elektřiny a DPH. Pro zobrazení celkové ceny včetně
výše uvedených položek využijte kalkulačku ceny elektřiny.

Co je to sazba
Distribuční sazba elektřiny udává rozmezí Vaší spotřeby elektrické energie. Určuje se podle toho, jaké
spotřebiče máte doma a zda používáte elektrickou energii pouze pro osvětlení domácnosti nebo také
na vaření či vytápění. Pokud například využíváte pouze osvětlení a běžné spotřebiče (lednice,
pračka, kuchyňské roboty,.. ) a jde o větší domácnost, bude Vaše vhodná sazba D02d, což je i
nejběžnější sazba českých domácností.
Sazba, do které chcete být zařazeni, má určité podmínky. Jedna z hlavních podmínek je dostatečná
https://www.kurzy.cz/elektrina/srovnani-cen

Okénko finanční rady

Libor Holub, BOHEMIA ENERGY

Energie zdražují. Řešením
jsou tržní ceny
Kateřina Jandová,Quaentas

Finanční sektor nabírá nové
lidi nadprůměrným tempem
Richard Bechník, FC&SLS a.s.

Index českého investora
CII750: Průměrný český
investor za uplynulých devět
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hodnota hlavního jističe na daném odběrném místě (daná spotřebou elektrické energie). Procedura
změny sazby bývá proto často spojena s výměnou hlavního jističe.
Sazby mají pevná označení (D01d, D02d,..), nicméně dodavatelé je v cenících navíc označují i
komerčními názvy (Home Víkend,..).

investor za uplynulých devět
L

k R tt

á B

fi

Co je to nízký a vysoký tarif
Distribuční sazby se dělí na jednotarifní a dvoutarifní.
Jednotarifní sazby mají stejnou cenu silové elektřiny po celý den a noc (typicky sazby D01d a D02d).
Dvoutarifní sazby jsou určeny především domácnostem, které pomocí elektřiny vytápějí a mají tedy
vyšší spotřebu. Využívají se zde dvě různé ceny elektřiny - nižší, označovaná jako nízký tarif (NT) a
vyšší, označovaná jako vysoký tarif (VT). Každá dvoutarifní sazba u konkrétního dodavatele má
přesně určené hodiny, kdy lze využít nízký tarif. Jde vlastně o nabídnutí levnějších cen elektřiny v
denní nebo noční době, kdy není celkový odběr ve společnosti tak vysoký a elektřinu je potřeba
"vyčerpat".

Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem
Dodavatel elektřiny je obchodník, který elektřinu nakupuje na energetické burze za účelem prodeje
uživatelům. Svého dodavatele elektrické energie si může každý zákazník vybrat svobodně sám.
Dodavatelů plynu je několik set, někteří se zaměřují pouze na velkodběratele, někteří pouze na
maloodběratele a domácnosti.
Distributor elektrické energie je společnost, která udržuje elektrické vedení, která je zodpovědná za
jeho funkčnost a za přenos elektrické energie ke koncovému zákazníku.
Přehled dodavatelů
Přehled distributorů

https://www.kurzy.cz/elektrina/srovnani-cen
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ERÚ prověřuje dodavatele energií a jejich schopnost dostát závazkům
vůči spotřebitelům
So 23:00

Energie

Po předchozím šetření vybraných dodavatelů Energetický regulační úřad (ERÚ)
zahájil prověřování celého trhu. V návaznosti na události tohoto týdne úřad
požaduje po všech dodavatelích energie doklady o tom, že mají ...

Kdo je po Bohemia Energy a Kolibřík Energie další na řadě?
Rozhodne Kreml a počasí
So 13:11

Energie

Další čeští dodavatelé energií ukončují svoji činnost. V krátkém sledu tak činí
společnosti Kolibřík Energie, jež dodává elektřinu a plyn bezmála 30 tisícům
odběratelů, a také společnost A-Plus, která dodávky plynu ...

So 09:40
Informace pro zákazníky Bohemia Energy entity (MPO) Energie
So 09:39
E.ON: Co nyní čeká zákazníky v režimu dodavatele poslední instance (Tisková zpráva) Energie
Pá 15:59
Q&A: Situace po konci Bohemia Energy (video) (MZ ČR) Energie
Pá 12:05
Zdražování energií - Krach skupiny Bohemia Energy přivedl před klientská centra jiný... (ČT) Energ
Pá 10:36
Co mají dělat klienti zkrachovalé Bohemia Energy? (ČT) Energie
Čt 16:12
Klienti si mohou na přepážkách České pošty jednorázově změnit platby služby SIPO (Česká pošta)
Čt 13:36
Dementi: informaci o konci působení Bohemia Energy jsme neměli dříve (ČEZ) Údaje o firmách
Čt 10:26
https://www.kurzy.cz/elektrina/srovnani-cen
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ČEZ převezme po Bohemia Energy zákazníky jako dodavatel poslední instance (Česká spořitelna)
Další zprávy z rubriky Energie

Obrázky na stránce
Elektřina - srovnání cen elektřiny

Označení stránky: srovnání cen elektřiny, porovnání cen elektřiny, srovnání cen elektřiny 2019,
nejlevnější dodavatelé elektřiny a ceníky 2019, srovnávač cen elektřiny, porovnání cen elektřiny 2019,
porovnání cen elektřiny pro domácnosti, srovnání cen dodavatelů elektřiny, porovnání cen dodavatelů
elektřiny, srovnání elektřiny

Příbuzné stránky
2021 - Rok 2021. Co nového bude v roce 2021 ve financích?
Zdražení elektřiny - Informace o zvýšení cen elektřiny, změně tarifů
ERÚ oznamuje regulované ceny elektřiny a plynu pro rok 2021
Avízo: Tisková konference k regulovaným cenám energií 2021
Výhled 2021 v grafech dlouhodobého srovnání: HDP - vyspělé státy pokulhávají za Čínou
Výhled 2021 v grafech dlouhodobého srovnání: Centrální banky kvůli covidu zase šláply na pl…
Výhled 2021 v grafech dlouhodobého srovnání: Covid posunul veřejné zadlužení o další level
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§ 2021 paragraf 2021 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
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Skuheř 2021, Kamenice, adresa v objektu Skuheř 2021, Kamenice na parcele st. 326 v KÚ T…
§ 2021 paragraf 2021 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., porovnání znění k 22.3.2012
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