
Flexi pro Vás přehledně – červen 2020 
 

Vážení zákazníci, vzhledem k tomu, že neregulovaná cena dle ceníku Flexi je určována na základě 

aktuálních cen elektřiny / zemního plynu na spotovém trhu, tak Vám u tohoto ceníku bohužel 

nemůžeme dopředu vypočítat konkrétní cenu elektřiny / zemního plynu pro následující období, 

a takovou cenu garantovat, jako je tomu u jiných ceníků naší společnosti (Standard, Premium či 

Exclusive). Abyste však měli k dispozici průběžné informace o výši ceny za 1 MWh elektřiny / 

zemního plynu v uplynulém období, připravili jsme pro Vás aktuální přehled o vývoji cen 

v jednotlivých uplynulých kalendářních měsících a v souhrnu za uplynulý kalendářní rok. 
 

Věříme, že Vám tyto informace pomohou snadněji se zorientovat v neregulovaných cenách 

elektřiny / zemního plynu, a umožní Vám přehledné porovnání ceny dle ceníku Flexi s cenami dle 

jiných ceníků naší společnosti. Při porovnávání mějte prosím na paměti, že konečná neregulovaná 

cena v Kč/MWh, která Vám bude za příslušné vyúčtovací období účtována, se určí jako 

aritmetický průměr denních cen za celé období vyúčtování dodávky elektřiny / zemního plynu. 
 

Všechny níže uvedené ceny jsou neregulovanými cenami elektřiny / zemního plynu bez DPH, 

a není v nich zahrnuta cena za distribuci (regulovaná složka ceny stanovovaná Energetickým 

regulačním úřadem pro příslušný kalendářní rok). 
 

Elektřina 
 

Průměrná cena (Ø) za sledované období roku 2020 

Domácnost od 1.6. do 30.6.  od 1.1. do 30.6. 

distribuční sazba 

Ø cena VT 

Kč/MWh 

Ø cena NT 

Kč/MWh 

Ø cena VT 

Kč/MWh 

Ø cena NT 

Kč/MWh 

D01d, D02d 1 040,25 - 1 040,77 - 

D25d, D26d, D27d 1 118,76 863,61 1 119,32 864,04 

D35d  1 138,39 971,56 1 138,96 972,04 

D45d  1 177,64 981,37 1 178,23 981,86 

D55d, D56d, D57d 1 148,20 981,37 1 148,78 981,86 

D61d  1 207,09 932,30 1 207,69 932,77 

      

  

Průměrná cena (Ø) za sledované období roku 2020 

Maloodběratel od 1.6. do 30.6.  od 1.1. do 30.6. 

distribuční sazba 

Ø cena VT 

Kč/MWh 

Ø cena NT 

Kč/MWh 

Ø cena VT 

Kč/MWh 

Ø cena NT 

Kč/MWh 

C01d, C02d, C03d 1 128,58 - 1 129,14 - 

C25d, C26d 1 236,53 1 089,32 1 237,14 1 089,86 

C35d  1 236,53 1 167,83 1 237,14 1 168,41 

C45d, C46d 1 207,09 1 207,09 1 207,69 1 207,69 

C55d, C56d 1 148,20 1 148,20 1 148,78 1 148,78 

C62d  971,56 - 972,04 - 

Věříme, že budete s ceníkem Flexi spokojeni, a v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte 

kontaktovat na naší zákaznické lince 840 11 13 10 nebo na e-mailové adrese 

zakaznik@lamaenergy.cz. 


