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VĚC: OZNÁMENÍ O ZVYŠOVÁNÍ CEN ZA HUTNÍ MATERIÁL 2021-01 
 
Vážení obchodní partneři! 

 

S platností pro všechny objednávky přijaté od pondělí 11.01.2021 a pro již přijaté, ale zatím z naší strany 

nepotvrzené objednávky, pro které nemáme materiál skladem, jsme nuceni navýšit cenu za námi dodávaný 

hutní materiál. Bohužel situace vypadá tak, že k dalšímu navyšování cen bude docházet i v nejbližších týdnech! 

Již teď je oznámeno zvyšování cen na druhou polovinu ledna a další na únor a další na březen. Může jít o další 

navýšení ceny o 2-3 Kč/kg. Ovšem největší problém je to, že se zhoršuje reálná dostupnost plechů na trhu. 

Pozinkované anebo mořené plechy jsou kritickou položkou již teď. 

Hlavní příčinou zvyšování cen plechů je omezení výrobní produkce hutí v loňském roce, jako reakce na jarní COVID 

krizi. Následně se průmysl rozjel, ale hutě neobnovily provoz zhasnutých vysokých pecí, což je náročné a drahé. 

Ocelárny plní především smluvní závazky pro automobilový průmysl, kde jsou vysoké smluvní sankce. Ostatní je 

odsunuto na vedlejší kolej a vzniká tak nedostatek materiálu na trhu. Další příčiny jsou omezení zpracování železné 

rudy v Číně a jejich skupování hutních polotovarů a šrotu ve světě, zvýšení cen za kontejnerovou lodní dopravu, cla 

na dovoz materiálu do EU a řada dalších.  

 

Předmětem tohoto oznámení je upozornění na zvýšení cen u těchto komodit: 

• Plechy za studena válcované z hlubokotažných ocelí dle EN 10130 (jakost DC01): zvýšení ceny o 15-20%.  

• Plechy za tepla válcované z konstrukčních a ušlechtilých ocelí dle EN 10025, EN 10149 apod. (např. 

jakosti S235JR+N, S355J2C+N, S355MC atd.): zvýšení ceny o 15-20%. 

• Mořené plechy za tepla válcované pro tváření za studena jakost DD11: zvýšení ceny o 15-25%. 

• Pozinkované plechy jakost DX51D+Z200 nebo Z275: zvýšení ceny o 15-25%. 

 

Dovolujeme si upozornit, že ke zvýšení cen jsme nuceni na základě navyšování ceny těchto plechů na trhu. 

V tomto okamžiku jsou skladové zásoby plechů zakoupených za nižší cenu, než je aktuální cena na trhu vyčerpány, 

nebo jsou blokovány na pokrytí již přijatých objednávek. 

Změny cen platí jen pro námi dodávaný materiál a jsou v určitém tolerančním rozpětí, a to z důvodů rozdílných cen 

od různých dodavatelů, v závislosti na rozměru, druhu povrchu, množství odběru, technicko-dodacích podmínkách 

apod. Konkrétní ceny vám sdělíme na vyžádání formou cenové nabídky. 

Garantujeme všem svým zákazníkům dodávky výrobků jen z kvalitních plechů od prověřených dodavatelů a 

původem z renomovaných především evropských oceláren, u kterých důsledně prověřujeme rozměry i jakost, včetně 

souvisejících atestů.  

Pro bližší informace jsme Vám plně k dispozici na adrese naší provozovny, popř. na známých telefonních číslech či 

emailových adresách. Přehled kontaktních údajů naleznete na www.kovoplazma.cz 

Děkujeme Vám za Vaši dosavadní přízeň a přejeme Vám pevné zdraví a mnoho úspěchů! 

 

V Brně a Modřicích dne 08.01.2021 
 

 

Ing. Radek Hurbánek, Ph.D., 

manažer obchodního úseku 

tel.: 531 010 151 


