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VĚC: OZNÁMENÍ O ZVYŠOVÁNÍ CEN ZA HUTNÍ MATERIÁL 2021-02 
 
Vážení obchodní partneři! 

 

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

• Plechy a profily z vysoce legovaných chromniklových ocelí, např. jakost 1.4301 a další námi 

vedené materiály typu 1.4xxx. 

S platností pro všechny objednávky přijaté od úterý 02.02.2021 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. Pro již přijaté objednávky, na které jste obdrželi naše potvrzení, zůstávají v potvrzení uvedené 

ceny v platnosti. Změny cen platí jen pro námi dodávaný hutní materiál. Nové prodejní ceny výrobků vám 

sdělíme na vyžádání formou cenové nabídky. 

V předchozím oznámení o zvyšování cen za hutní materiály č. 2021-01 ze dne 09.01.2021 jsme upozorňovali 

na fakt, že k dalšímu navyšování cen bude docházet i v nejbližších týdnech. To se bohužel potvrdilo a stejně 

špatně to vypadá i pro nadcházející období dalších 2-3 měsíců. Je oznámeno zvyšování cen na březen, duben, 

a i na květen. Zvýšení cen oproti konci roku 2020 je aktuálně již v řádu desítek procent a zatím nevidíme 

konec! A největší problém je to, že se zhoršuje reálná dostupnost materiálu na trhu.  

Hlavní příčinou zvyšování cen hutních materiálů je export části produkce z oceláren skupiny Mittal na trh v Americe, 

kde jsou vyšší ceny za tento materiál než v Evropě. Skupina Mittal má vlastní flotilu obrovských nákladních lodí, 

nemá tedy problém s cenami za dopravu. Dalším důležitým faktorem 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 a kvóty na dovoz materiálu do EU a řada dalších.  

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 a nasmlouvané dlouhodobé kontrakty. 

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 29.01.2021 
 

 

Ing. Radek Hurbánek, Ph.D., 

manažer obchodního úseku 

tel.: 531 010 151 


