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Brandýs nad Labem 26. dubna 2021 

 
 
 
 
 

Vážení zákazníci, 
 
 
již řadu týdnů jsme konfrontováni s významným růstem cen surovin, polotovarů a mnoha typů výrobků. 
Současně roste také nejistota v dodávkách kritických komodit a největší výzvou bude pravděpodobně zajištění 
vstupních surovin v potřebném rozsahu pro vlastní výrobu.  
 
Jde o časový souběh mnoha nepříznivých okolností, z niž nejvýznamnější jsou: 

- výpadek výrobních kapacit globálních výrobců plastů v USA v důsledku mrazů a následného blackoutu, 
což se okamžitě projevilo nejen ve stavebnictví, ale i v obalovém průmyslu, auto motive atd., (díky 
únorovým mrazům v Texasu je např. dosud více než 60 % zdejších kapacit na výrobu PVC mimo 
provoz), 

- nedostatek kontejnerů a růst cen kontejnerové přepravy (ceny námořní přepravy vzrostly meziročně 
údajně více než třikrát)  

- dramatický růst cen některých materiálů na burzách (železo o 70 %, umělé hmoty o 100 %, zvyšuje se 
cena dřevní hmoty a mnoha dalších zdrojů), 

- odstavení dolů kvůli karanténám, důsledkem je nedostatek řady kovů, 
- upřednostnění výroby roušek a jednorázových pomůcek před vším ostatním (výrobní linky na netkané 

textilie po celém světě využívaly své kapacity především pro zdravotnictví), 
- přesunutí části maloobchodu do e-shopů s prudkým nárůstem spotřeby obalového materiálu (kartony, 

plasty…), 
- enormní růst spotřeby jednorázových plastů ve zdravotnictví a gastronomii (rukavice, jednorázový 

obalový materiál, jednorázové pomůcky), 
- zdražování ropy (současná cena je již nad 70 dolary za barel proti 30 dolarům v polovině loňského 

roku), 
- zvýšená poptávka v důsledku výrazného oživení čínské ekonomiky, 
- neprůjezdnost Suezského průplavu, byť trvalo jen několik dní. 

 
Současná situace je mimořádně komplikovaná pro všechny a další vývoj lze jen velmi obtížně předpovídat. 
V krátkodobém horizontu nelze vyloučit ani další růst cen, zklidnění se očekává nejdříve ve 3. čtvrtletí. 
 
Vzhledem k tomu, že naši nadnárodní dodavatelé ve velké míře využívají doložku vyšší moci a my i za této 
situace chceme zajistit plnou dostupnost našich výrobků, jsme nuceni na nové ceny v nezbytně nutném 
rozsahu a čase přistupovat. Cenové dopady těchto opatření do našich výrobků jsou velmi individuální a 
pohybují se od dopadů minimálních až po nárůsty v desítkách procent. 
 
 
 



 

 

Průmyslová 1841 

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem 

tel.: 326 900 400 

e-mail: baumit@baumit.cz 

www.baumit.cz 

Logistické centrum Morava: 

Brněnská 679 

CZ - 664 42 Modřice 

tel.: 548 212 273 

 

Výrobní závod Čakovice:  

Cukrovarská 864 

CZ - 196 00 Praha 9-Čakovice 

tel.: 251 010 282 

 

IČO: 48038296, DIČ: CZ48038296 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,  

č.ú. 511 253 1001/2700  

Raiffeisenbank,  

č.ú. 101 100 2866/5500 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15358. 

Baumit, spol. s r.o. 

Výrobní závod Dětmarovice:  

Areál EDĚ 

CZ – 735 71 Dětmarovice 

tel.: 326 900 492 

 

 
 
V důsledku toho jsme nuceni od 1. 6. 2021 upravit Vaše nákupní podmínky, a to především u těch skupin 
výrobků, které jsou růstem vstupů nejvíce zasaženy. Bude se jednat o kombinaci více opatření včetně úpravy 
cen v listech obchodních podmínek (LOP). O konkrétních úpravách Vás budeme v nejbližších dnech informovat 
a zákaznické centrum Vám připraví návrh dodatku k Vašim současným smlouvám s platností od 1. 6. 2021. 
Dodatek k LOP (DOD) bude obsahovat úpravy kritických cen výrobků, které jsou současnou situací nejvíce 
postiženy, a úpravu rabatové slevy u příslušenství k zateplovacím a omítkovým systémům, a to až o 10 %. 
 
Objektové ceny potvrzujeme v tomto období max. do 30. června. Od 1. 7. bude navýšení cen promítnuto i do 
všech objektových nabídek. Dlouhodobé objektové kontrakty nebo individuální smlouvy k tomuto datu 
přehodnotíme. 
 
Současně Vám doporučujeme, abyste při sjednávání dlouhodobějších zakázek počítali se značnou nejistotou 
vývoje a také možností, že se v dalším průběhu roku mohou změnit také naše ceníkové ceny či VPDP. 
Doporučujeme Vám zboží objednávat s dostatečným předstihem.  
 
 
Přes všechny současné komplikace Vám přeji úspěšnou stavební sezónu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         Ing. arch. Radana Duňková    
                              ředitel marketingu a obchodu 

 
 
 
 


