
 

 

Vážení obchodní partneři, 
 
dobrých zprávy je třeba si vážit, špatné zprávy předávat bez zbytečného otálení. Bohužel a 
nechtěně, ale s nejlepším úmyslem splnit naše dohody a dodat vám zboží v kvalitním balení, 
jsme nuceni dočasně navýšit ceny obalů. 
Po dlouhém pandemickém propadu došlo na jaře k prudkému oživení ekonomiky, které 
sebou přineslo nové výzvy a nyní čelíme problémům, které nešlo předvídat ani před několika 
málo týdny. Situace v Evropě se během několika týdnů rapidně změnila – dostupnost surovin, 
obalů i dopravy je velmi těžko předvídatelná. 
 
Zde je v krátkosti přehled navýšení cen surovin pro obalové materiály: 
Dřevo + 100 %, papír + 150 %, plast + 200 %. 
 
Věc má krom ceny i druhou stranu mince a tou je dostupnost obalového materiálu, která je 
kritická.  
V minulosti jsme ohlásili prodloužení dodacích lhůt pro balení – nutnost delších plánovacích 
období. Dodací termíny na obaly se v některých případech dokonce prodloužili na „neznámé 
– nepotvrzené“. 
Jakkoli bychom chtěli udržovat úroveň cen, na které jsme smluveni, jsme nuceni provést 
následující změny: 
 
Cena palet (obou velikostí) se mění na 430 Kč / 17 € - za stejnou cenu je také vykoupíme 
jakoukoli paletu v dobrém stavu. 
Balení pro různé uspořádání palet: 

- Mřížky + 57 % 
- Papírové proložky (EUR) +14,3 % 
- Papírové proložky (IND) +11,1 % 
- Papírový proklad +20 % 
- fólie Safepack +40 % 
- Průměrná cena fólie na paletu + 20 % 
- Průměrná cena vlastní lepenková krabice +25 % + cena vnitřní mřížky 
- Průměrná cena balení laboratorního skla +100 % 

  
V uvedeném navýšení cen balení je zjevné, že pokrývá jen část navýšení našich vstupů – tedy 
žádáme vás tímto pouze o participaci na celkovém dopadu neočekávaného růstu. 
Abychom vyhověli vysokému standardu, který od nás očekáváte, nemáme jinou možnost, než 
aplikovat tato zvýšení u již potvrzených objednávek – váš obchodní partner ve Sklárny 
Moravia vám vysvětlí podrobnosti těchto změn pro vaše objednávky a pomůže vám 
zkalkulovat tyto dodatečné náklady. Doufáme, že tyto změny budou dočasné, budeme velmi 
rádi, když najdeme způsob, jak snížit náklady zpět. 
 



 

 

I přesto, že došlo k výraznému a prudkému nárůstu surovin i obrovskému nárůstu ceny plynu, 
budeme po celý rok 2021 držet smluvené ceny za skleněného lahve na dohodnuté úrovni. 
 
Prosím vás tímto o laskavé porozumění, každý den bojujeme s nejistotou a snažíme se s 
nejlepší vůlí poskytnout vám – našim zákazníkům pouze tu nejlepší kvalitu. 
V případě jakýchkoli dotazů nebo obav neváhejte se svým obchodním manažerem ve Sklárny 
Moravia, nebo přímo se mnou. 
 
Děkuji za vaše porozumění a jsme s pozdravem, 

 

 

 

 
 

Radim Bondy 
Obchodní ředitel 

 


