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Věc:  Úprava cen od 15.06.2020 

 

Vážení zákazníci, obchodní partneři, 

 
vzhledem k situaci ve světě, zejména v ekonomice, kdy došlo k výraznému 

oslabení české koruny (Kč) vůči světovým měnám, hlavně euru (€) přistoupíme k navýšení prodejních cen. 
Je nám všem jasné, že toto oslabení (Kč) jste již zaznamenali, jelkož k němu došlo již před třemi měsíci. 

 

Jelikož, námi dodávaný sortiment, nakupujeme převážně za €, je kurz Kč rozhodující pro cenu zboží a výrobků. 
Odkládali jsme reakci na oslabení Kč co nejdále, ale vývoj kurzu Kč vůči € je stále pro nás negativní. 

Největší rozdíl se pohyboval i nad 10%. To je zdrcující 
 

Do 15.06.2020 vydáme nové ceníky na jednotlivé skupiny produktů. 

Co nebude nutné, navyšovat nebudeme. Co nakupujeme v €, musíme. 
 

Navýšení cen od 15.06.2020 je 5 %. 
 

Úprava cen produktů je k 15.06.2020 nevyhnutelná. 
 

Nové ceníky budeme postupně vydávat a zveřejňovt na www rsp.cz 

Samozřejmě je budeme posílat vám, partnerům, i  do emailových schránek a budeme pro vás ceníky tisknout. 
Vzhledem k tomu, že jsme tento krok ce nejdále oddalovali (prodávali ještě ze zásob), nejsme schopni, vše rozeslat 

a vytisknout hned. 
 

Vaše aktuální obchodní podmínky zůstávají v platnosti. 

 
Objednávky, které budou přijaté do 12.06.2020 (v běžném množství ), budou účtovány za stávajících podmínek.  

 
Jsem si vědom silného konkurenčního boje,který se odhrává hlavně na cenovém poli, a proto ceny jsou stanoveny 

na nejnižší možné úrovni. Po několikadenním posílení Kč, se nadále předpokládá její oslabení a setrvání kolem 27 

Kč/€.  
 

Pevně doufám, že tyto změny nenaruší naše vztahy a setkají se s vaším pochopením. 
 

S přátelským pozdravem 
 

 

 
 

  Pavel STEJSKAL   
jednatel společnosti 


