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ZPRAVODAJ
Nad rámec obchodní strategie zaměřené na prodej výrob-
ků s vyšší přidanou hodnotou jsme udrželi naše tradiční 
trhy, rozšířili jsme portfolio zákazníků a byli jsme schopni 
najít další rezervy v nákladové struktuře. 
Z nejvýznamnějších investičních akcí roku 2020 bych rád 
vyzdvihl zejména instalaci navíječe na výrobu drátu pro 
spojovací součásti, zprovoznění expediční haly a dokonče-
ní rekonstrukce centrálních šaten.
Získali jsme nominaci na Cenu Olomouckého kraje za 
přínos v oblasti životního prostředí, která je uznáním za 
kladný přístup k životnímu a pracovnímu prostředí. 
Pro letošní rok byl plán objemu výroby stanoven ve výši 
125,5 kt, což je střed mezi rokem 2019 (129 kt) a 2020    
(121 kt) . Zohledňuje tak velkou nej istotu spojenou               
s dopady epidemie, nicméně věříme, že se s dopady vyrov-
náme a skutečnost bude podstatně lepší. V oblasti investic 
je naším hlavním cílem získat souhlas akcionářů se zaháje-
ním modernizace patentovny. Dále budeme věnovat 
pozornost zlepšování pracovních podmínek, rekonstruk-
cím výrobních a administrativních budov, automatizaci    
a optimalizaci skladování.
Vážení kolegové, chtěl bych Vám ještě jednou jménem 
vedení akciové společnosti poděkovat za skvělou spolu-
práci, obětavost a podporu, které se nám během celého 
krizového roku od Vás všech dostávalo. Věřím, že nadchá-
zející rok bude pro naši společnost úspěšný.

Ing. Petr Adamek, výkonný ředitel

Drobné vylepšování na provoze TPD
V lednu tohoto roku byla pilotně na provoze TPD zahájena 
aktivita s názvem "drobné vylepšování zaměstnanců". Důvodem, 
proč jsme tuto aktivitu podpořili, je snaha získávat od zaměstnan-
ců podněty, jejichž realizace jim umožní vykonávat práci snadněji, 
produktivněji a bezpečněji,a které povedou ke zvýšení kvality 
výrobků a zamezení plýtvání. Jak bylo výše zmíněno, jedná se        
o drobné vylepšování (japonsky Kaizen), které téměř nic nestojí.  

Vážení  spolupracovníci,
v prvé řadě bych vám chtěl velmi poděko-
vat za odvedenou práci v minulém roce, 
který byl zcela výjimečný a kladl na vás 
velmi vysoké nároky. Dovolte mi, abych 
na tomto místě zhodnotil minulé období.
Rok 2020 byl poznamenán vypuknutím celosvě-
tové koronavirové epidemie a už je jasné, že její 
důsledky budou daleko hlubší, než se původně 
očekávalo. A to nejen zdravotní, ekonomické 
nebo politické, ale i takové, které na dlouhou 
dobu ovlivní naše životy. 
Ve světle nepříznivého vývoje koronavirové krize 
jsou výsledky naší společnosti přijatelné zejmé-
na díky investiční činnosti, rozložení podnikatel-
ského rizika, které se vhodně odráží ve výrobkové 
skladbě naší produkce. Přestože jsme meziročně 
vyrobili a prodali o 6% méně tažených drátů        
a drátěných výrobků, poklesly nám celkově tržby 
o 12% díky vypnutí evropské ekonomiky ve 
druhém kvartálu. I přes řadu restrikcí a ne-
gativnímu vývoji epidemiologické situace 
výroba nebyla zakázána. Přesto jsme v uplynu-
lém roce dosáhli slušného hospodářského 
výsledku, který byl mírně horší, než jsme pláno-
vali. V oblasti obchodu jsme využili výrazné 
poptávky po našich výrobcích v odvětví zdravo-
techniky, bílé techniky, nábytkářského průmyslu  
a v druhé polovině roku i automobilového 
průmyslu. 

Nikdo totiž nezná své pracoviště 
lépe než zaměstnanci, kteří na něm 
pracují. Smyslem drobného vylep-
šování tedy není výhradně zefektiv-
nění výrobního procesu, ale i zvyšo-

vání angažovanosti a zájmu zaměstnanců o svoji práci. Za každé 
realizované drobné zlepšení podnik navrhovateli vyplatí 200 Kč.  
V lednu 2021 byla k drobnému vylepšování na provoze TPD 
vydána směrnice, do budoucna chceme tuto aktivitu postupně 
rozšířit i na ostatní provozy ŽDB DRÁTOVNA a.s.
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prostředí a za rizikovou práci pro 4. kategorii 
rizika podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., a to   
na 9,70 Kč.
Mimo mzdového ocenění má každý zaměstna-
nec firmy k dispozici motivační programy              
a benefity. Benefity můžeme rozdělit na finanční 
a nefinanční.

Jana Kaletová - OPZ

Kolektivní smlouva v roce 2021
Dne 17. 12. 2020 podepsali zástupci ŽDB DRÁTOVNA 
a OS KOVO ŽDB GROUP Dodatek č. 3 k Podnikové 
kolektivní smlouvě 2019 – 2021.
Obě strany se v tomto Dodatku dohodly na navýšení tarif-
ních mezd o 500,- Kč plošně ve všech tarifních stupních. 
Dále se navýšil příplatek za práci ve ztíženém pracovním  

který bude u zaměstnavatele pracovat 
méně než čtyři týdny, nebude mít nárok na 
dovolenou vůbec (to ostatně neměl ani 
nyní, protože čtyři týdny při rovnoměrné 
pracovní době nečinily nikdy více než 21 
pracovních dnů).
Dovolená, na niž vzniklo právo v příslušném 
kalendářním roce, se zaokrouhluje na celé 
hodiny nahoru.

Další  informace:
ź Zaměstnanec může požádat o dovole-

nou v den svátku při práci v nepřetržitém 
provozu, v době inventury, při práci v 
dopravě, při práci krmení zvířat… (§ 91 
odst. 3 ZP).

Dovolená – změny od ledna 2021
Minimální zákonná výměra je stanovena v délce 4 týdnů (+ 1 
týden v ŽDB DRÁTOVNA dle PKS). Délka dovolené se 
stanoví jako násobek příslušné týdenní pracovní doby          
a roční výměry dovolené – 37,5 hodin x 4 týdny = 150 hodiny 
za rok (v ŽDB DRÁTOVNA 37,5 x 5 = 187,5 hodiny). 
Zaměstnanci pak bude náležet za každou odpracovanou 
jednu celou týdenní pracovní dobu 1/52 nároku na dovole-
nou tj. v ŽDB DRÁTOVNA 3,6 hodin. 
Pokud zaměstnanec neodpracoval u téhož zaměstnava-
tele celý kalendářní rok, bude mít nárok na poměrnou část 
dovolené za kalendářní rok za předpokladu, že konal práci 
alespoň po dobu čtyř týdnů u zaměstnavatele. Dosud platí, 
že když zaměstnanec neodpracuje alespoň 60 dnů, má 
nárok na dovolenou za odpracované dny, a to ve výši 1/12      
z výměry za každých 21 odpracovaných dnů. Zaměstnanec,



Hodnocení úrovně systému 5S na 
provozech v  roce  2020
Stejně jako v předchozích letech probíhaly i v roce 2020 
a u d i t y h o d n o c e n í  ú r o v n ě 5 S n a p r o v o z e c h Ž D B 
DRÁTOVNA a.s. Na základě výsledků těchto auditů, byla 
mezi členy týmů 5S třech nejlepších provozů rozdělena 
finanční odměna 100 000,-Kč. 
Pořadí nejlepších provozů z pohledu úrovně systému 5S       
v  roce  2020:

          1.              Provoz  TND
          2.              Provoz  Lanárna
          3.              Provoz  Ocelové  kordy.

Marek Václavík – výrobní  ředitel

Měsíční report – co se v něm dočteme
Jelikož z analýzy spokojenosti zaměstnanců nám vyplynu-
lo, že jste jako zaměstnanci nespokojeni se systémem 
informovanosti, rozhodli jsme se přidat nový nástroj 
komunikace v podniku. Kromě standardních informací       
z provozu, které snad zase budeme brzo moct předávat 
pomocí výrobních a jiných porad, vám chceme poskytnout 
i měsíční report přímo od vedení podniku. Prozatím bude 
tento report k dispozici v odpočinkových místnostech         
a v kantýnách.

ź Zaměstnavatel nemůže nařídit zaměst-
nanci dovolenou v den svátku.

ź Zaměstnavatel může určit dovolenou          
v minimální délce jedné pracovní směny     
(v kratší délce jen v případě čerpání 
zůstatku dovolené). V případě určení 
dovolené zaměstnavatelem v délce ½ 
směny, musí s tím zaměstnanec souhla-
sit.

ź Zaměstnanec smí žádat výj imečně                
o dovolenou v minimální délce 0,5 
směny.

ź Na základě písemné žádosti zaměst-
nance lze část dovolené nad 4 týdny 
převést do následujícího roku. Tato 
dovolená musí být vyčerpána nejpozději 
do konce následujícího roku. Stále platí, 
ž e z a m ě s t n a v a t e l j e p o v i n e n u r č i t 
zaměstnanci čerpání dovolené v daném 
roku. Pokud tomu brání důvody vyjmeno-
vané zákonem a dovolená je převedena 
do následujícího roku, je zaměstnavatel 
povinen určit čerpání této dovolené do 
30. 6. následujícího roku. Pokud tak 
zaměstnavatel neučiní, určí si čerpání 
dovolené do konce roku zaměstnanec. 
Platí nadále pravidlo oznámení čerpání 
dovolené dva týdny předem.

ź Krácení dovolené z důvodu nemoci. 
Pracovní neschopnost do dvacetinásob-
ku týdenní pracovní doby se bude počítat 
jako  výkon  práce,  delší  nemoc  již  ne.

ź Neomluvená absence. Od roku 2021 lze 
krát it dovolenou maximálně v délce 
počtu zmeškaných hodin. Když zaměst-
nanec zmešká jen část směny, hodiny se 
sčítají. Až po dosažení celkového počtu 
hodin neomluvené absence v délce jedné 
směny se může dovolená pokrátit o 1 den.

Jana Kaletová - OPZ
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Cílem tohoto nástroje předat informace 
nejen operativní, ale hlavně o směřování 
firmy, o cílech a jejich plněních, o výsledcích            
a našem postavení na trhu v rámci jednotli-
vých provozů. V reportu tudíž budou infor-
mace o plnění provozních ukazatelů napříč 
ce lou firmou, in formace z obchodních 
oddělení, schválené, probíhající a dokončené 
investiční akce, modernizace našeho zázemí 
a strojního zařízení, opravy oddělení údržby, 
informace z oddělení Personalistiky a další 
informace o podniku s krátkým komentářem. 
Tyto reporty nemají nahrazovat náš pravidel-
ný zpravodaj, ani informace z provozů, ale 
mají za úkol dostat vás zaměstnance do dění 
ve firmě.

Report bude k dispozici vždy zhruba v polovi-
ně měsíce s informacemi za měsíc minulý.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy ohledně 
informací, něco vám chybělo, nebo měli 
jakékoliv připomínky, prosíme vás o zpětnou 
vazbu.

Martin Doležal - OPZ

S t a t i s t i k a p r a c o v n í c h 
úrazů v uplynulém roce 
2020
Vyčlenění časů a zdrojů pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci představuje 
pro ŽDB DRÁTOVNA nemalou investici. 
Dobrá úroveň v této oblasti je pro zdra-
v é f u n g o v á n í s p o l e č n o s t i v e l i k ý m 
přínosem.
V uplynulém roce jsme zaznamenali pokles    
v počtu vzniklých absenčních i neabsenčních 
úrazů.
Vyjádřeno čísly: v roce 2020 došlo k 7 absenč-
ním pracovním úrazům zaměstnanců ŽDB a 2 
pracovním úrazů u agenturních zaměstnan-
ců. Co se týče úrazů neabsenčních, v roce 
2020 bylo evidováno 21 případů u zaměst-
nanců ŽDB a 3 případy u agenturních zaměst-
nanců.
Charakter absenčních i neabsenčních úrazů 
převážně souvisí s manipulací s materiálem, 
n á s l e d u j í p á d y n a ro v i n ě , u k l o u z n u t í , 
nevhodné našlápnutí, podvrtnutí. Z povahy 
činností, při kterých k úrazu dojde, dochází 
nejčastěji k poranění horních končetin (14), 
dolních končetin (11). Ve třech případech 
došlo k vniknutí cizího tělesa do oka. K více-
četnému poranění v loňském roce nedošlo.

Velká část úrazů mnohdy vzniká z důvodu podceněnému 
riziku, neopatrnosti či podcenění vlastních fyzických sil.
Co se týče doby vzniku pracovních úrazů, tak nejčastěji            
k úrazu došlo ve čtvrtek (13), následuje úterý a středa.

Vedení společnosti přijímá taková opatření, aby k opakování 
úrazů nedocházelo, seznamuje zaměstnance se vzniklými 
úrazy a usiluje o to, aby i oni měli na paměti, že jsou zodpo-
vědní za své zdraví, stejně tak, jako za zdraví svých spolupra-
covníků.

Jan Šuhajda – bezpečnostní technik

Odchody do důchodu – leden 2021
Alena Rosiková  –  všeobecná účetní  –  ve firmě od roku 1982
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