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Věc: Doplňující informace k  obměně stejnokrojových součástek  
 
Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že na jednání Pracovní skupiny pro posuzování 
OOPP a stejnokrojových součástek (dne 28. 05. 2021) byl mezi zástupci odborových centrál a 
zaměstnavatelem dohodnut následující postup při probíhající obměně stejnokrojových 
součástek. 

 
V případě, kdy zaměstnanec s výstrojním nárokem nemá k dispozici novou stejnokrojovou 
součástku (z důvodu probíhající reklamace či výměny velikosti), může do doby, než obdrží tuto 
chybějící novou stejnokrojovou součástku použít a zkombinovat: 
 

 sukni či kalhoty stejnokrojové (z původní uniformy); 
 

 košili stejnokrojovou bílou s kr. či dl. rukávem (z původní uniformy) – košile však musí 
být zkombinována s novým puloverem či novým sakem tak, aby nebylo patrné, že se 
jedná o stejnokrojovou součástku s původním logem; 
 

 čepici stejnokrojovou červenou (z původní uniformy). 
 

Ostatní další stejnokrojové součástky z původní uniformy (saka, pulovery, bundokošile, šátky, 
vázanky, spony na vázanku, čepice zimní, čepice stejnokrojová modrá) s novými 
stejnokrojovými součástkami kombinovat nelze. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Elektronicky podepsala 
…………………………………… 
JUDr. Ilona Svobodová 
ředitelka odboru nákupu a veřejných zakázek 
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