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17. 03. 2021

Organizační jednotky
Správy železnic, státní organizace
na vědomí: SVS Hradec Králové, O1
(oddělení metodiky MTZ a RE), O10,
odborové centrály při SŽ, s.o.

Věc: Informace k obměně stejnokrojových součástek a prodloužení přechodného
období do 31.05.2021
Dovolujeme si Vás touto informovat, že v SVS Hradec Králové nadále probíhá
postupná distribuce nových stejnokrojových součástek zaměstnancům s výstrojním
nárokem, přednostně jsou odesílány zásilky pro nové nástupy.
V souladu s předešlým schváleným stanoviskem, ze dne 11.12.2020 bylo zaměstnancům
s výstrojním nárokem přiděleno 6600 výstrojních bodů, aby mohli k základní výstroji, která jim
bude zasílána, začít čerpat a objednávat jak nové stejnokrojové součástky, tak i součástky,
kterých se obměna netýká (např. bundy, obuv, rukavice atp.).
Pro přechodné období je i nadále umožněno vystrojovaným zaměstnancům využít tyto 2
výstrojní varianty:

použití původní uniformy – pokud nemají mít k dispozici kompletní novou
uniformu,

používání uniformy nové – pokud již mají k dispozici kompletní nové základní
stejnokrojové součástky.
Kombinovat nové a původní stejnokrojové součástky povoleno není.
Dle aktuálních informací SVS Hradec Králové dochází nyní k nárůstu počtu výměn nových
stejnokrojových součástek. Zaměstnanci s výstrojním nárokem si nové stejnokrojové
součástky objednávají ve velikostech, na které byli zvyklí, a to i přes několikeré upozornění, že
součástky nové jsou střihově odlišné a je tudíž třeba se řádně změřit. Zároveň zaměstnanci
vrací nové stejnokrojové součástky ve špatném stavu (nezabalené, pomačkané,
s odtrženými cedulkami) a dochází tak ke dvojitému vrácení.
Vzhledem k výše uvedenému, ale i s přihlédnutím k současnému vývoji onemocnění SARSCoV-2 se prodlužuje schválené přechodné období pro výdej starých i nových
stejnokrojových součástek z termínu do 31.03.2021 na termín do 31.05.2021.

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