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TEXT SMĚRNICE 
 

Článek 1 – Účel směrnice a předmět směrnice 

Účelem této směrnice je stanovit interní postup úřadu a 
dalších subjektů pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, které nejsou zadávány v zadávacích řízeních podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jako zákon nebo ZVZ), ale 
jsou zadány v souladu s ustanoveními § 12, § 18 a v souladu 
s § 6 uvedeného zákona. 
 

Článek 2 – Vymezení působnosti směrnice 

Tato směrnice je závazná pro subjekty: 
a) Město Hrádek nad Nisou,  
b) organizační složky města a příspěvkové 

organizace Města Hrádek nad Nisou,  
c) ostatní subjekty řízené Městem Hrádek nad Nisou 

a stanovené zákonem jako veřejní zadavatelé,  
dále obecně jen také jako zadavatel/é, kteří mají povinnost 
postupovat v souladu s tímto zákonem ve věcech zadávání 
veřejných zakázek, mimo veřejných zakázek malého 
rozsahu, které uvedený zákon zcela neupravuje. U 
veřejných zakázek malého rozsahu (dále také jako VZMR) 
jsou zadavatelé povinni, postupovat podle této směrnice a 
podle zákona jsou povinni dodržovat ustanovení zákona, 
které přísluší veřejným zakázkám malého rozsahu 
(zejména to jsou § 6, § 12, § 18, § 147a zákona).  
 

Článek 3 – VZMR a předpokládaná hodnota zakázky 

(1) Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná 
zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je stanovena v § 
12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 
18 odst. 5) zákona se na zadavatele pro zadání 
veřejných zakázek malého rozsahu nevztahuje 
povinnost postupovat dle zákona. 

(2) Zadavatel stanoví předmět veřejné zakázky tak, aby 
předmětem jedné zakázky byla všechna obdobná a 
spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat 
v průběhu jednoho účetního období, přičemž 
související plnění jsou ta, která spolu místně, věcně a 
časově souvisejí, nebo která tvoří jeden funkční celek.  

(3) Při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
postupuje zadavatel dle §§ 13 až 16 Zákona.  

 

Článek 4 – Způsoby, kategorie a postup zadání VZMR 

(1) Způsoby zadání VZMR jsou stanoveny z hlediska 
subjektů, které zadání provádějí: 

a) Interní zadání – zadání bude provedeno, dle 
postupů této směrnice či nadřazených metodik, 
vlastními pracovníky zadavatele (tzv. pověřené 
osoby),  

b) Externí zadání – zadání bude provedeno, dle 
postupů této směrnice či nadřazených metodik, 
externí specializovanou firmou/osobou vybranou 
v souladu s touto směrnicí (tzv. externí pověřené 
osoby), která úzce spolupracuje s pověřenou 
osobou zadavatele. 

(2) Při zadání je vždy povinnost postupovat v souladu s § 
6 zákona (tj. dodržování zásad transparentnosti, 
rovného zacházení a zákazu diskriminace). 

(3) U interního i externího zadání musí být dodrženy 
postupy dle této směrnice. O způsobu zadání VZMR a 
zadávacích podmínkách, resp. zadávací dokumentaci, 
rozhoduje Rada města na návrh pověřené osoby. 

(4) Externí pověřená osoba a pověřená osoba zadavatele 
je povinna použít a dodržet tuto směrnici. Při externím 
zadávání je povoleno odchýlit se od formálních 
náležitostí (rozumí se použitím vlastních dokumentů 
např. zadávací dokumentace, protokol, avšak 
obsahujících min. náležitosti dle čl. 5 této směrnice) na 
základě domluveného rozsahu. 

(5) V případě, že bude zadání VZMR realizovat externí 
pověřená osoba, je jí přiřazena role kontaktní osoby a 
na základě dohody s pověřenou osobou města 
vykonává činnosti v zadávacím řízení podle této 
směrnice. Kontaktní osoba musí provádět činnost ve 
spolupráci s pověřenou osobou a nesmí jednat za 
zadavatele nad rámec domluveného rozsahu. 
Kontaktní osoba nesmí ani rozhodnout o výsledku 
zadávacího řízení. 

(6) Kategorie a postup zadávání VZMR je uveden v závěru 
této směrnice jako tabulkový přehled. 

 

Článek 5 – Ostatní ustanovení k zadávacímu řízení 

(1) Zahájení zadávacího řízení je uskutečněno dnem 
odeslání Výzvy k podání nabídky (oznámení o zahájení 
zadávacího řízení) konkrétním uchazečům. Dnem po 
dni odeslání Výzvy k podání nabídky začíná běžet 
zadávací lhůta pro podání nabídek. 

(2) Uveřejněním zahájeného zadávacího řízení se rozumí 
zveřejnění Výzvy k podání nabídky (oznámení o 
zahájení zadávacího řízení) v informačním systému 
zadavatele a v případě Města Hrádek nad Nisou 
současně i zveřejnění Výzvy k podání nabídky 
(oznámení o zahájení zadávacího řízení) na úřední 
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desce, kde muže být Výzva zveřejněna maximálně o 1 
pracovní den později než v informačním systému 
zadavatele. 

(3) Uveřejněním zahájeného zadávacího řízení se dále 
rozumí vyplnění příslušné části v informačním systému 
zadavatele, tedy: 

1. Uvedení lhůty pro podání nabídek a kontaktní 
osoby (pověřené osoby). 

2. Uveřejnění zadávací dokumentace 
v elektronické verzi, je li to relevantní. 

3. Uveřejňování poznámek a doplněni k VZMR 
(např.: v případě, že je potřebné opravit 
administrativní chybu, nebo uveřejnit odpovědi 
na dotazy od uchazečů apod.). 

(4) Výzva k podání nabídky musí minimálně obsahovat: 
1. Základní identifikační údaje zadavatele (název, 

sídlo, IČ). 
2. Název VZMR. 
3. Předmět VZMR, resp. stručný a jasný popis 

požadovaného plnění. 
4. Informace o poskytnutí zadávací dokumentace, 

není-li požadované plnění zakázky dostatečně 
specifikováno v předmětu VZMR. 

5. Kontaktní údaje na pověřenou osobu zadavatele 
(jméno a příjmení, telefon, e-mail) a dále vždy 
osobu za město v případě, že zadání realizuje 
externí pověřená osoba, pak tato plní roli 
kontaktní osoby. 

6. Lhůtu pro podání nabídek a způsob podání 
nabídek, vč. místa podání, pokud nejsou 
uvedeny v zadávací dokumentaci. 

7. Požadavky na splnění kvalifikace, pokud nejsou 
uvedeny v zadávací dokumentaci nebo 
samostatné kvalifikační dokumentaci. 

8. Údaje o hodnotících kritériích, pokud nejsou 
uvedeny v zadávací dokumentaci. 

9. Evidenční číslo VZMR v informačním systému 
zadavatele. 

10. Předpokládaný termín plnění VZMR, pokud není 
uveden v předmětu VZMR nebo v zadávací 
dokumentaci. 

(5) Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek musí minimálně obsahovat: 

1. Základní identifikační údaje zadavatele (název, 
sídlo, IČ). 

2. Název VZMR a její evidenční číslo zadavatele. 
3. Informace o zahájení zadávacího řízení, tedy 

termín a doba oslovení a počet oslovených 
uchazečů, včetně jmenného seznamu. 

4. Informace o otevírání obálek s nabídkami, tedy 
jejich termín zahájení a jmenný seznam osob, 
které obálky s nabídkami otevíraly a informace o 
vyhovění nabídky.  

5. Informace o počtu doručených nabídek, vč. 
jmenného seznamu uchazečů. 

6. Informaci o posouzení nabídek, tedy o splnění 
úplnosti nabídek a splnění kvalifikačních 

předpokladů, vč. případného jmenného 
seznamu a odůvodnění uchazečů navržených na 
vyřazení. 

7. Popis hodnocení nabídek. 
8. Výsledek hodnocení s návrhem doporučení 

vítězného uchazeče a dalšího pořadí ostatních 
uchazečů. 

9. Jmenný seznam osob, které hodnotily nabídky. 
10. Vyjádření všech zúčastněných na jednání 

hodnotící komise. 
11. Informace o předání Protokolu o otevírání 

obálek, posouzení a hodnocení nabídek. 
12. Informace o přiložených přílohách, kdy je vždy 

podmínkou mít jako přílohu Seznam podaných 
nabídek a čestná prohlášení o nepodjatosti 
hodnotících osob. 

13. Schvalovací doložku, tedy informaci o schválení 
výsledku zadávacího řízení (termín schválení a 
číslo usnesení nebo rozhodnutí). 

 

Článek 6 – Nadřazené metodiky o zadávání VZMR 

(1) Nadřazenými metodikami se rozumí stanovené 
formalizované postupy pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, které určuje poskytovatel 
dotace a většinou je vydává ve formě metodických 
příruček, postupů, závazných zásad, pravidel atd. 

(2) Postupy pro zadávání VZMR podle nadřazených 
metodik mají vždy přednost před postupem dle této 
směrnice a to zejména pro jejich jasnou určitost a 
kontrolovatelnost vůči poskytovateli dotace i ostatním 
kontrolním orgánům. 

(3) Pověřené osoby jsou při realizaci zadávacích řízení 
povinni, vždy postupovat podle nadřazených metodik 
u VZMR, které jsou realizovány za dotační podpory od 
jiných poskytovatelů, kteří mají v podmínkách pro 
získání dotace uvedeno, že je nutné postupovat dle 
jejich (nadřazených) metodik. 

(4) Pověřené osoby mohou použít některé vhodné části 
postupů dle této směrnice, ale vždy musí být 
realizovaný postup zadávání VZMR v souladu 
s nadřazenou metodikou příslušného poskytovatele 
dotace. 

 

Článek 7 – Výjimky ze směrnice 

(1) Postup dle této směrnice se nepoužije: 
a) Pro pořízení stavebních prací, služeb a 

dodávek v rámci krizového systému řízení, 
kdy je svolán krizový štáb. 

b) Pro pořízení stavebních prací, služeb a 
dodávek, o kterých rozhodne Rada města. 

c) Pro pořízení stavebních prací, služeb a 
dodávek při řešení havarijních situací, o 
kterých rozhodne Rada města, nebo starosta, 
případně místostarosta města v akutních 
situacích, a to z důvodu snížení možných ztrát 



IP/1/2015 | Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

 

Směrnice č.: 23/001/2015 Změna č.: 0 Účinnost od: 23. 02. 2015 Strana: - 4 - 

 

a škod (odůvodněním je např.: možné 
ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku, 
negativní statický či jiný posudek apod.). 
V případě rozhodnutí starostou nebo 
místostarostou města potvrdí toto 
rozhodnutí následně Rada města na svém 
nejbližším jednání.  

d) V krajních případech, kdy s ohledem na 
havarijní situaci je nutné okamžité rozhodnutí 
či zásah, může rozhodnout i příslušný 
referent. O tomto postupu však musí být 
neprodleně informováno vedení města 
(starosta nebo místostarosta nebo tajemník), 
případně vedoucí odboru. V případě 
takového postupu potvrdí toto rozhodnutí 
následně Rada města na svém nejbližším 
jednání.  

e) Pro pořízení stavebních prací, služeb a 
dodávek u opakujících se veřejných zakázek 
na daný kalendářní rok. Ty budou řešeny vždy 
na příslušný kalendářní rok dle schváleného 
rozpočtu stejným způsobem jako zakázky 
jednotlivé. Za opakované zakázky se považuje 
zejména: 

i. zajišťování drobných oprav 
bytového a nebytového fondu,  

ii. drobné opravy komunikací (opravy 
nemající charakter investice), 

iii. nákupy zařizovacích předmětů a 
dalšího vybavení potřebného pro 
činnost města a městského úřadu, 

iv. pořizování drobného spotřebního 
(např.: také hygienického) a 
kancelářského materiálu, 

v. pořizování služeb právního, 
finančního a poradenského 
charakteru pro jednotlivé případy, 

vi. Pořizování služeb a dodávek na 
informační a komunikační 
technologie. 

f) Pro pořízení dodávek automobilů. 
g) Pro veřejné zakázky malého rozsahu, o 

kterých rozhodne Rada města. 

(2) Při pořizování stavebních prací služeb a dodávek dle 
odstavce (1) písmeno a) až d) je vždy povinnost, snažit 
se o zadání VZMR za co nejvhodnější cenu na trhu, 
resp. je potřebné se snažit, aby cena byla co nejvíce 
v daném čase a místě obvyklá. Odpovědní za tuto 
povinnost mají pověřené osoby realizující zadání 
VZMR. 

 

Článek 8 – Použití směrnice pro ostatní subjekty 

(1) Příspěvkové organizace města a ostatní subjekty 
uvedené v článku 2. této směrnice, ji použijí 
odpovídajícím způsobem, přičemž jsou vázány 
předpokládanou hodnotou zakázky a postupem dle 
jednotlivých kategorií VZMR. 

(2) Podmínky pro zadávání nastavuje a odpovědnost za 
transparentní, rovné a nediskriminační zadání, vč. 
realizace postupu řádného hospodáře má statutární 
zástupce příspěvkové organizace či uvedeného 
subjektu. Stejně tak má i schvalovací pravomoc pro 
kategorie zakázek drobné hodnoty 1. a 2. kategorie. U 
zakázek 3. kategorie postupuje plně v souladu se 
směrnicí a to předkládáním do příslušného orgánu 
města. 

 

Článek 9 – Závěrečná ustanovení 

1. Při zadání všech zakázek je zadavatel povinen 
respektovat a dodržovat zásady transparentnosti, 
rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

2. Doba archivace celého zadávacího řízení na VZMR 3. 
kategorie nebo jakákoliv zadávací řízení dle 
nadřazených metodik je minimálně 10 let od ukončení 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu. 

3. Za řádnou realizaci zadávacího řízení na VZMR dle 
postupu této směrnice je odpovědná pověřená osoba. 

4. Za správné dodržení postupu dle této směrnice je 
odpovědný vedoucí odboru, který zakázku zadává a 
zároveň kontroluje provádění směrnice. 

5. Dnem nabytí účinnosti této směrnice se zrušuje 
Směrnice č. 2/2007 a veškeré předchozí vydané 
předpisy pro oblast zadávaní veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

6. Tato směrnice je platná dnem schválení a nabývá 
účinnosti dnem 23. 02. 2015. 

 
 
Vypracoval: Odbor Investic s a správy majetku města 
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KATEGORIE A POSTUPY ZADÁVÁNÍ VZMR – TABULKOVÝ PŘEHLED 
 

Kategorie a  
Druh zakázky 

Předpokládaná 
hodnota zakázky bez 
DPH 

Stručný postup zadavatele 

 

Drobné 
hodnoty 
 

→ Dodávky 

→ Služby 

→ Stavební 
práce 

Veřejné zakázky, jejichž 
hodnota bez DPH je  
nižší nebo rovna výši 

40.000,- Kč 

• Přímý nákup na základě objednávky odsouhlasené vedoucím odboru za předpokladu, že jsou prostředky součástí rozpočtové kapitoly 
a předmět plnění je za běžnou cenu (cena obvyklá v daném místě a čase). 

• Realizaci přímého nákupu zadavatel může (ale není povinen) dokladovat písemnou objednávkou plnění (možno i e-mailovou formou) 
a pokud není písemná objednávka ale jen ústní, je nutné provést evidenční záznam o objednání. 

• Evidenční záznam o objednání znamená, že zakázka nepodléhá povinnosti přiřazování evidenčního čísla veřejné zakázky v informačním 
systému zadavatele, ale eviduje se odborovým evidenčním číslem objednávky při písemném vystavení objednávky, není-li 
centralizované, nebo písemným záznamem po ústním odsouhlaseném objednání s pořadovým číslem objednávky, dále pak evidenčním 
číslem schválené smlouvy. 

1. kategorie 
 

→ Dodávky 

→ Služby 

→ Stavební 
práce 

Veřejné zakázky, jejichž 
hodnota bez DPH je  
vyšší než 40.000,- Kč a 
nižší nebo rovna výši 

100.000,- Kč 

• Výzva nejméně jednomu zájemci k předložení nabídky (možno i e-mailová), nebo provedení průzkumu trhu (ověření běžné ceny, zda 
li je cena obvyklá v daném místě a čase, např.: katalogové srovnání, internetové srovnání apod.). 

• Bez zadávací dokumentace, ale výzva musí obsahovat co nejvíce obdobný a co nejvíce posouditelný předmět plnění zakázky. 

• Lhůta pro podání nabídek minimálně 3 kalendářních dní ode dne následujícího po dni odeslání výzvy dodavatelům, nebo bez lhůty pro 
provedení průzkumu trhu. 

• Zápis (podklad) o vyhodnocení pověřenou osobou s doporučením nejvhodnější nabídky z min. dvou nabídek od uchazečů, nebo jedné 
nabídky uchazeče a dvou podkladů z průzkumu trhu, nebo tří podkladů z průzkumu trhu. 

• Objednávka musí být odsouhlasena vedoucím odboru (případně vedením města) a dodavatelem musí být doručeno potvrzení písemné 
objednávky zadavateli (e-mailové vyjádření souhlasu souhlas či podpis objednávky zástupcem dodavatele).  

• Smlouva musí být schválena v příslušném orgánu města. 

• Pokud nabídková cena ostatních uchazečů nepřesahuje výši 5.000,- Kč oproti nabídkové ceně nejlevnějšího uchazeče, může pověřená 
osoba nechat uzavřít smlouvu či objednávku i s jiným uchazečem za předpokladu stručného odůvodnění výhodnosti takového postupu, 
resp. jeho nabídky. 

• Objednávka, smlouva i zápis o vyhodnocení musí mít písemnou formu (objednávka možná e-mailovou formou) a musí být archivovány 
vč. podaných nabídek či podkladu provedeného průzkumu trhu. O objednání musí proveden evidenční záznam (viz kategorie – Drobné 
hodnoty).  

2. kategorie  
 

→ Dodávky 

→ Služby 

→ Stavební 
práce 

Veřejné zakázky, jejichž 
hodnota bez DPH je  
vyšší než 100.000,- Kč a 
nižší nebo rovna výši 

200.000,- Kč 

• Výzva nejméně třem zájemcům k předložení nabídky (možno i e-mailová) a provedení průzkumu trhu (ověření běžné ceny, zda li je 
cena obvyklá v daném místě a čase, např.: katalogové srovnání, internetové srovnání apod.)  

• Bez zadávací dokumentace ale výzva musí obsahovat co nejvíce obdobný a co nejvíce posouditelný předmět plnění zakázky. 

• Lhůta pro podání nabídek minimálně 5 kalendářních dní ode dne následujícího po dni odeslání výzvy dodavatelům. 

• Zápis (podklad) o vyhodnocení pověřenou osobou s doporučením nejvhodnější nabídky z min. dvou nabídek od uchazečů, nebo jedné 
nabídky uchazeče a dvou podkladů z průzkumu trhu, nebo tří podkladů z průzkumu trhu. 

• Výsledek vyhodnocení musí být odsouhlasen v příslušném orgánu města.  
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• Pokud nabídková cena ostatních uchazečů nepřesahuje výši 5.000,- Kč oproti nabídkové ceně nejlevnějšího uchazeče, může pověřená 
osoba předložit návrh na uzavření smlouvy či objednávku i s jiným uchazečem za předpokladu stručného odůvodnění výhodnosti 
takového postupu, resp. jeho nabídky. 

• V případě objednávky musí být dodavatelem doručeno potvrzení písemné objednávky zadavateli (e-mailové vyjádření souhlasu souhlas 
či podpis objednávky zástupcem dodavatele).  

• Objednávka, smlouva i zápis o vyhodnocení musí mít písemnou listinnou formu a musí být archivovány vč. podaných nabídek či 
podkladu provedeného průzkumu trhu. O objednání musí proveden evidenční záznam (viz kategorie – Drobné hodnoty). 

3. kategorie 
 

→ Dodávky 

→ Služby 

→ Stavební 
práce 

Veřejné zakázky, jejichž 
hodnota bez DPH je  

vyšší než  
200.000,- Kč  
a nižší než zákonný limit* 
 
 
 
* Limity jsou stanoveny v 
§ 12 odst. 3) zákona: 
Aktuálně: 
- 2 mil. Kč pro dodávky a 
služby a  
- 6 mil. Kč pro stavební 
práce 

• Výzva nejméně třem zájemcům k předložení nabídky a uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení vhodným způsobem (úřední 
deska a informační systém zadavatele).  

• Součástí výzvy je zpracovaná podrobnější zadávací dokumentace, která musí být schválená v příslušném orgánu města. 

• Lhůta pro podání nabídek minimálně 10 kalendářních dní ode dne následujícího po dni odeslání výzvy dodavatelům. 

• Ustanovení alespoň 3 členné hodnotící komise (pro otevření obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek). Minimálně 
jedním z členů komise musí být zastupitel města a komisi ustanovuje starosta města, nevymíní li si to rada města. 

• Proces vyhodnocení zadávacího řízení, resp. otevírání obálek s nabídkami a následné hodnocení bude zahájeno nejdéle do 15 
kalendářních dní od vypršení lhůty pro podání nabídek. 

• Zápis (Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek) o vyhodnocení s doporučením nejvhodnější nabídky dle 
hodnotících kritérií a dalším pořadím uchazečů musí být odsouhlasen v příslušném orgánu města. 

•  O rozhodnutí zadavatele (usnesení) o výběru nejvhodnější nabídky, resp. o výsledku (případně zrušení zadávacího řízení) musí být 
uchazeči informováni odesláním informace uchazečům, kteří podali své nabídky (možno i e-mailová forma potvrzená uchazečem), 
nebo uveřejněním v informačním systému zadavatele, nejpozději do 30 kalendářních dní od schválení rozhodnutí v příslušném orgánu 
města. 

• Proces uzavření smlouvy je zahájen výzvou k uzavření smlouvy a to nejdéle do 15 kalendářních dní od schválení rozhodnutí v příslušném 
orgánu města. 

• Ukončení zakázky uzavřením smlouvy s dodavatelem nebo rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení. 

• Uzavřením smlouvy a uveřejněním protokolu a dále zveřejněním smlouvy dle § 147a) ZVZ na profilu zadavatele u smluv nad 500.000,- 
Kč bez DPH. 

• Smlouva, zápis o vyhodnocení i zadávací dokumentace musí mít písemnou listinnou formu a musí být archivovány vč. podaných 
nabídek. Evidence se provádí v informačním systému zakázek zadavatele. 

 
Vypracoval: Odbor Investic s a správy majetku města 
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EVIDENCE PROCESU ZMĚN A SEZNÁMENÍ 
 
1. Proces změn 

Text směrnice se upravuje změnou tak, že nový text směrnice je uveden včetně již provedených změn, bez jejich vyznačování. 
Provedené změny se zaznamenávají do níže uvedených změnových listů. Ve změnových listech se uveden identifikovatelná 
část původního znění a pod tuto část se uvede nové znění. Následně se při identifikaci směrnice požívá obrat: „Směrnice č. 

IP/číslo/rok – ve znění změny č. x.“ Počet změn není omezen, ale po druhé úpravě, nebo při závažných změnách směrnice se 
doporučuje vydat směrnici v novém vydání s novým číslem směrnice. 
 
Změnový list č. 1 

Účinné od: Zpracoval/a Přezkoušel/a Schváleno 
Jméno Podpis Jméno Podpis Dne Rozhodnutím č. 

       

 

Kapitola 
/strana 

Text   Změna textu oproti stávající verzi 

 Původní  

Nový  

 Původní   
Nový  

 
Změnový list č. 2 

Účinné od: Zpracoval/a Přezkoušel/a Schváleno 
Jméno Podpis Jméno Podpis Dne Rozhodnutím č. 

       

 

Kapitola 
/strana 

Text   Změna textu oproti stávající verzi 

 Původní  

Nový  

 Původní   

Nová  

 
2. Proces seznámení 

a) S textem směrnice jsou povinny se seznámit všichni vedoucí zaměstnanci (vedoucí odborů).  

b) Vedoucím odborů, pro které je tento předpis závazný (tedy je v jeho gesci nebo je mu určena jeho působnost), je tímto 
uloženo, aby prokazatelně seznámili s tímto přepisem podřízené zaměstnance. 

c) Skutečnost o předání nebo o seznámení se směrnicí je potvrzována podpisem*: 

Jméno a příjmení Podpis Jméno a příjmení Podpis 

    

    

    

    

    

    

*Podpisy dalších zaměstnanců, zejména pak nově přijatých, je možné zaznamenat na druhé straně tohoto listu. Nebo udělat 
samostatný podpisový list, který se přiloží ke směrnici. 


