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Magistrát města Havířova                     

tajemník magistrátu 

 

Č. j.: MMH/103727/2015 

Počet listů dokumentu: 2 

Počet příloh: 0 

 

 

S  M  Ě  R  N  I  C  E     č.  10/2015, 
kterou se mění Směrnice č. 5/2014, kterou se stanoví  

Spisový a skartační řád Magistrátu města Havířova 

(Dodatek č. 2) 

 

Stupeň závaznosti: pro všechny zaměstnance MMH  

 

Článek I 

Účel dodatku 

 

Tímto dodatkem se stanová postup při smazání (stornování) přiděleného čísla jednacího v SW 

informačním systému EZOP. 

 

Článek II 

Změna Směrnice č. 5/2014 

 

1. V Článku IV „Evidence dokumentů“ se doplňuje v 5. odstavci bod 5.2 , který nově zní 

takto: 

„ 5.1 Pověřený zaměstnanec podatelny MMH nebo spisového uzlu vyplní do otisku 

podacího razítka na doručeném dokumentu následující údaje: 

a) datum doručení, 

b) číslo jednací.  

V případě, že pověřený zaměstnanec podatelny MMH nebo spisového uzlu 

dodatečně zjistí, že doručený dokument nepodléhá evidenci v EZOP (bod. 4.1 výše) 

nebo byl doručený dokument omylem zaevidován vícekrát, číslo jednací v EZOP 

vymaže (provede jeho storno). Důvod vymazání čísla jednacího v EZOP uvede do 

Evidenční karty dokumentu, do políčka „Popis“.“  

 

2. V Článku IV „Evidence dokumentů“ se doplňuje v 5. odstavci bod 5.4 , který nově zní 

takto: 

„5.4 Vyřizující zaměstnanec odboru nebo samostatného oddělení MMH doplní evidenční 

        kartu dokumentu v EZOP o tyto údaje: 

a) spisový a skartační znak a skartační lhůtu, 

b) datum a způsob vyřízení, 

c) aktualizaci počtu listů dokumentu k uložení do spisovny, 

d) přiřazení dokumentu ke spisu, připadá-li to v úvahu. 

V případě, že vyřizující zaměstnanec odboru nebo samostatného oddělení MMH 

zjistí, že doručený dokument nepodléhá evidenci v EZOP (bod. 4.1 výše) nebo byl 

doručený dokument omylem zaevidován vícekrát, číslo jednací v EZOP vymaže 

(provede jeho storno). Důvod vymazání čísla jednacího v EZOP uvede do Evidenční 

karty dokumentu, do políčka „Popis“.“ 
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3. V Článku IV „Evidence dokumentů“ se doplňuje nový odst. 10, který zní: 

„ 10. Odstranění smazaných čísel jednacích z EZOP 

10.1. Smazané (stornované) číslo jednací přidělené v EZOP již není možné přidělit 

jinému dokumentu.  

10.2. Pověřený zaměstnanec organizačního odboru MMH (administrátor SW 

informačního systému  EZOP) nejpozději do 31.1. následujícího roku trvale 

z EZOP odstraní ze všech spisových uzlů stornované  Evidenční karty 

dokumentů/spisů, zařazené k 31.12. b.r. do seznamu „Stornováno“.“ 

 

4. V Článku V „Rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů“ se doplňuje v 8. odstavci nový 

bod 8.7 který zní takto: 

„8.7 V případě, že zpracovatel zjistí, že ve spise nejsou založeny žádné dokumenty, tj. že 

zůstala pouze Evidenční karta spisu, číslo jednací přidělené spisu v EZOP vymaže 

(provede jeho storno). Důvod vymazání čísla jednacího v EZOP uvede do Evidenční 

karty spisu, do políčka „Popis“.“  

 

5. V Článku VI „Vyhotovování dokumentů“ se v 1. odstavci doplňuje bod 1.2, který nově zní 

takto: 

     „1.2 Číslem jednacím ve tvaru: „MMH /číslo jednací z EZOP/označení roku“.   

             Dokumenty vztahující se ke spisu mohou být také označeny spisovou značkou spisu.  

     V případě, že vyřizující zaměstnanec odboru nebo samostatného oddělení MMH  

      dodatečně zjistí, že dokument vzniklý z činnosti MMH nepodléhá evidenci v EZOP, 

     nebo že dokument nebude odeslán a chce ho zrušit nebo byl dokument vzniklý 

     z činnosti MMH omylem zaevidován vícekrát, číslo jednací v EZOP vymaže 

    (provede jeho storno). Důvod vymazání čísla jednacího v EZOP uvede do Evidenční 

   karty dokumentu, do políčka „Popis“.“  

 

 

Článek III 

Závěrečná ustanovení 

 

Tato Směrnice nabývá účinnosti dne 18.11.2015. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Menšík v.r. 

tajemník Magistrátu města Havířova  


