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   Série TC / 2011

BLOKY V HODNOTĚ 50,- Kč
na pokuty za přestupky

(výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného 
na základě zvláštního právního předpisu)

26 6221 MFin 6221 - vzor č. 2
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POUČENÍ
1. Orgány, pověřené zákonem k ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení, odebírají bloky od místně 

příslušného celního úřadu podle svého sídla v České republice, evidují je, opatří je otiskem svého 
razítka a vydávají je svým pověřeným pracovníkům.

2. Vybrané pokuty odvádějí tyto orgány na účet rozpočtu určeného na základě zvláštního právního 
předpisu, a to jakmile jejich úhrn činí částku 5 000 Kč, jinak vždy nejpozději do desátého dne 
následujícího měsíce. Tyto orgány jsou povinny ověřovat správnost odváděných částek vybraných 
na blokových pokutách. K vyúčtování bloků tyto orgány připojí kopie dokladů o převodu vybraných 
pokut na účet rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu.

3. Orgány, které odebraly bloky, jsou na požádání celního úřadu povinny podat ke dni 31. prosince 
každého roku celkové vyúčtování odebraných bloků na tiskopise vydaném Ministerstvem fi nancí,
a to podle na nich vytištěných nominálních hodnot v Kč.

4. Bloky ztracené nebo odcizené nelze odepsat. Musí být vyúčtovány a zaplaceny v plné na nich 
vytištěné nominální hodnotě v Kč.

5. Znehodnocené bloky, které však lze jednoznačně identifi kovat co do množství a nominálních hodnot 
v Kč, může příslušný celní úřad, který bloky vydal, vzít zpět na sklad a odepsat po předchozím 
souhlasu Ministerstva fi nancí. O tom pořídí celní úřad protokolární záznam.
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otisk
úředního
razítka

otisk
úředního
razítka

Série TC / 2011 C 0000000 A A

Jméno a příjmení  ...............................................................................

Rodné číslo / datum narození  ...........................................................   

Bydliště ................................................................................................

..............................................................................................................

Pokuta uložena za přestupek dle § ....................................................

zák. č. ...............................Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Totožnost ověřena ................................................................................
Doba, místo a popis přestupkového jednání:

Celková výše uložené pokuty .........................................................Kč.

V ...........................................................dne..............................20 .......

 
............................................................................ 

podpis s uvedením jména, příjmení

 
 

a funkce oprávněné osoby
 

Potvrzuji převzetí dílu "B" pokutového bloku. Dne ........................ 20 .......

podpis přestupce: .........................................................................................
26 6221 MFin 6221 - vzor č. 2 Neplatí jako stvrzenka.

B B
Série
TC / 2011

C 0000000
BLOK NA POKUTU

50,- Kč
(padesát Kč)

uloženou za přestupek

podle § .....................................................

zák. č. ................................................Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. 

 .........................................................
Jméno a příjmení přestupce

 .........................................................
Rodné číslo / datum narození

Proti uložení této pokuty se nelze odvolat

Dne ............................................ 20.. .......

 ................................................................
podpis s uvedením jména, příjmení

a funkce oprávněné osoby
Platí jako stvrzenka o zaplacení pokuty.
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Místo na bližší popis přestupkového jednání, jeho právní kvalifi kaci 
a na poznámky orgánu, který pokutu uložil.


