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VYMAZAT OBSAH TISKOPISU

ULOŽIT TISKOPIS

ODESLAT E-MAILEM

PŘÍJEM

Položka

Příkazové bloky
skl. č. MFin
Datum

Označení
příjmového dokladu

Počet
dodaných
svazků

vrácených
kusů**)

Série a čísla
přijatých nebo vydaných
příkazových bloků

příkazových bloků

Celkem

0

0

X

**) 1 kusem bloku na pokutu na místě zaplacenou se rozumí 1 dvoulist, 1 kusem bloku na pokutu na místě nezaplacenou se rozumí 1 trojlist, 1 kusem bloku na
peněžitou záruku  za splnění povinnosti se rozumí 1 dvoulist
2

VYDÁNÍ

(název úřadu nebo orgánu,
jméno a příjmení
přejímajícího
pracovníka)

Odvolání na číslo
a pol. zásobníku - evidenčního listu*)

Vydáno

Celkem

ZŮSTATEK

strana č. . ...................................................................
Příkazové bloky
skl. č. MFin

Na zásobě zůstává

Počet vydaných
svazků

kusů**)

Vlastnoruční
podpis příjemce
a otisk úředního razítka

svazků

kusů**)

příkazových bloků

příkazových bloků

0

Počet

0

X

0

0

**) 1 kusem bloku na pokutu na místě zaplacenou se rozumí 1 dvoulist, 1 kusem bloku na pokutu na místě nezaplacenou se rozumí 1 trojlist, 1 kusem bloku na peněžitou záruku za
splnění povinnosti se rozumí 1 dvoulist
3
*) Nehodící se škrtněte

POUČENÍ
Tiskopis "Zásobník příkazových bloků" je určen krajským úřadům k evidenci příkazových bloků podle jednotlivých druhů při jejich
výdeji správním orgánům oprávněným ukládat a vybírat pokuty a peněžité záruky za splnění povinnosti příkazem na místě ve smyslu
§ 91 a 92 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.
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