Úřad - Orgán

Číslo

EV I D E N Č N Í L IS T

příkazových bloků na pokuty za přestupky / peněžité záruky za splnění
povinnosti – obal
pro úřad - orgán, který je zmocněn ukládat a vybírat pokuty / peněžité záruky

Název úřadu - orgánu:

OBSAH
EVIDENČNÍ LIST SE VEDE ZVLÁŠŤ DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ PŘÍKAZOVÝCH BLOKŮ

Příkazové bloky na pokuty za přestupky / peněžité záruky za splnění povinnosti
spravované obecními nebo krajskými úřady
Příkazové bloky na pokuty / peněžité záruky, jejichž výnos plyne do rozpočtu kraje nebo obce
46 6400
MFin 6400

Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené za přestupky
ukládané krajskými úřady nebo obcemi

46 6401
MFin 6401

Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené za přestupky
ukládané krajskými úřady nebo obcemi

46 6500
MFin 6500

Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané krajskými
úřady nebo obcemi za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

46 6501
MFin 6501

Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené ukládané krajskými
úřady nebo obcemi za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

46 6510
MFin 6510

Příkazové bloky na peněžité záruky za splnění povinnosti ukládané krajskými úřady
nebo obcemi fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám

Poznámka:
1 svazek bloků na pokuty na místě nezaplacené obsahuje 20 trojlistů
1 svazek bloků na pokuty na místě zaplacené obsahuje 20 dvoulistů
1 svazek bloků na peněžité záruky za splnění povinnosti obsahuje 20 dvoulistů
*) např. § 88a zákona č. 114/1992 Sb., § 34e odst. 6 zákona č. 100/2004 Sb.
45 4443

MFin 4443 - vzor č. 1
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VYMAZAT OBSAH TISKOPISU

ULOŽIT TISKOPIS

ODESLAT E-MAILEM

Celkem

Datum

Položka

Příkazové bloky
Odvolání
na vydání
v zásobníku
(strana, položka)

skl. č. MFin
Počet převzatých
svazků

kusů**)

Počet vydaných
svazků

Série a čísla
přijatých nebo vydaných
příkazových bloků

kusů**)

příkazových bloků

0

0

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
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Příkazové bloky
Zaplaceno

skl. č. MFin
Zůstatek

Datum

Vráceno

Celkem

Odkaz na vnitřní
evidenci (např. deník, kniha
cenností, atd.)

Počet vrácených
Částka
Kč

svazků

kusů**)

příkazových bloků

0

0

0

svazků

kusů**)

příkazových bloků

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
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POUČENÍ
Tiskopis "Evidenční list příkazových bloků" je určen 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, k evidenci příkazových bloků podle jednotlivých druhů.
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