
(Označení úřadu – orgánu, jemuž se přehled podává)

  Došlo dne

PŘ E H L E D
o výsledcích provedené fyzické inventury

příkazových bloků na pokuty za přestupky / peněžité záruky za splnění 
povinnosti 

Příkazové bloky na pokuty / peněžité záruky, jejichž výnos plyne 
do rozpočtu kraje nebo obce

45  4445   MFin 4445 - vzor č. 1 1

Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi 
(skl. č. 46 6400)

Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi 
(skl. č. 46 6401)

 Rok výroby Počet svazků*) Počet kusů**)
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 CELKEM  

 Rok výroby Počet svazků*) Počet kusů**)
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 CELKEM  
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Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané krajskými úřady nebo obcemi za přestupky 
právnických a podnikajících fyzických osob (46 6500)

Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené ukládané krajskými úřady nebo obcemi za přestupky 
právnických a podnikajících fyzických osob (46 6501)

Příkazové bloky na peněžité záruky za splnění povinnosti ukládané krajskými úřady nebo obcemi fyzickým 
osobám, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám (46 6510)

 Rok výroby Počet svazků*) Počet kusů**)
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 CELKEM  

 Rok výroby Počet svazků*) Počet kusů**)
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 CELKEM  

 Rok výroby Počet svazků*) Počet kusů**)
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 CELKEM  
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Přehled sestavil:

V Datum  Podpis
Otisk razítka úřadu – orgánu

CELKOVÝ PŘEHLED
o výsledcích provedené fyzické inventury příkazových bloků na pokuty za přestupky / peněžité záruky za splnění povinnosti

za roky 2017 – 2

Konečný zůstatek ke dni 31. 12. 2

1 2 3 4 5 6

46 6400 46 6401 46 6500 46 6501 46 6510

Úhrnem

Počet svazků příkazových bloků*)

 

Počet kusů příkazových bloků**)

Poznámka:
Všechny řádky v jednotlivých sloupcích tiskopisu musí být kompletně vyplněny, popř. budou proškrtnuty nebo uvedena „0“.
*)  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
**)  1 kusem bloku na pokuty na místě nezaplacené se rozumí 1 trojlist, 1 kusem bloku na pokuty na místě zaplacené se rozumí 1 dvoulist, 1 kusem bloku na peněžité záruky za splnění povinnosti 

se rozumí 1 dvoulist
***)  např. § 88a zákona č. 114/1992 Sb., § 34e odst. 6 zákona č. 100/2004 Sb.



P O U Č E N Í
Tiskopis „Přehled o výsledcích provedené fyzické inventury 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 
stavu příkazových bloků podle jednotlivých druhů při prováděné fyzické inventuře. 
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