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Vyúčtování příkazových bloků za rok 2021
Krajský úřad Libereckého kraje, ekonomický odbor, oddělení ekonomických analýz, jako
příslušný správní orgán v přenesené působnosti výkonu státní správy, v souladu se závazným
pokynem ústředního správního orgánu, kterým je Pokyn č. MF–15 o stanovení druhů
příkazových bloků a o jejich evidenci vydaný Ministerstvem financí s účinností od 1. 7. 2017
a publikovaný pod č. j. MF-14125/2017/3901-1 ve Finančním zpravodaji č. 6/2017, žádá tímto
oprávněný správní orgán dotčeného obecního úřadu a obecní policie o provedení ročního
vyúčtování převzatých příkazových bloků ve formě vždy jednoho souhrnného vyúčtování za
jeden oprávněný správní orgán, kterým je příslušný obecní úřad, případně příslušná obecní
policie, a to v souladu se zněním ustanovení čl. III., odst. 2. výše uvedeného závazného pokynu
ústředního správního orgánu:
„Oprávněné orgány jsou povinny vždy ke dni 25. ledna zaslat krajskému úřadu, od něhož ve smyslu §
92 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky odebraly příkazové bloky, celkové vyúčtování za
předchozí kalendářní rok, s uvedením počtů odebraných příkazových bloků, příkazových bloků
vydaných obviněným a skladových zásob, vše podle jednotlivých druhů příkazových bloků.“

Toto vyúčtování proveďte vyplněním příslušných tiskopisů ústředního správního orgánu, které
jsou v příloze těchto zpráv (Příloha č. 1: tiskopis č. 45 4440 - Vyúčtování příkazových bloků,
Příloha č. 2: tiskopis č. 45 4445 - Přehled o výsledcích provedené fyzické inventury příkazových
bloků). Pokyny pro vyplnění jednotlivých tiskopisů jsou uvedeny na jejich zadní straně.
Dále krajský správní orgán v souladu s ustanovením čl. V. výše uvedeného závazného pokynu
ústředního správního orgánu žádá místní správní orgán o protokolární předání případných
znehodnocených příkazových bloků:
„Znehodnocené příkazové bloky, které však lze jednoznačně identifikovat co do množství, skladových
čísel, sérií a evidenčních čísel krajský úřad, který tyto příkazové bloky předal oprávněnému orgánu,
vezme zpět na sklad, odepíše a fyzicky zlikviduje po předchozím souhlasu příslušného útvaru
Ministerstva financí. O provedené fyzické likvidaci znehodnocených příkazových bloků pořídí krajský
úřad protokol.“

Příslušný tiskopis předávacího protokolu je v příloze těchto zpráv (Příloha č. 3: tiskopis č. 45
4446 - Předávací protokol příkazových bloků).
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Dále pro úplnost uvádíme, že výše uvedený postup se netýká způsobu nakládání při ztrátě,
zničení či odcizení příkazových bloků, kdy se postupuje v souladu s ustanovením čl. IV. výše
uvedeného závazného pokynu ústředního správního orgánu:
„V případě ztráty, zničení či odcizení příkazových bloků jsou oprávněné orgány povinny do 15 dnů ode
dne zjištění této skutečnosti ohlásit krajskému úřadu, od něhož příkazové bloky odebraly, a zároveň i
Ministerstvu financí, skladová čísla, série, roky výroby a evidenční čísla ztracených, zničených či
odcizených příkazových bloků. Ohlášení bude provedeno pouze prostřednictvím tiskopisů č. 45 4447 a
č. 45 4448 vydaných Ministerstvem financí. K vyplněným tiskopisům bude připojena kopie či stejnopis
úředního záznamu, ve kterém bude podrobně uvedeno, jak ke ztrátě, zničení či odcizení příkazových
bloků došlo.“

Příslušný tiskopis přehledu odcizených, ztracených a zničených příkazových bloků a jeho
příloha jsou v příloze těchto zpráv (Příloha č. 4: tiskopis č. 45 4447 - Přehled odcizených,
ztracených a zničených příkazových bloků, Příloha č. 5: tiskopis č. 45 4448 - Příloha k tiskopisu
„Přehled odcizených, ztracených a zničených příkazových bloků“).
Vyplněné tiskopisy zašlete v termínu, který je v souladu se zněním ustanovení čl. III., odst. 2.
výše uvedeného závazného pokynu ústředního správního orgánu, tedy nejpozději do 25. ledna
2022, do výše uvedené datové schránky Libereckého kraje, případně přímo na výše uvedené emailové spojení či korespondenční adresu příslušného krajského správního orgánu, kterým je
Krajský úřad Libereckého kraje, ekonomický odbor, oddělení ekonomických analýz.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Jan Klíma
vedoucí ekonomického odboru
Krajského úřadu Libereckého kraje
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