Příloha č.
Došlo dne:

(Označení úřadu - orgánu, jemuž se protokol podává)

REKAPITULACE
předávacích protokolů příkazových bloků
na pokuty za přestupky / peněžité záruky za splnění povinnosti
Skladové
číslo
46 6400
46 6401
46 6500

Název příkazových bloků

Počet ks
svazků bloků

Počet ks
bloků

0

0

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

46 6501

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

46 6510

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

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
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.

Datum:

Datum:

Jméno a příjmení
předávajícího
za úřad nebo orgán:

Jméno a příjmení
přebírajícího
za úřad nebo orgán:

Otisk razítka úřadu – orgánu:

Otisk razítka úřadu – orgánu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího:
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ULOŽIT TISKOPIS
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Došlo dne:

(Označení úřadu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Předávací protokol příkazových bloků
Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi (46 6400)
Skladové
číslo

Série/
/rok výroby

Počáteční
číslo bloku
ve svazku

Konečné
číslo bloku
ve svazku

Počet ks
svazků
bloků

Počet ks
bloků

0

0

46 6400

CELKEM

x

Datum:

Datum:

Jméno a příjmení
předávajícího
za úřad nebo orgán:

Jméno a příjmení
přebírajícího
za úřad nebo orgán:

Otisk razítka úřadu - orgánu:

Otisk razítka úřadu - orgánu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího:
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Došlo dne:

(Označení úřadu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Předávací protokol příkazových bloků
Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi (46 6401)
Skladové
číslo

Série/
/rok výroby

Počáteční
číslo bloku
ve svazku

Konečné
číslo bloku
ve svazku

Počet ks
svazků
bloků

Počet ks
bloků

0

0

46 6401

CELKEM

x

Datum:

Datum:

Jméno a příjmení
předávajícího
za úřad nebo orgán:

Jméno a příjmení
přebírajícího
za úřad nebo orgán:

Otisk razítka úřadu - orgánu:

Otisk razítka úřadu - orgánu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího:
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Došlo dne:

(Označení úřadu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Předávací protokol příkazových bloků

Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané krajskými úřady nebo obcemi za přestupky právnických a podnikajících
fyzických osob (skl. č. 46 6500)
Skladové
číslo

Série/
/rok výroby

Počáteční
číslo bloku
ve svazku

Konečné
číslo bloku
ve svazku

Počet ks
svazků
bloků

Počet ks
bloků

0

0

46 6500

CELKEM

x

Datum:

Datum:

Jméno a příjmení
předávajícího
za úřad nebo orgán:

Jméno a příjmení
přebírajícího
za úřad nebo orgán:

Otisk razítka úřadu - orgánu:

Otisk razítka úřadu - orgánu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího:
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Došlo dne:

(Označení úřadu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Předávací protokol příkazových bloků

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

Série/
/rok výroby

Počáteční
číslo bloku
ve svazku

Konečné
číslo bloku
ve svazku

Počet ks
svazků
bloků

Počet ks
bloků

0

0

46 6501

CELKEM

x

Datum:

Datum:

Jméno a příjmení
předávajícího
za úřad nebo orgán:

Jméno a příjmení
přebírajícího
za úřad nebo orgán:

Otisk razítka úřadu - orgánu:

Otisk razítka úřadu - orgánu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího:
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Došlo dne:

(Označení úřadu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Předávací protokol příkazových bloků

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

Série/
/rok výroby

Počáteční
číslo bloku
ve svazku

Konečné
číslo bloku
ve svazku

Počet ks
svazků
bloků

Počet ks
bloků

0

0

46 6510

CELKEM

x

Datum:

Datum:

Jméno a příjmení
předávajícího
za úřad nebo orgán:

Jméno a příjmení
přebírajícího
za úřad nebo orgán:

Otisk razítka úřadu - orgánu:

Otisk razítka úřadu - orgánu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího:

6

POUČENÍ
Tiskopis „Předávací protokoly příkazových bloků“ je určen pro výdej příkazových bloků ze skladu a jejich
převzetí správními orgány oprávněnými 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, za účelem ukládání pokut nebo pro vrácení a zpětvzetí příkazových bloků např. za účelem
hromadné fyzické likvidace.
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