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Zprávy ekonomického odboru č. 14/2008
9. června 2008

zpracovala:
Lenka Drobníková
telefon:
485 226 556
e-mail:
lenka.drobnikova@kraj-lbc.cz
WEB:
ekonomika.kraj-lbc.cz

Pokyn  č. D – 310 k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů – pokutových bloků vydaných v letech 1993 – 2005.

Obecné informace
V návaznosti na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, vydává  Ministerstvo financí České republiky (dále také MF) pokutové bloky pro orgány a úřady oprávněné k ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení. 

Celkový přehled skladových čísel pokutových bloků vydaných v letech 1993 – 2007

	26 6100 – 26 6110 – bloky na pokuty za přestupky

26 6121 – 26 6124 – bloky na pokuty ukládané dle § 37a zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
46 6100 – 46 6110 – bloky na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
46 6121 – 46 6124 – bloky na pokuty ukládané krajskými úřady nebo obecními úřady dle § 37a zák.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 
V průběhu let 1993-2007 došlo k podstatným změnám v obsahové i grafické podobě používaných pokutových bloků, byly nově zavedeny pokutové bloky v nominálních hodnotách 200,- Kč, 300,- Kč, 400,- Kč a 2 500,- Kč a byl nově stanoven počet listů ve svazcích pokutových bloků dle příslušných nominálních hodnot. 

S ohledem na uvedené změny vydalo MF pokyn č. D-310 k provedení fyzické likvidace pokutových bloků, které byly vydány před rokem 2006. Přehled těchto bloků je uveden v příloze č. 1 Zpráv. 

Pokutové bloky roku vydání 1993-2005 nejsou neplatné, jejich případné použití při uložení blokové pokuty, nemá za následek neplatnost rozhodnutí. Tyto starší vzory pokutových bloků se však nedoporučuje dále používat a měly by být i s ohledem na jejich skladové zásoby, pro které nemají úřady a oprávněné orgány k ukládání blokových pokut další využití, fyzicky zlikvidovány. 

Přehled pokutových bloků, které by měly být fyzicky zlikvidovány (jedná se o pokutové bloky distribuované krajskými úřady).
 
	46 6100 - bloky na pokuty na místě nezaplacené – vzor č. 1,2

46 6101 – 46 6106 – bloky na pokuty za přestupky – vzor č. 1,2,3
46 6121 – 46 6124 – bloky na pokuty ukládané dle § 37a zák.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů – vzor č. 1,2.
Fyzickou likvidaci těchto pokutových bloků zabezpečuje příslušný krajský úřad!

U pokutových bloků určených k fyzické likvidaci není nárok na finanční kompenzaci ani protihodnotu v podobě nových vzorů; tyto musí být do okamžiku fyzické likvidace zabezpečeny proti ztrátě, odcizení či zneužití.

Postup obecních městských úřadů při vracení pokutových bloků Krajskému úřadu Libereckého kraje


Příslušné orgány obcí a měst oprávněné k ukládání a vybírání pokut vyhotoví dvojmo soupis pokutových bloků v rozsahu přílohy č. 2 této informace, které jsou určené ke skartaci a vrátí je spolu s pokutovými bloky místně příslušným obecním, městským úřadům. 

Obecní, městské úřady zkontrolují soupis vracených bloků s vlastní evidencí a provedou sumarizaci resp. vyhotoví sumární soupis vracených pokutových bloků v rozsahu přílohy č. 2 těchto Zpráv ve dvojím vyhotovení. Tento sumární soupis resp. sumární soupisy opatří otiskem kulatého razítka, podpisem oprávněné osoby a společně s pokutovými bloky fyzicky předají po předchozí dohodě Krajskému úřadu Libereckého kraje, ekonomickému odboru, oddělení ekonomický analýz, paní Lence Drobníkové.  

Krajský úřad Libereckého kraje, ekonomický odbor, oddělení ekonomických analýz po odsouhlasení sumárního soupisu s fyzickým stavem pokutových bloků potvrdí převzetí a pokutové bloky převezme.

 Následně krajský úřad zabezpečí fyzickou likvidaci pokutových bloků.    
     







	                      Ing. Ilja Štěpánek 
                                                                                                               vedoucí ekonomického odboru






Přílohy: Příloha č. 1 – Přehled pokutových bloků vydaných MF do roku 2006
             Příloha č. 2 -  Vzor Sumárního soupisu vracených pokutových bloků	 






Příloha č. 1

Přehled pokutových bloků vydaných Ministerstvem financí do roku 2006

Číselná řada 46
číslo vzoru
46 6100
Bloky na pokuty na místě nezaplacené
1,2
46 6101
Bloky v hodnotě 10,- Kč za přestupky ukládané okresními úřady nebo obcemi
1,2
46 6102
Bloky v hodnotě 20,- Kč za přestupky ukládané okresními úřady nebo obcemi
1,2
46 6103
Bloky v hodnotě 50,- Kč za přestupky ukládané okresními úřady nebo obcemi
1,2

Bloky v hodnotě 50,- Kč za přestupky ukládané okresními úřady nebo obcemi
3
46 6104
Bloky v hodnotě 100,- Kč za přestupky ukládané okresními úřady nebo obcemi
1,2

Bloky v hodnotě 100,- Kč za přestupky ukládané okresními úřady nebo obcemi
3
46 6105
Bloky v hodnotě 500,- Kč za přestupky ukládané okresními úřady nebo obcemi
1,2

Bloky v hodnotě 500,- Kč za přestupky ukládané okresními úřady nebo obcemi
3
46 6106
Bloky v hodnotě 1000,- Kč za přestupky ukládané okresními úřady nebo obcemi
1,2

Bloky v hodnotě 1000,- Kč za přestupky ukládané okresními úřady nebo obcemi
3
46 6121
Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty ukládané okresními úřady nebo obecními úřady dle § 37a zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
1

Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty ukládané okresními úřady nebo obecními úřady dle § 37a zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
2
46 6122
Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty ukládané okresními úřady nebo obecními úřady dle § 37a zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
1

Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty ukládané okresními úřady nebo obecními úřady dle § 37a zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
2
46 6123
Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty ukládané okresními úřady nebo obecními úřady dle § 37a zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
1

Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty ukládané okresními úřady nebo obecními úřady dle § 37a zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
2
46 6124
Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty ukládané okresními úřady nebo obecními úřady dle § 37a zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
1

Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty ukládané okresními úřady nebo obecními úřady dle § 37a zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
2







Příloha č. 2

Sumární soupis vracených pokutových bloků vydaných v letech 1993 - 2005


Vzor tabulky


Skladové číslo MF
Název,vč.nominální hodnoty v Kč
Série/rok výroby
Číslo prvního listu ve svazku dle druhu bloku
Číslo posledního listu ve svazku dle druhu bloku
Počet ks svazků bloků
Nom.hodnota jednotlivých druhů vrácených bloků v Kč
Celková hodnota vrácených bloků v Kč
Příklad vyplnění tabulky
46 6103 



Bloky v hodnotě 50 Kč
DD/1996

DD/1997
CD/1995
0415653

0288101
00219512
0415700

0288150
00219550
48 listů 

1 blok
39 listů
50 Kč

50 Kč
50 Kč
2400 Kč

2500 Kč
1950 Kč









V …………………….. dne…………..	                          V…………………….. dne…………..


 ……………………………………….	                          ……………………………………….

      jméno a podpis předávajícího                                                     jméno a podpis přebírajícího


      



 


