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Základní informaceZákladní informace

¡ Ustanovení § 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 200/1990 Sb.“), stanoví kompetenci
k vydávání pokutových bloků Ministerstvu financí

¡ Dosavadní pokutové bloky platí do 31. 12. 2012, od 1. 1. 2013 nebude
možné na tyto pokutové bloky ukládat pokuty v blokovém řízení

¡ Dosavadní pokutové bloky budou zlikvidovány v průběhu roku 2013 na
základě D pokynu Ministerstva financí

¡ Ministerstvo financí připravuje vydání nového pokynu D, který nahradí
současně platný D-347, o evidenci pokutových bloků, vyúčtování
pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané
v blokových řízeních

¡ Ministerstvo financí připravuje vydání nových tiskopisů k evidenci
pokutových bloků
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Důvody vydání nových pokutových blokůDůvody vydání nových pokutových bloků

¡ Naplnění dikce ustanovení § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č.
500/2004 Sb.“), z pohledu náležitostí správního rozhodnutí

¡ Zajištění, aby jak přestupce tak i oprávněná úřední osoba obdrželi
shodnou verzi rozhodnutí

¡ Zamezení neoprávněnému zacházení s pokutovými bloky a
případnému dodatečnému pozměňování

¡ Snížení administrativní zátěže při vypisování pokutových bloků
pro oprávněné úřední osoby

¡ Podpora principu volnosti správního uvážení při ukládání pokut
v zákonem stanoveném rozmezí
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Platnost nových pokutových blokůPlatnost nových pokutových bloků
¡ V důsledku novely zák. č. 200/1990 Sb., dojde pravděpodobně k omezení

platnosti nových pokutových bloků pouze na rok 2013

¡ V současné době je návrh novely projednáván v komisích legislativní rady
vlády

¡ Kdy a v jaké podobě novela nabude účinnosti zatím není známo, uvažuje
se o polovině roku 2013 nebo od 1. 1. 2014

¡ Změny v blokovém řízení dle výše uvedené novely:
¡ V novém § 85a zák. č. 200/1990 Sb. jsou stanoveny oproti dosavadní

právní úpravě níže uvedené náležitosti pokutového bloku

¡ jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení
¡ místo a okres narození pachatele přestupku, u cizince místo a stát, kde

se narodil
¡ státní občanství pachatele přestupku
¡ vyslovení viny, právní kvalifikace přestupku a forma zavinění přestupku

¡ V novém § 85a odst. 2 zák. č. 200/1990 Sb. je zakotveno, že pachatel
přestupku svůj souhlas s projednáním přestupku v blokovém řízení
potvrdí na pokutovém bloku svým podpisem.
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Druhy pokutových blokůDruhy pokutových bloků

¡ Bloky na pokuty, jejichž výnos plyne do státního
rozpočtu

¡ Bloky na pokuty, jejichž výnos plyne do rozpočtu
určeného na základě zvláštního právního předpisu

¡ Bloky na pokuty, jejichž výnos plyne do rozpočtu
kraje nebo obce
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Druhy pokutových blokůDruhy pokutových bloků

¡¡ Bloky na pokuty, jejichž výnos plyne do státního rozpočtuBloky na pokuty, jejichž výnos plyne do státního rozpočtu

l Úřady používající tyto pokutové bloky je odebírají od místně
příslušného celního úřadu

¡ bloky na pokuty na místě nezaplacené – 26 6100/1 MFin 6100/1

¡ bloky na pokuty na místě zaplacené – 26 6111 MFin 6111

l Úřady mající kompetenci k ukládání pokut v blokovém řízení
právnickým osobám či podnikajícím fyzickým osobám (např. cizinecká
policie) odebírají tyto pokutové bloky od místně příslušného celního
úřadu

¡ bloky na pokuty na místě nezaplacené – 26 6600 MFin 6600

¡ bloky na pokuty na místě zaplacené – 26 6611 MFin 6611
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Druhy pokutových blokůDruhy pokutových bloků

¡¡ Bloky Bloky na na pokuty, pokuty, jejichž jejichž výnos výnos plyne plyne do do rozpočtu rozpočtu určenéhourčeného
na základě zvláštního právního předpisuna základě zvláštního právního předpisu

l Úřady používající tyto pokutové bloky (např. Česká inspekce životního
prostředí) je odebírají od místně příslušného celního úřadu

¡ bloky na pokuty na místě nezaplacené – 26 6220/1 MFin 6220/1

¡ bloky na pokuty na místě zaplacené – 26 6225 MFin 6225
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Druhy pokutových blokůDruhy pokutových bloků

¡¡ Bloky Bloky na na pokuty, pokuty, jejichž jejichž výnos výnos plyne plyne do do rozpočtu rozpočtu krajekraje
nebo obcenebo obce

l Úřady používající tyto pokutové bloky je odebírají od místně
příslušného krajského úřadu

¡ bloky na pokuty na místě nezaplacené – 46 6100/1 MFin 6100/1

¡ bloky na pokuty na místě zaplacené – 46 6111 MFin 6111

l Úřady mající kompetenci k ukládání pokut v blokovém řízení
právnickým osobám či podnikajícím fyzickým osobám (např.
živnostenské úřady) odebírají tyto pokutové bloky od místně
příslušného krajského úřadu

¡ bloky na pokuty na místě nezaplacené – 46 6600 MFin 6600

¡ bloky na pokuty na místě zaplacené – 46 6611 MFin 6611
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Rozdíly Rozdíly 
nových pokutových bloků oproti pokutovýmnových pokutových bloků oproti pokutovým

blokům dosavadnímblokům dosavadním
¡ Hlavní rozdíl spočívá v tom, že na nových pokutových blocích nejsou

nominální hodnoty, tudíž oprávněná úřední osoba nebude při ukládání pokut
omezena počtem pokutových bloků po jednotlivých nominálních hodnotách,
ale pouze zákonem stanoveným rozmezím pro uložení pokuty

¡ Př. Oprávněná úřední osoba má nyní u sebe pokutové bloky pouze v nominální
hodnotě 100 Kč, pachateli přestupku by mohla být uložena pokuta ve výši 1000
Kč, ale vzhledem k tomu, že by oprávněná úřední osoba musela vyplňovat 10
bloků po nominální hodnotě 100 Kč, uloží pachateli pokutu pouze ve výši 200
Kč.

-----> u nových pokutových bloků tato situace nastat nemůže;
oprávněná úřední osoba je oprávněna uložit  pokutu v takové výši,
jakou stanoví právní předpis, ovšem za podmínky, že pachatel s
výší pokuty souhlasí; pokud pachatel s výší pokuty nesouhlasí, věc
bude postoupena ke správnímu řízení

-----> oprávněná úřední osoba bude vždy vyplňovat pouze jeden
pokutový blok

¡ Hlavní rozdíl spočívá také v tom, že nové pokutové bloky jsou průpisné, tzn.,
že jak pachatel přestupku tak i oprávněná úřední osoba, potažmo správní
orgán, obdrží shodnou verzi pokutového bloku; s ohledem na průpisný papír
je nutno nutno používat používat podložkupodložku , která je součástí každého svazku tak, aby
nedošlo k propsání dalšího bloku

¡ Mezi hlavní rozdíly patří také to, že každý svazek bloků obsahuje pokyny
k vyplnění pokutového bloku
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ROZDÍLYROZDÍLY
pokutové bloky na pokutypokutové bloky na pokuty   na místě nezaplacenéna místě nezaplacené   

(za přestupky)(za přestupky)

¡¡ POUČENÍPOUČENÍ

l Každý list ve svazku (Pokutový blok obsahuje tři části A, B, C.) musí
být opatřen otiskem úředního razítka

l Pokuta na místě nezaplacená se uhrazuje složenkou / bezhotovostně
(např. platebním terminálem) / v hotovosti

l Údaje o zaplacení pokuty je nutno poznamenat na na rubu rubu části části BB (Část
A a část B bloku jsou perforované, tudíž je lze vytrhnout. Část Část AA
bloku bloku náleží náleží pachateli pachateli přestupkupřestupku , část B náleží celnímu /
správnímu orgánu, část C zůstává orgánu, který pokutu uložil.)

l Vybrané pokuty jsou odváděny na účet státního rozpočtu, jenž je
vedený celním úřadem nebo na účet rozpočtu kraje, jenž je vedený
krajským úřadem či na účet rozpočtu obce, jenž je veden obecním
úřadem, vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsícevždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce

l Vyplněné pokutové bloky je nutno uschovat po dobu, po kterou lze
uložené pokuty vybrat nebo vymáhat, a po dobu, po kterou lze
uložené pokuty přezkoumat ve správním řízení

l Pokutové bloky jsou opatřeny ochrannými prvky, které zabraňují jejich
zneužití
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ROZDÍLYROZDÍLY
pokutové bloky na pokuty na místě nezaplacenépokutové bloky na pokuty na místě nezaplacené   

(za přestupky)(za přestupky)

¡¡ Pokutový blokPokutový blok

l Části A, B, C pokutového bloku jsou z lícní strany obsahově shodné

l Až k bodu 9 pokutového bloku jsou všechny údaje průpisné; otisk
úředního razítka, jakož i podpis a uvedení údajů o oprávněné úřední
osobě, jakož i datum a podpis pachatele přestupku, průpisné průpisné nejsounejsou
a a musí musí být být vyplněny vyplněny na na každé každé částičásti (tzn. na části A, části B, části
C)

l Části A, B, C pokutového bloku z rubové strany jsou obsahově odlišné

l Na rubu části A pokutového bloku, jenž náleží pachateli přestupku, je
obsaženo poučení pro pachatele přestupku

l zde jsou obsaženy informace o ochranném prvku – hologramu a také informace o
tom, že na webových stránkách Ministerstva financí budou evidovány veškeré
pokutové bloky, které byly staženy z oběhu

l také je zde obsaženo poučení, že oprávněná úřední osoba je povinna předložit
všechny části pokutového bloku pachateli přestupku k nahlédnutí a k podpisu

¡ U pokut na místě nezaplacených stanoví povinnost pachateli přestupku
pokutový blok podepsat § 85 odst. 3 zák. č. 200/1990 Sb.

¡ Odmítnutí přestupce podepsat pokutový blok způsobuje tu skutečnost, že
pokutový blok nemá náležitosti § 85 zák. č. 200/1990 Sb., takový blok bude
třeba stornovat a věc postoupit do správního řízení.

l Rub části B pokutového bloku slouží k zaznamenání údajů o zaplacení
či nezaplacení uložené pokuty; údaje zde předtištěné vyplňuje
ukladatel pokuty
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ROZDÍLYROZDÍLY
pokutové bloky na pokuty na místě zaplacenépokutové bloky na pokuty na místě zaplacené   

(za přestupky)(za přestupky)

¡¡ POUČENÍPOUČENÍ

l Každý list ve svazku (Pokutový blok obsahuje dvě části A, B.) musí být
opatřen otiskem úředního razítka

l Vybrané pokuty jsou odváděny na účet státního rozpočtu, jenž je
vedený celním úřadem nebo na účet rozpočtu kraje, jenž je vedený
krajským úřadem či na účet rozpočtu obce, jenž je veden obecním
úřadem, vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsícevždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce

l Hodnota jednoho pokutového bloku (míněno část A + část B) ve svazku
činí 2000 Kč

---> v případě ztráty, zničení či odcizení pokutového bloku musí být tento blok
vyúčtován a zaplacen vždy v hodnotě 2000 Kč (ve svazku je celkem 20
pokutových bloků tvořených částí A a částí B, tudíž celková hmotná
odpovědnost za svazek činí 40 000 Kč)

---> výše hmotné odpovědnosti představuje protikorupční opatření, které by
mělo zabránit neoprávněnému nakládání s pokutovými bloky a částečně tak
nahrazuje odpovědnost za odstraněné nominální hodnoty u dosavadních
pokutových bloků

l Nově se zakládá povinnost povinnost do do 30 30 dnůdnů ode dne zjištění skutečnosti, že
pokutové bloky byly ztraceny, zničeny či zcizeny, nahlásit série a
evidenční čísla  ztracených, zničených či zcizených  pokutových bloků, a
to celnímu úřadu / krajskému úřadu a Ministerstvu financí s tím, že
tyto tyto údaje údaje budou budou následně následně uvedeny uvedeny na na webových webových stránkáchstránkách
Ministerstva financíMinisterstva financí



13

ROZDÍLYROZDÍLY
pokutové bloky na pokuty na místě zaplacenépokutové bloky na pokuty na místě zaplacené   

(za přestupky)(za přestupky)

¡¡ POUČENÍPOUČENÍ

l Výše hmotné odpovědnosti v částce 2000 Kč za jeden pokutový blok
neznamenáneznamená  tu skutečnost, že by na takový pokutový blok bylo možné
uložit pokutu pouze do výše 2000 Kčpouze do výše 2000 Kč

l správní úvaha při ukládání pokuty není stanovenou výší hmotné
odpovědnosti omezena

l vždy je třeba vycházet ze zákonného zmocnění, které se pohybuje
nejčastěji v rozmezí 100 – 5000 Kč (u některých dopravních přestupků
se však může jednat i o částku v řádu desetitisíců)

l Účtování pokutových bloků, včetně účtování pokutových bloků při
jejich ztrátě, zcizení či zničení bude vymezeno v připravovaném
pokynu D, který nahradí s účinností od 1. 1. 2013 dosavadní pokyn D-
347

l Vyplněné pokutové bloky je nutno uschovat po dobu, po kterou je lze
přezkoumat ve správním řízení

l Pokutové bloky jsou opatřeny ochrannými prvky, které zabraňují jejich
zneužití
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ROZDÍLYROZDÍLY
pokutové bloky na pokuty na místě zaplacenépokutové bloky na pokuty na místě zaplacené   

(za přestupky)(za přestupky)

¡¡ Pokutový blokPokutový blok
l Části A, B pokutového bloku z lícní strany jsou obsahově shodné

l Až k bodu 8 pokutového bloku jsou všechny údaje průpisné; otisk
úředního razítka, jakož i podpis a uvedení údajů o oprávněné úřední
osobě, jakož i datum a podpis pachatele přestupku, průpisné průpisné nejsounejsou aa
musí být vyplněny na každé částimusí být vyplněny na každé části  (tzn. na části A, části B)

l Části A, B pokutového bloku z rubové strany jsou obsahově odlišné

l Na rubu části A pokutového bloku, jenž náleží pachateli přestupku, je
obsaženo poučení pro pachatele přestupku

¡ zde jsou obsaženy informace o ochranném prvku – hologramu a také informace o tom, že
na webových stránkách Ministerstva financí budou evidovány veškeré pokutové bloky,
které byly staženy z oběhu

¡ také je zde obsaženo poučení, že oprávněná úřední osoba je povinna předložit všechny
části pokutového bloku pachateli přestupku k nahlédnutí a k podpisu

l Náležitost podpisu přestupce na pokutovém bloku lze odvodit z § 84 zák. č.
200/1990 Sb., a z § 67 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., kdy svým podpisem pachatel
přestupku vyjeví svou ochotu pokutu zaplatit a zároveň tím bude prokázáno, že s
proběhlým blokovým řízením je srozuměn a souhlasí s ním

l Odmítnutí přestupce podepsat pokutový blok, pokud přestupce danou částku
pokuty oprávněné úřední osobě předal, nezpůsobuje neplatnost pokutového bloku
a takový pokutový blok nemusí být stornován. O tom, že přestupce odmítl
podepsat pokutový blok, vyhotoví oprávněná úřední osoba protokol podle § 18 zák.
č. 500/2004 Sb.
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POKUTOVÉ BLOKYPOKUTOVÉ BLOKY
na pokutyna pokuty

ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám

¡¡ Důvody vydáníDůvody vydání

¡ V několika právních předpisech je obsaženo ustanovení, které stanoví,
že správní delikty lze projednat v blokovém řízení, přičemž na
blokové řízení ve věci správních deliktů se použije obdobně úprava
právního předpisu upravujícího blokové řízení za přestupek, tedy zák.
č. 200/1990 Sb.

l Př. zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění p.p
l Př. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění p.p.

¡ Od vytvoření univerzálních pokutových bloků pro přestupky a správní
delikty bylo upuštěno z toho důvodu, že by pokutový blok byl velice
nepřehledný a muselo by se v něm škrtat

¡ Byly tedy vytvořeny tyto pokutové bloky, které obsahují specifické
údaje oproti pokutovým blokům na přestupky (např. IČO,  sídlo, místo
podnikání, údaje o osobě jednající za pachatele správního deliktu)
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POKUTOVÉ BLOKYPOKUTOVÉ BLOKY
na pokutyna pokuty

ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
na místě nezaplacenéna místě nezaplacené

¡¡ POUČENÍPOUČENÍ

l Každý list ve svazku (Pokutový blok obsahuje tři části A, B, C.) musí
být opatřen otiskem úředního razítka

l Pokuta na místě nezaplacená se uhrazuje složenkou / bezhotovostně
(např. platebním terminálem) / v hotovosti

l Údaje o zaplacení pokuty je nutno poznamenat na na rubu rubu části části BB (Část
A a část B bloku jsou perforované, tudíž je lze vytrhnout. Část Část AA
bloku bloku náleží náleží pachateli pachateli správního správního deliktu deliktu / / osobě osobě jednající jednající zaza
pachatelepachatele , část B náleží celnímu orgánu / správnímu orgánu, část C
zůstává orgánu, který pokutu uložil.)

l Vybrané pokuty jsou odváděny na účet státního rozpočtu, jenž je
vedený celním úřadem nebo na účet rozpočtu kraje, jenž je vedený
krajským úřadem či na účet rozpočtu obce, jenž je veden obecním
úřadem, vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsícevždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce

l Vyplněné pokutové bloky je nutno uschovat po dobu, po kterou lze
uložené pokuty vybrat nebo vymáhat, a po dobu, po kterou lze
uložené pokuty přezkoumat ve správním řízení

l Pokutové bloky jsou opatřeny ochrannými prvky, které zabraňují jejich
zneužití
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POKUTOVÉ BLOKYPOKUTOVÉ BLOKY
na pokutyna pokuty

ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
na místě nezaplacenéna místě nezaplacené

¡¡ Pokutový blokPokutový blok

l Části A, B, C pokutového bloku z lícní strany jsou obsahově shodné

l Až k bodu 9 pokutového bloku jsou všechny údaje průpisné; otisk úředního razítka, jakož i
podpis a uvedení údajů o oprávněné úřední osobě, jakož i datum a podpis pachatele
správního deliktu / osoby jednající za pachatele průpisné průpisné nejsounejsou a a musí musí být být vyplněny vyplněny nana
každé částikaždé části  (tzn. na části A, části B, části C)

l Části A, B, C pokutového bloku z rubové strany jsou obsahově odlišné

l Na rubu části A pokutového bloku, jenž náleží pachateli správního deliktu / osobě jednající za
pachatele správního deliktu, je obsaženo poučení pro tohoto pachatele

l zde jsou obsaženy informace o ochranném prvku – hologramu a také informace o tom, že na
webových stránkách Ministerstva financí budou evidovány veškeré pokutové bloky, které byly
staženy z oběhu

l také je zde obsaženo poučení, že oprávněná úřední osoba je povinna předložit všechny části
pokutového bloku pachateli správního deliktu / osobě jednající za pachatele k nahlédnutí a
k podpisu

¡ U pokut na místě nezaplacených stanoví povinnost pachateli přestupku pokutový blok
podepsat § 85 odst. 3 zák. č. 200/1990 Sb. --> vzhledem k tomu, že se na řízení o
správních deliktech vztahuje úprava blokového řízení stanovená v zák. č. 200/1990 Sb.,
platí tato povinnost i pro řízení o správních deliktech

¡ Odmítnutí přestupce podepsat pokutový blok způsobuje tu skutečnost, že pokutový blok
nemá náležitosti § 85 zák. č. 200/1990 Sb., takový blok bude třeba stornovat a věc
postoupit do správního řízení --> vzhledem k tomu, že se na řízení o správních deliktech
vztahuje úprava blokového řízení stanovená v zák. č. 200/1990 Sb., platí tato povinnost i
pro řízení o správních deliktech

l Rub části B pokutového bloku slouží k zaznamenání údajů o zaplacení či nezaplacení uložené
pokuty; údaje zde předtištěné vyplňuje ukladatel pokuty
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POKUTOVÉ BLOKYPOKUTOVÉ BLOKY
na pokutyna pokuty

ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
na místě nezaplacenéna místě nezaplacené

¡¡ Pokutový blokPokutový blok
l Údaje zde předtištěné jsou rozdílné oproti pokutovým blokům na

přestupky, rozdílnost plyne z odlišné povahy osob, kterým budou pokuty
prostřednictvím těchto bloků ukládány

¡ Odlišnost spočívá:
l v označení pachatele správního deliktu, kdy u právnické osoby je identifikován

prostřednictvím  názvu zapsaného v obchodním či živnostenském rejstříku
/ u podnikající fyzické osoby je identifikován prostřednictvím jména a
příjmení zapsaného v živnostenském rejstříku

l v označení místa pobytu pachatele, kdy u právnické osoby se uvádí její sídlo
zapsané v obchodním či živnostenském rejstříku  / u podnikající fyzické
osoby se uvádí místo podnikání zapsané v živnostenském rejstříku

l v uvedení rodného čísla pachatele, kdy u pachatele správního deliktu, bez ohledu
na to, zda jde o právnickou či podnikající fyzickou osobu, se uvádí jeho
identifikační číslo (IČ)

l vzhledem k tomu, že právnická osoba nemůže sama v právních vztazích jednat,
přičemž vždy jedná prostřednictvím oprávněné osoby, a to buď statutárním
orgánem či jinou pověřenou či zplnomocněnou osobou, je tedy třeba vyplnit
údaje právě o této osobě --> toto neplatí pro podnikající fyzickou osobu, která
jedná sama za sebe, tudíž v dané kolonce bude znovu vyplněno jméno a
příjmení a podnikající fyzické osoby

l vzhledem k tomu, že právnická osoba jedná vždy prostřednictvím oprávněné
osoby, bude i tato osoba vyjadřovat souhlas s projednání pokuty v blokovém
řízení



19

POKUTOVÉ BLOKYPOKUTOVÉ BLOKY
na pokutyna pokuty

ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
na místě zaplacenéna místě zaplacené

¡¡ POUČENÍPOUČENÍ

l Každý list ve svazku (Pokutový blok obsahuje dvě části A, B.) musí být
opatřen otiskem úředního razítka

l Vybrané pokuty jsou odváděny na účet státního rozpočtu, jenž je
vedený celním úřadem nebo na účet rozpočtu kraje, jenž je vedený
krajským úřadem či na účet rozpočtu obce, jenž je veden obecním
úřadem, vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsícevždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce

l Hodnota jednoho pokutového bloku (míněno část A, část B) ve svazku
činí 2000 Kč

---> v případě ztráty, zničení či odcizení pokutového bloku musí být tento
blok vyúčtován a zaplacen vždy v hodnotě 2000 Kč (ve svazku je celkem 20
pokutových bloků tvořených částí A, částí B, tudíž celková hmotná
odpovědnost za svazek činí 40 000 Kč)

---> výše hmotné odpovědnosti představuje protikorupční opatření, které by
mělo zabránit neoprávněnému nakládání s pokutovými bloky a částečně tak
nahrazuje odpovědnost za odstraněné nominální hodnoty u dosavadních
pokutových bloků

l Nově se zakládá povinnost povinnost do do 30 30 dnůdnů ode dne zjištění skutečnosti,
že pokutové bloky byly ztraceny, zničeny či zcizeny, nahlásit série a
evidenční čísla  ztracených, zničených či zcizených  pokutových bloků,a
to celnímu úřadu / krajskému úřadu a Ministerstvu financí s tím, že
tyto tyto údaje údaje budou budou následně následně uvedeny uvedeny na na webových webových stránkáchstránkách
Ministerstva financíMinisterstva financí



20

POKUTOVÉ BLOKYPOKUTOVÉ BLOKY
na pokutyna pokuty

ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
na místě zaplacenéna místě zaplacené

¡¡ POUČENÍPOUČENÍ

l Výše hmotné odpovědnosti v částce 2000 Kč za jeden pokutový blok
neznamenáneznamená  tu skutečnost, že by na takový pokutový blok bylo možné
uložit pokutu pouze do výše 2000 Kčpouze do výše 2000 Kč

l správní úvaha při ukládání pokuty není stanovenou výší hmotné
odpovědnosti omezena

l vždy je třeba vycházet ze zákonného zmocnění, které se
pohybuje nejčastěji v rozmezí 100 – 5000 Kč (u některých
dopravních přestupků se však může jednat i o částku v řádu
desetitisíců)

l Účtování pokutových bloků, včetně účtování pokutových bloků při
jejich ztrátě, zcizení či zničení bude vymezeno v připravovaném
pokynu D, který nahradí s účinností od 1. 1. 2013 dosavadní pokyn D-
347

l Vyplněné pokutové bloky je nutno uschovat po dobu, po kterou je lze
přezkoumat ve správním řízení

l Pokutové bloky jsou opatřeny ochrannými prvky, které zabraňují jejich
zneužití
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POKUTOVÉ BLOKYPOKUTOVÉ BLOKY
na pokutyna pokuty

ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
na místě zaplacenéna místě zaplacené

¡¡ Pokutový blokPokutový blok
l Části A, B pokutového bloku z lícní strany jsou obsahově shodné

l Až k bodu 8 pokutového bloku jsou všechny údaje průpisné; otisk úředního razítka, jakož
i podpis a uvedení údajů o oprávněné úřední osobě, jakož i datum a podpis pachatele /
osoby jednající za pachatele průpisné průpisné nejsounejsou a a musí musí být být vyplněny vyplněny na na každé každé částičásti
(tzn. na části A, části B)

l Části A, B pokutového bloku z rubové strany jsou obsahově odlišné

l Na rubu části A pokutového bloku, jenž náleží pachateli správního deliktu / osobě
jednající za pachatele správního deliktu, je obsaženo poučení pro pachatele  správního
deliktu

¡ zde jsou obsaženy informace o ochranném prvku – hologramu a také informace o tom, že na
webových stránkách Ministerstva financí budou evidovány veškeré pokutové bloky, které byly
staženy z oběhu

¡ také je zde obsaženo poučení, že oprávněná úřední osoba je povinna předložit všechny části
pokutového bloku pachateli správního deliktu / osobě jednající za pachatele k nahlédnutí a k podpisu

l Náležitost podpisu přestupce na pokutovém bloku lze odvodit z § 84 zák. č. 200/1990 Sb., a z
§ 67 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., kdy svým podpisem pachatel přestupku vyjeví svou ochotu
pokutu zaplatit a zároveň tím bude prokázáno, že s proběhlým blokovým řízením je srozuměn
a souhlasí s ním --> vzhledem k tomu, že se na řízení o správních deliktech vztahuje úprava
blokového řízení stanovená v zák. č. 200/1990 Sb., platí tato povinnost i pro řízení o
správních deliktech

l Odmítnutí přestupce podepsat pokutový blok, pokud přestupce danou částku pokuty
oprávněné úřední osobě předal, nezpůsobuje neplatnost pokutového bloku a takový pokutový
blok nemusí být stornován. O tom, že přestupce odmítl podepsat pokutový blok, vyhotoví
oprávněná úřední osoba protokol podle § 18 zák. č. 500/2004 Sb. --> vzhledem k tomu, že se
na řízení o správních deliktech vztahuje úprava blokového řízení stanovená v zák. č. 200/1990
Sb., platí tato povinnost i pro řízení o správních deliktech
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POKUTOVÉ BLOKYPOKUTOVÉ BLOKY
na pokutyna pokuty

ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
na místě zaplacenéna místě zaplacené

¡¡ Pokutový blokPokutový blok
l Údaje zde předtištěné jsou rozdílné oproti pokutovým blokům na

přestupky, rozdílnost plyne z odlišné povahy osob, kterým budou
pokuty prostřednictvím těchto bloků ukládány

¡ Odlišnost spočívá:
l v označení pachatele správního deliktu, kdy u právnické osoby je

identifikován prostřednictvím  názvu zapsaného v obchodním či
živnostenském rejstříku / u podnikající fyzické osoby je identifikován
prostřednictvím jména a příjmení  zapsaného v živnostenském rejstříku

l v označení místa pobytu pachatele, kdy u právnické osoby se uvádí její
sídlo zapsané v obchodním či živnostenském rejstříku  / u podnikající
fyzické osoby se uvádí místo podnikání zapsané v živnostenském
rejstříku

l v uvedení rodného čísla pachatele, kdy u pachatele správního deliktu, bez
ohledu na to, zda jde o právnickou či podnikající fyzickou osobu, se uvádí
jeho identifikační číslo (IČ)

l vzhledem k tomu, že právnická osoba nemůže sama v právních vztazích
jednat, přičemž vždy jedná prostřednictvím oprávněné osoby, a to buď
statutárním orgánem či jinou pověřenou či zplnomocněnou osobou, je tedy
třeba vyplnit údaje právě o této osobě --> toto neplatí pro podnikající
fyzickou osobu, která jedná sama za sebe, tudíž v dané kolonce bude znovu
vyplněno jméno a příjmení a podnikající fyzické osoby

l vzhledem k tomu, že právnická osoba jedná vždy prostřednictvím oprávněné
osoby, bude i tato osoba vyjadřovat souhlas s projednání pokuty v blokovém
řízení
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¡ Další informace k pokutovým blokům jsou k nalezení
na webových stránkách www.mfcr.cz

¡ Na webových stránkách je k nalezení vždy aktuální
verze prezentace

http://www.mfcr.cz/
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¡ Pro případné dotazy k pokutovým blokům je zřízena e-mailová
schránka, kam můžete své dotazy zasílat:

pokutovebloky@mfcr.czpokutovebloky@mfcr.cz

¡ Odpovědi na dotazy Vám budou zasílány na uvedenou e-mailovou
adresu, případně budou zveřejněny na webových stránkách
www.mfcr.cz , případně budou součástí aktualizované verze této
prezentace

http://www.mfcr.cz/
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