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I.

V souladu s § 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích, ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo 
financí pokutové bloky pro orgány a úřady oprávněné 
k ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení (dále 
jen „oprávněné orgány“). Bloky na pokuty za přestup-
ky jsou správními orgány České republiky používány 
i pro bloková řízení o přestupcích podle jiných právních 
předpisů.

V průběhu roku 2012 Ministerstvo financí vypraco-
valo zcela nové vzory pokutových bloků, ve kterých byly 
oproti původním vzorům provedeny zásadní změny. 
Účinnost jejich používání byla stanovena od 1. 1. 2013. 
Vydání tiskem a distribuce nových pokutových bloků 
na krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy a Ge-
nerální ředitelství cel v sídlech celních úřadů bylo do-
končeno v měsíci prosinci 2012.

Podrobná a obsáhlá prezentace k novým poku-
tovým blokům, metodický Pokyn č. MF - 2 o evidenci 
pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vy-
účtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových 
řízeních, včetně dalších informací vztahujících se k no-
vým pokutovým blokům a tiskopisům k vedení evidence 
pokutových bloků jsou zveřejněny na níže uvedených 
webových stránkách 

Ministerstva financí
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskopisy_po-
kutove_bloky_informace.html

Generálního finančního ředitelství
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/danove_tiskopi-
sy_16116.html?year=0

Generálního ředitelství cel 
http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/search.aspx?k=-
pokutov%c3%a9+bloky

Pokutové bloky, které byly vydány Ministerstvem 
financí od roku 1993 do roku 2012 tiskem a distribuo-
vány oprávněným orgánům, pozbyly ke dni 31. 12. 2012 

platnost. Nelze je tedy pro ukládání pokut v blokovém 
řízení dále používat. Uložení pokut v rámci blokového 
řízení na neplatných pokutových blocích by mělo za ná-
sledek neplatnost uložených pokut. 

Jedná se o níže uvedené pokutové bloky, u nichž 
bude provedena na základě tohoto pokynu hromadná 
fyzická likvidace:

Řada 26 – distribuce pokutových bloků zabezpečovaná 
orgány celní správy:

• 26 6100 – Bloky na pokuty na místě nezaplacené 
• 26 6101 – Bloky v hodnotě 10,– Kč na pokuty 

za přestupky
• 26 6102 – Bloky v hodnotě 20,– Kč na pokuty 

za přestupky
• 26 6103 – Bloky v hodnotě 50,– Kč na pokuty 

za přestupky
• 26 6104 – Bloky v hodnotě 100,– Kč na pokuty 

za přestupky
• 26 6105 – Bloky v hodnotě 500,– Kč na pokuty 

za přestupky
• 26 6106 – Bloky v hodnotě 1 000,– Kč na pokuty 

za přestupky
• 26 6107 – Bloky v hodnotě 200,– Kč na pokuty 

za přestupky
• 26 6108 – Bloky v hodnotě 300,– Kč na pokuty 

za přestupky
• 26 6109 – Bloky v hodnotě 400,– Kč na pokuty 

za přestupky
• 26 6110 – Bloky v hodnotě 2 500,– Kč na pokuty 

za přestupky

• 26 6220 – Bloky na pokuty na místě nezaplacené 
(výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na zá-
kladě zvláštního právního předpisu)

• 26 6221 – Bloky v hodnotě 50,– Kč na pokuty 
za přestupky (výnos z pokut plyne do rozpočtu ur-
čeného na základě zvláštního právního předpisu)

• 26 6222 – Bloky v hodnotě 100,– Kč na pokuty 
za přestupky (výnos z pokut plyne do rozpočtu ur-
čeného na základě zvláštního právního předpisu)

• 26 6223 – Bloky v hodnotě 500,– Kč na pokuty 
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za přestupky (výnos z pokut plyne do rozpočtu ur-
čeného na základě zvláštního právního předpisu)

• 26 6224 – Bloky v hodnotě 1 000,– Kč na pokuty 
za přestupky (výnos z pokut plyne do rozpočtu ur-
čeného na základě zvláštního právního předpisu).

Řada 46 – distribuce pokutových bloků zabezpečovaná 
krajskými úřady:

• 46 6100 – Bloky na pokuty na místě nezaplacené 
• 46 6101 – Bloky v hodnotě 10,– Kč na pokuty za pře-

stupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
• 46 6102 – Bloky v hodnotě 20,– Kč na pokuty za pře-

stupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
• 46 6103 – Bloky v hodnotě 50,– Kč na pokuty za pře-

stupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
• 46 6104 – Bloky v hodnotě 100,– Kč na pokuty 

za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
• 46 6105 – Bloky v hodnotě 500,– Kč na pokuty 

za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
• 46 6106 – Bloky v hodnotě 1 000,– Kč na pokuty 

za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
• 46 6107 – Bloky v hodnotě 200,– Kč na pokuty 

za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
• 46 6108 – Bloky v hodnotě 300,– Kč na pokuty 

za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
• 46 6109 – Bloky v hodnotě 400,– Kč na pokuty 

za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
• 46 6110 – Bloky v hodnotě 2 500,– Kč na poku-

ty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo 
obcemi.

Do hromadné fyzické likvidace pokutových bloků 
prováděné na základě tohoto pokynu budou zahrnuty 
všechny neplatné pokutové bloky jednoznačně identifi-
kovatelné, obsahující části „A“ i „B“ (viz odst. 15 Poky-
nu č. MF - 2), kromě pokutových bloků, u kterých došlo 
k jejich znehodnocení do 31. 12. 2012.

Neplatné pokutové bloky musí být do okamžiku 
fyzické likvidace zabezpečeny proti ztrátě, odcizení či 
zneužití – viz článek 15 Pokynu č. MF - 2, ve kterém se 
uvádí: „V případě, že po 1. 1. 2013 dojde ke ztrátě, zni-
čení či odcizení hodnotových pokutových bloků, které 
ke dni 31. 12. 2012 ukončí svoji platnost, musí být tyto 
ztracené, zničené či odcizené pokutové bloky také vyúč-
továny a zaplaceny v plné na nich vytištěné nominální 
hodnotě v Kč tomu orgánu, který pokutové bloky pro 
bloková řízení vydal. Jedná se o veškeré pokutové blo-
ky vydané Ministerstvem financí od roku 1993 včetně 
do roku 2012 včetně“.

U neplatných pokutových bloků určených k fyzické 
likvidaci není nárok na finanční kompenzaci ani na pro-
tihodnotu v podobě nových pokutových bloků.

Pokutové bloky znehodnocené do 31. 12. 2012
(stornované pokutové bloky v důsledku chybného zápisu 

ukladatele, pokutové bloky fyzicky poškozené – zmač-
kané, potrhané apod.) budou moci být fyzicky zlikvido-
vány až na základě kladného vyřízení žádostí na odpis 
a fyzickou likvidaci pokutových bloků zaslaných pro-
střednictvím Generálního ředitelství cel, Magistrátu 
hlavního města Prahy a krajských úřadů Ministerstvu fi-
nancí (viz článek 14 Pokynu č. D – 347 o evidenci poku-
tových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtová-
ní peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních, 
platného do 31. 12. 2012). 

Žádosti o povolení odpisu a fyzické likvidace 
pokutových bloků znehodnocených do 31. 12. 2012 
budou zasílány Generálnímu ředitelství cel v termí-
nu do 15. 5. 2013, Magistrátu hlavního města Prahy 
a krajským úřadům v termínu do 30. 5. 2013 a prostřed-
nictvím těchto úřadů Ministerstvu financí v termínu 
do 30. 6. 2013. Fyzická likvidace pokutových bloků pro-
váděná na základě schválených žádostí Ministerstvem 
financí bude dokončena do 31. 12. 2013. O provedené 
fyzické likvidaci bude vyhotoven protokolární záznam, 
jehož jeden výtisk bude zaslán Ministerstvu financí.

Pokutové bloky, u nichž došlo do 31. 12. 2012 k je-
jich odcizení, ztrátě nebo zničení, musí být zaplaceny 
v plné na nich vytištěné nominální hodnotě v Kč tomu 
orgánu, který pokutové bloky pro bloková řízení vydal 
(viz článek 13 Pokynu č. D – 347).

II.
Postup pro vracení neplatných pokutových bloků

celním úřadům a územním pracovištím celních úřadů

Orgány pověřené zákonem k ukládání a vybírání 
pokut v blokových řízeních, osobně předloží nebo za-
šlou do 30. 6. 2013 příslušným celním úřadům, od kte-
rých pokutové bloky odebraly, písemný požadavek 
na zpětvzetí, odpis a následnou fyzickou likvidaci po-
kutových bloků – plyne-li výnos z pokut do státního roz-
počtu nebo do rozpočtu určeného na základě zvláštního 
právního předpisu. Za úplnost předaných pokutových 
bloků odpovídá ukladatel.

V případě, že pokutové bloky byly vydány celními 
úřady, které ke dni 31. 12. 2012 ukončily svoji činnost, 
bude písemný požadavek na zpětvzetí, odpis a násled-
nou fyzickou likvidaci pokutových bloků zaslán těm ná-
stupnickým územním pracovištím celních úřadů nově 
zřízeným od 1. 1. 2013, u kterých je vedena evidence 
pokutových bloků vydaných do 31. 12. 2012. 

V požadavku musí být jednoznačně uvedeno, že se 
jedná o pokutové bloky, které ke dni 31. 12. 2012 pozby-
ly platnost.

Soupis požadavku k vrácení pokutových bloků 
bude obsahovat:
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• skladové číslo pokutových bloků,
• název, včetně nominální hodnoty v Kč,
• sérii / rok výroby,
• číslo prvního a posledního listu ve svazku dle druhu 

pokutového bloku,
• počet ks svazků bloků,
• počet ks listů bloků,
• celkovou nominální hodnotu pokutových bloků 

v Kč.

Požadavek k vrácení pokutových bloků bude zaslán 
též v elektronické podobě. Pro tento účel lze použít tis-
kopis skl. č. 25 5655 „Předávací protokoly pokutových 
bloků“, u kterého je možnost jeho vyplnění v počítači, 
uložení údajů a elektronické odeslání (příloha č. 1). 

Pracovníci celních úřadů a územních pracovišť cel-
ních úřadů zkontrolují soupis pokutových bloků poža-
dovaných ke zpětvzetí, odpisu a následné likvidaci se 
zásobou vedenou ve vlastní evidenci. Následně na to 
vyzvou příslušné orgány a úřady k fyzickému předání 
pokutových bloků. Po jejich převzetí a odsouhlasení 
se soupisem budou pokutové bloky převzaty na sklad 
příslušných celních úřadů a územních pracovišť celních 
úřadů. Originály soupisů zůstanou na celních úřadech 
a územních pracovištích celních úřadů, kopie opatřené 
otisky kulatého razítka a podpisem oprávněných osob 
celních úřadů a územních pracovišť celních úřadů bu-
dou vráceny zpět příslušným orgánům nebo úřadům, 
od kterých byly pokutové bloky převzaty.

Stejným způsobem bude vyhotoven soupis po-
kutových bloků, které jsou na zásobách celních úřadů 
a územních pracovišť celních úřadů.

III.
Postup pro vracení neplatných pokutových bloků

obecním, městským, magistrátním a krajským 
úřadům, úřadům městských částí a Magistrátu 

hlavního města Prahy

Orgány pověřené zákonem k ukládání a vybírání 
pokut v blokových řízeních osobně předloží nebo zašlou 
do 30. 6. 2013 místně příslušným obecním úřadům, měst-
ským úřadům, magistrátním úřadům, krajským úřadům, 
úřadům městských částí hlavního města Prahy a Magistrá-
tu hlavního města Prahy, od kterých pokutové bloky ode-
braly, písemný požadavek na zpětvzetí, odpis a následnou 
fyzickou likvidaci pokutových bloků – plyne-li výnos z po-
kut do rozpočtu krajských úřadů nebo obcí. V požadavku 
musí být jednoznačně uvedeno, že se jedná o pokutové 
bloky, které ke dni 31. 12. 2012 pozbyly platnost.

Soupis požadavku k vrácení pokutových bloků 
bude obsahovat:

• skladové číslo pokutových bloků,

• název včetně nominální hodnoty v Kč,
• sérii / rok výroby,
• číslo prvního a posledního listu ve svazku dle druhu 

pokutového bloku,
• počet ks svazků bloků,
• počet ks listů bloků,
• celkovou nominální hodnotu pokutových bloků 

v Kč.

Požadavek k vrácení pokutových bloků bude zaslán 
též v elektronické podobě. Pro tento účel lze použít tis-
kopis skl. č. 45 4435 „Předávací protokoly pokutových 
bloků“, u kterého je možnost jeho vyplnění v počítači, 
uložení údajů a elektronické odeslání (příloha č. 2). 

Pracovníci místně příslušných obecních úřadů, 
městských úřadů, magistrátních úřadů, krajských úřadů, 
úřadů městských částí hlavního města Prahy a Magistrá-
tu hlavního města Prahy zkontrolují soupis pokutových 
bloků požadovaných ke zpětvzetí, odpisu a následné li-
kvidaci se zásobou vedenou ve vlastní evidenci. Násled-
ně na to vyzvou příslušné orgány a úřady k fyzickému 
předání pokutových bloků. Po jejich převzetí a odsou-
hlasení se soupisem budou pokutové bloky převzaty 
na sklad. Originály soupisů zůstanou na místně přísluš-
ných obecních úřadech, městských úřadech, magistrát-
ních úřadech, krajských úřadech, úřadech městských 
částí hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města 
Prahy. Kopie opatřené otisky kulatého razítka a podpi-
sem oprávněných osob úřadů budou vráceny zpět pří-
slušným orgánům nebo úřadům, od kterých byly poku-
tové bloky převzaty.

Obdobně budou sepsány pokutové bloky, které 
jsou na skladových zásobách výše uvedených úřadů.

Magistrátní úřady, městské úřady, obecní úřady 
a úřady městských částí hlavního města Prahy prove-
dou sumarizaci a soupis vrácených pokutových bloků 
ve dvojím vyhotovení a zároveň s pokutovými bloky je 
předají po předchozím projednání krajským úřadům 
a Magistrátu hlavního města Prahy. Tyto úřady potvrdí 
převzetí a po odsouhlasení pokutové bloky převezmou.

IV.
Fyzická likvidace pokutových bloků

Fyzická likvidace pokutových bloků bude zabezpe-
čována na úrovni příslušných celních úřadů, územních 
pracovišť celních úřadů, příslušných krajských úřadů 
a Magistrátu hlavního města Prahy. Náklady spojené 
s fyzickou likvidací pokutových bloků budou hrazeny 
z rozpočtu úřadů zabezpečujících fyzickou likvidaci. 

Za tímto účelem ustanoví celní úřady, územní pra-
coviště celních úřadů, krajské úřady a Magistrát hlav-
ního města Prahy členy likvidační komise, kteří budou 
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mít dohled nad zabezpečením vrácených pokutových 
bloků proti ztrátě, odcizení či zneužití a kteří budou při 
provádění fyzické likvidace osobně účastni. V případě 
již dříve stanovených stálých likvidačních komisí pro li-
kvidaci pokutových bloků, na základě povolení vydané-
ho Ministerstvem financí nebo likvidačních komisí pro 
nakládání s majetkem, není nutné nové členy likvidační 
komise volit. 

Fyzická likvidace všech pokutových bloků 
roku výroby 1993–2012 bude dokončena v termínu 
do 31. 12. 2013. O jejím provedení budou pořízeny pro-
tokolární zápisy.

Celní úřady a územní pracoviště celních úřadů vy-
pracují protokolární zápis ve trojím vyhotovení. Jeden 
výtisk zůstane na celních úřadech a územních praco-
vištích celních úřadů provádějících fyzickou likvidaci 
pokutových bloků, další dvě vyhotovení budou zaslána 
Generálnímu ředitelství cel. Jeden výtisk za každý celní 
úřad a územní pracoviště celního úřadu zůstane na Ge-
nerálním ředitelství cel, druhý výtisk bude souhrnně 
od všech celních úřadů a územních pracovišť celních 
úřadů, u kterých byla provedena fyzická likvidace, za-
slán Generálním ředitelstvím cel odboru 39 Správní čin-
nosti Ministerstva financí.

Krajské úřady a Magistrát hlavního města Pra-
hy vypracují protokolární zápis o likvidaci pokutových 
bloků ve dvojím vyhotovení. Jeden výtisk si ponechají 
pro vlastní potřebu, druhý výtisk bude zaslán odboru 39 
Správní činnosti Ministerstva financí.

V.

Průběh fyzické likvidace neplatných pokutových 
bloků bude u celních úřadů a územních pracovišť cel-
ních úřadů zastřešovat Generální ředitelství cel, a to 
počínaje předkládáním požadavků na zpětvzetí po-
kutových bloků oprávněnými orgány celním úřadům 
a územním pracovištím celních úřadů, až po vyhotove-
ní protokolárních zápisů o provedené fyzické likvidaci 
pokutových bloků celními úřady a územními pracovišti 
celních úřadů a jejich následné odeslání Generálním ře-
ditelstvím cel Ministerstvu financí.

VI.

Podle Pokynu č. MF - 3 postupují všechny úřady 
a orgány oprávněné k ukládání a vybírání pokut v blo-
kových řízeních a všechny úřady a orgány, které pokuto-
vé bloky pro ukládání a vybírání pokut vydávají.

VII.

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem jeho schválení.

RNDr. Ladislav Minčič, CSc. MBA, v. r.
1. náměstek ministra financí



(Ozna ení ú adu - orgánu, jemuž se protokol podává)

R E K A P I T U L A C E
p edávacích protokol  pokutových blok

25  5655   MFin 5655 - vzor . 1 1

   Nominální Po et ks Po et ks Celková nominální
 Skladové  hodnota svazk  list  hodnota
 íslo  v K  blok  blok  v K

 26 6100 0 0

 26 6103 50,-  

 26 6104 100,- 
 
 26 6105 500,- 

 26 6106 1 000,- 
 
 26 6107 200,- 

 26 6108 300,-  

 26 6109 400,- 
 
 26 6110 2 500,- 
 
 C E L K E M

Došlo dne:

P íloha . 

Datum: Datum:

Jméno a p íjmení 
p edávajícího
za ú ad nebo orgán:

Jméno a p íjmení 
p ebírajícího
za ú ad nebo orgán:

Podpis p edávajícího: Podpis p ebírajícího:

otisk
ú edního
razítka

otisk
ú edního
razítka

Příloha č. 1



2

Blok na pokuty na míst  nezaplacené (skl. . 26 6100)
P edávací protokol pokutových blok

   Po áte ní Kone né Po et ks
 Skladové Série/ íslo bloku íslo bloku svazk  Po et ks
 íslo /rok výroby ve svazku ve svazku blok  list  blok
 
 26 6100   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x
Datum: Datum:

Jméno a p íjmení 
p edávajícího
za ú ad nebo orgán:

Jméno a p íjmení 
p ebírajícího
za ú ad nebo orgán:

Podpis p edávajícího: Podpis p ebírajícího:

otisk
ú edního
razítka

otisk
ú edního
razítka

(Ozna ení ú adu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:



3

Blok na pokuty za p estupky v nominální hodnot  50,- K  (skl. . 26 6103)
P edávací protokol pokutových blok

   Po áte ní Kone né Po et ks  Celková
 Skladové Série/ íslo bloku íslo bloku svazk  Po et ks nominální
 íslo /rok výroby ve svazku ve svazku blok  list  blok  hodnota v K 
 26 6103   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Ozna ení ú adu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a p íjmení 
p edávajícího
za ú ad nebo orgán:

Jméno a p íjmení 
p ebírajícího
za ú ad nebo orgán:

Podpis p edávajícího: Podpis p ebírajícího:

otisk
ú edního
razítka

otisk
ú edního
razítka



4

Blok na pokuty za p estupky v nominální hodnot  100,- K  (skl. . 26 6104)
P edávací protokol pokutových blok

   Po áte ní Kone né Po et ks  Celková
 Skladové Série/ íslo bloku íslo bloku svazk  Po et ks nominální
 íslo /rok výroby ve svazku ve svazku blok  list  blok  hodnota v K 
 26 6104   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Ozna ení ú adu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a p íjmení 
p edávajícího
za ú ad nebo orgán:

Jméno a p íjmení 
p ebírajícího
za ú ad nebo orgán:

Podpis p edávajícího: Podpis p ebírajícího:

otisk
ú edního
razítka

otisk
ú edního
razítka



5

Blok na pokuty za p estupky v nominální hodnot  500,- K  (skl. . 26 6105)
P edávací protokol pokutových blok

   Po áte ní Kone né Po et ks  Celková
 Skladové Série/ íslo bloku íslo bloku svazk  Po et ks nominální
 íslo /rok výroby ve svazku ve svazku blok  list  blok  hodnota v K 
 26 6105   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Ozna ení ú adu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a p íjmení 
p edávajícího
za ú ad nebo orgán:

Jméno a p íjmení 
p ebírajícího
za ú ad nebo orgán:

Podpis p edávajícího: Podpis p ebírajícího:

otisk
ú edního
razítka

otisk
ú edního
razítka



6

Blok na pokuty za p estupky v nominální hodnot  1 000,- K  (skl. . 26 6106)
P edávací protokol pokutových blok

   Po áte ní Kone né Po et ks  Celková
 Skladové Série/ íslo bloku íslo bloku svazk  Po et ks nominální
 íslo /rok výroby ve svazku ve svazku blok  list  blok  hodnota v K 
 26 6106   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Ozna ení ú adu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a p íjmení 
p edávajícího
za ú ad nebo orgán:

Jméno a p íjmení 
p ebírajícího
za ú ad nebo orgán:

Podpis p edávajícího: Podpis p ebírajícího:

otisk
ú edního
razítka

otisk
ú edního
razítka



7

Blok na pokuty za p estupky v nominální hodnot  200,- K  (skl. . 26 6107)
P edávací protokol pokutových blok

   Po áte ní Kone né Po et ks  Celková
 Skladové Série/ íslo bloku íslo bloku svazk  Po et ks nominální
 íslo /rok výroby ve svazku ve svazku blok  list  blok  hodnota v K 
 26 6107   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Ozna ení ú adu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a p íjmení 
p edávajícího
za ú ad nebo orgán:

Jméno a p íjmení 
p ebírajícího
za ú ad nebo orgán:

Podpis p edávajícího: Podpis p ebírajícího:

otisk
ú edního
razítka

otisk
ú edního
razítka



8

Blok na pokuty za p estupky v nominální hodnot  300,- K  (skl. . 26 6108)
P edávací protokol pokutových blok

   Po áte ní Kone né Po et ks  Celková
 Skladové Série/ íslo bloku íslo bloku svazk  Po et ks nominální
 íslo /rok výroby ve svazku ve svazku blok  list  blok  hodnota v K 
 26 6108   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Ozna ení ú adu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a p íjmení 
p edávajícího
za ú ad nebo orgán:

Jméno a p íjmení 
p ebírajícího
za ú ad nebo orgán:

Podpis p edávajícího: Podpis p ebírajícího:

otisk
ú edního
razítka

otisk
ú edního
razítka



9

Blok na pokuty za p estupky v nominální hodnot  400,- K  (skl. . 26 6109)

(Název orgánu nebo ú adu)

P edávací protokol pokutových blok

   Po áte ní Kone né Po et ks  Celková
 Skladové Série/ íslo bloku íslo bloku svazk  Po et ks nominální
 íslo /rok výroby ve svazku ve svazku blok  list  blok  hodnota v K 
 26 6109   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Ozna ení ú adu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a p íjmení 
p edávajícího
za ú ad nebo orgán:

Jméno a p íjmení 
p ebírajícího
za ú ad nebo orgán:

Podpis p edávajícího: Podpis p ebírajícího:

otisk
ú edního
razítka

otisk
ú edního
razítka



10

Blok na pokuty za p estupky v nominální hodnot  2 500,- K  (skl. . 26 6110)
P edávací protokol pokutových blok

   Po áte ní Kone né Po et ks  Celková
 Skladové Série/ íslo bloku íslo bloku svazk  Po et ks nominální
 íslo /rok výroby ve svazku ve svazku blok  list  blok  hodnota v K 
 26 6110   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Ozna ení ú adu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

otisk
ú edního
razítka

Datum: Datum:

Jméno a p íjmení 
p edávajícího
za ú ad nebo orgán:

Jméno a p íjmení 
p ebírajícího
za ú ad nebo orgán:

Podpis p edávajícího: Podpis p ebírajícího:

otisk
ú edního
razítka

otisk
ú edního
razítka



(Ozna ení ú adu - orgánu, jemuž se protokol podává)

R E K A P I T U L A C E
p edávacích protokol  pokutových blok

45  4435   MFin 4435 - vzor . 1 1

   Nominální Po et ks Po et ks Celková nominální
 Skladové  hodnota svazk  list  hodnota
 íslo  v K  blok  blok  v K

 46 6100 0 0

 46 6103 50,-  

 46 6104 100,- 
 
 46 6105 500,- 

 46 6106 1 000,- 
 
 46 6107 200,- 

 46 6108 300,-  

 46 6109 400,- 
 
 46 6110 2 500,- 
 
 C E L K E M

Došlo dne:

P íloha . 

Datum: Datum:

Jméno a p íjmení 
p edávajícího
za ú ad nebo orgán:

Jméno a p íjmení 
p ebírajícího
za ú ad nebo orgán:

Podpis p edávajícího: Podpis p ebírajícího:

otisk
ú edního
razítka

otisk
ú edního
razítka

Příloha č. 2



2

Blok na pokuty na míst  nezaplacené (skl. . 46 6100)
P edávací protokol pokutových blok

   Po áte ní Kone né Po et ks
 Skladové Série/ íslo bloku íslo bloku svazk  Po et ks
 íslo rok výroby ve svazku ve svazku blok  list  blok
 
 46 6100   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x
Datum: Datum:

Jméno a p íjmení 
p edávajícího
za ú ad nebo orgán:

Jméno a p íjmení 
p ebírajícího
za ú ad nebo orgán:

Podpis p edávajícího: Podpis p ebírajícího:

otisk
ú edního
razítka

otisk
ú edního
razítka

(Ozna ení ú adu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:



3

Blok na pokuty za p estupky v nominální hodnot  50 K  (skl. . 46 6103)
P edávací protokol pokutových blok

   Po áte ní Kone né Po et ks  Celková
 Skladové Série/ íslo bloku íslo bloku svazk  Po et ks nominální
 íslo rok výroby ve svazku ve svazku blok  list  blok  hodnota v K 
 46 6103   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Ozna ení ú adu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a p íjmení 
p edávajícího
za ú ad nebo orgán:

Jméno a p íjmení 
p ebírajícího
za ú ad nebo orgán:

Podpis p edávajícího: Podpis p ebírajícího:

otisk
ú edního
razítka

otisk
ú edního
razítka



4

Blok na pokuty za p estupky v nominální hodnot  100 K  (skl. . 46 6104)
P edávací protokol pokutových blok

   Po áte ní Kone né Po et ks  Celková
 Skladové Série/ íslo bloku íslo bloku svazk  Po et ks nominální
 íslo rok výroby ve svazku ve svazku blok  list  blok  hodnota v K 
 46 6104   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Ozna ení ú adu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a p íjmení 
p edávajícího
za ú ad nebo orgán:

Jméno a p íjmení 
p ebírajícího
za ú ad nebo orgán:

Podpis p edávajícího: Podpis p ebírajícího:

otisk
ú edního
razítka

otisk
ú edního
razítka



5

Blok na pokuty za p estupky v nominální hodnot  500 K  (skl. . 46 6105)
P edávací protokol pokutových blok

   Po áte ní Kone né Po et ks  Celková
 Skladové Série/ íslo bloku íslo bloku svazk  Po et ks nominální
 íslo rok výroby ve svazku ve svazku blok  list  blok  hodnota v K 
 46 6105   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Ozna ení ú adu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a p íjmení 
p edávajícího
za ú ad nebo orgán:

Jméno a p íjmení 
p ebírajícího
za ú ad nebo orgán:

Podpis p edávajícího: Podpis p ebírajícího:

otisk
ú edního
razítka

otisk
ú edního
razítka



6

Blok na pokuty za p estupky v nominální hodnot  1 000 K  (skl. . 46 6106)
P edávací protokol pokutových blok

   Po áte ní Kone né Po et ks  Celková
 Skladové Série/ íslo bloku íslo bloku svazk  Po et ks nominální
 íslo rok výroby ve svazku ve svazku blok  list  blok  hodnota v K 
 46 6106   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Ozna ení ú adu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a p íjmení 
p edávajícího
za ú ad nebo orgán:

Jméno a p íjmení 
p ebírajícího
za ú ad nebo orgán:

Podpis p edávajícího: Podpis p ebírajícího:

otisk
ú edního
razítka

otisk
ú edního
razítka



7

Blok na pokuty za p estupky v nominální hodnot  200 K  (skl. . 46 6107)
P edávací protokol pokutových blok

   Po áte ní Kone né Po et ks  Celková
 Skladové Série/ íslo bloku íslo bloku svazk  Po et ks nominální
 íslo rok výroby ve svazku ve svazku blok  list  blok  hodnota v K 
 46 6107   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Ozna ení ú adu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a p íjmení 
p edávajícího
za ú ad nebo orgán:

Jméno a p íjmení 
p ebírajícího
za ú ad nebo orgán:

Podpis p edávajícího: Podpis p ebírajícího:

otisk
ú edního
razítka

otisk
ú edního
razítka



8

Blok na pokuty za p estupky v nominální hodnot  300 K  (skl. . 46 6108)
P edávací protokol pokutových blok

   Po áte ní Kone né Po et ks  Celková
 Skladové Série/ íslo bloku íslo bloku svazk  Po et ks nominální
 íslo rok výroby ve svazku ve svazku blok  list  blok  hodnota v K 
 46 6108   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Ozna ení ú adu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a p íjmení 
p edávajícího
za ú ad nebo orgán:

Jméno a p íjmení 
p ebírajícího
za ú ad nebo orgán:

Podpis p edávajícího: Podpis p ebírajícího:

otisk
ú edního
razítka

otisk
ú edního
razítka



9

Blok na pokuty za p estupky v nominální hodnot  400 K  (skl. . 46 6109)

(Název orgánu nebo ú adu)

P edávací protokol pokutových blok

   Po áte ní Kone né Po et ks  Celková
 Skladové Série/ íslo bloku íslo bloku svazk  Po et ks nominální
 íslo rok výroby ve svazku ve svazku blok  list  blok  hodnota v K 
 46 6109   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Ozna ení ú adu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a p íjmení 
p edávajícího
za ú ad nebo orgán:

Jméno a p íjmení 
p ebírajícího
za ú ad nebo orgán:

Podpis p edávajícího: Podpis p ebírajícího:

otisk
ú edního
razítka

otisk
ú edního
razítka



10

Blok na pokuty za p estupky v nominální hodnot  2 500 K  (skl. . 46 6110)
P edávací protokol pokutových blok

   Po áte ní Kone né Po et ks  Celková
 Skladové Série/ íslo bloku íslo bloku svazk  Po et ks nominální
 íslo rok výroby ve svazku ve svazku blok  list  blok  hodnota v K 
 46 6110   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Ozna ení ú adu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

otisk
ú edního
razítka

Datum: Datum:

Jméno a p íjmení 
p edávajícího
za ú ad nebo orgán:

Jméno a p íjmení 
p ebírajícího
za ú ad nebo orgán:

Podpis p edávajícího: Podpis p ebírajícího:

otisk
ú edního
razítka

otisk
ú edního
razítka



Strana 131Finanční zpravodaj 5/2013

Ministr financí podle ustanovení § 260 odst. 1 
písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), z moci 
úřední rozhodl

t a k t o :

Poplatníkům daně z nemovitostí – vlastníkům bytů 
v bytovém domě č. p. 39 v obci Frenštát pod Radhoštěm, 

p r o m í j í m

z důvodu mimořádné události daň z nemovitos-
tí včetně příslušenství, které sleduje osud této daně, 
na zdaňovací období roku 2013, jejímž předmětem jsou 
byty včetně podílu na společných částech stavby č. p. 39 
stojící na parcele parc. č. st. 2244 v k. ú. Frenštát pod 
Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, zapsané 
na LV č. 4076 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslez-
ský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín.

Odůvodnění:

Dne 17. 2. 2013 došlo na výše uvedené stavbě k mimo-
řádné události – výbuchu plynu, který nemovitost poškodil 
natolik, že následně muselo být přistoupeno k její demoli-
ci. Vzhledem k této skutečnosti se jeví žádoucím zmírnit 
tíživou situaci vlastníků bytů, kteří tímto přišli o přístřeší.

Po posouzení předmětné věci ministr financí shle-
dal, že popsanou situaci lze posoudit jako mimořádnou 
událost ve smyslu výše citovaného ustanovení § 260 
odst. 1 písm. b) daňového řádu, a proto rozhodl tak, jak 
je uvedeno ve výroku.

Podle citovaného ustanovení daňového řádu se 
promíjí daň nebo příslušenství daně všem daňovým sub-
jektům, jichž se důvod prominutí týká.

Toto rozhodnutí je v souladu s ustanoveními § 260 
odst. 3 a § 101 odst. 5 daňového řádu účinné okamžikem 
jeho zveřejnění ve Finančním zpravodaji.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí nelze podle ustano-
vení § 259 odst. 4 daňového řádu uplatnit opravné 
prostředky.

Ministr:
Ing. Miroslav Kalousek, v. r.

21

Rozhodnutí
o prominutí daně z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013 z důvodu mimořádné události

Č.j.: MF-48218/2013/3901
PID: MFCR3XEMSZ
ze dne 19. 4. 2013

Referent: Mgr. Martin Dvořák, tel.: 257 044 321



Finanční zpravodaj 5/2013Strana 132

POZNÁMKY:



Strana 133Finanční zpravodaj 5/2013

POZNÁMKY:



Finanční zpravodaj 5/2013Strana 134

POZNÁMKY:



Strana 135Finanční zpravodaj 5/2013

POZNÁMKY:



Finanční zpravodaj 5/2013Strana 136

Vydavatel: Ministerstvo fi nancí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana. IČ: 00006947. – Redakce: Alena Šauerová, 
telefon 257 042 500. Evid. číslo MKČR: E 18632.
Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 
Praha 8 – Bohnice, telefon 283 090 352, 283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz. Objednávky ve Slovenské republice 
přijímá a titul distribuuje Magnet Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, telefon, fax: 00421 244 454 599, 
00421 244 454 628. Roční předplatné se stanovuje na dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh. 
Záloha na ročník 2013 činí 600 Kč. Vychází podle potřeby. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku 
na základě počtu skutečně vydaných částek. Účet pro předplatné: Raiffeisen Bank, č.ú.: 1031046145/5500 – Sazba a tisk: 
Tiskárna Libertas, a. s., Drtinova 10, 150 00 Praha 5.

Distribuce: předplatné a jednotlivé částky na objednávku – SEVT, a. s., 
Pekařova 4, 181 06 Praha 8 – Bohnice, telefon 283 090 352, 283 090 354, 
fax: 233 553 422. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé část-
ky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. 
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pra-
videlné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhra-
dy předplatného do jeho úhrady jsou posílány jednorázově. Změny 
adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta 
pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, 
po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky 
za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), 
rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. 
Podání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy 
Praha, č. j. 2598.92. Podávání novinových zásilek ve Slovenské republice 
povoleno RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 444.94 ze dne 27. 12. 1994.
Jednotlivé částky lze na objednávku obdržet v redakci.
Prodej za hotové:
Tiskárna Libertas, a. s., Drtinova 10, 150 00 Praha 5,
tel. 257 018 111;

SEVT, a. s.,
Praha 4, Jihlavská 405, tel. 261 260 414,
České Budějovice, Česká 3, tel. 387 319 045,
Brno, Česká 14, tel. 542 213 962,
Ostrava, roh Nádražní a Denisovy ulice 29, tel. 596 120 690.
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