Informační leták Ministerstva financí

Změny v podobě pokutových bloků
od 1. 1. 2013
Přestupce i správní orgán budou disponovat shodným pokutovým blokem – přestupce počínaje 1. 1. 2013
neobdrží ústřižek (na rozdíl od současnosti).
Toto umožňuje tzv. propisovací papír užívaný např. u daňových dokladů či stvrzenek.
Přestupce obdrží vždy pouze jeden pokutový blok, a to část A. To, o jakou část pokutového bloku se jedná,
je vždy uvedeno na boku pokutového bloku.
Výše pokuty na nových pokutových blocích nebude předtištěna. Ten, kdo pokutu ukládá, vyplní pokutový
blok a vypíše částku pokuty číselně a slovy, např. – 1200 – tisícdvěstě.
Na rubu části A pokutového bloku, kterou obdrží přestupce, je uvedeno pro přestupce poučení, které
představuje protikorupční opatření.
Z poučení vyplývá následující:
– Přestupce má právo do vyplněného pokutového bloku nahlédnout a prohlédnout si všechny
vyplněné části pokutového bloku. Ten, kdo pokutu ukládá, má povinnost pokutový blok přestupci
předložit.
– Přestupce má právo ověřit, zda údaje vyplněné na všech částech pokutového bloku souhlasí.
– Přestupce následně potvrdí svůj souhlas s uložením pokuty v blokovém řízení na každé části
pokutového bloku.
– Přestupce obdrží část A pokutového bloku, jejíž součástí je i ochranný prvek hologram, který je
umístěn v pravém horním rohu pokutového bloku. Přesná podoba hologramu je uvedena na rubu
části A pokutového bloku, jenž je určen přestupci, tudíž přestupce si může ihned po obdržení
pokutového bloku ověřit, zda je pokutový blok pravý.
– Skutečnost, zda obdržený pokutový blok je platný, tzn. že nebyl stažen z oběhu např. z důvodu ztráty,
zcizení či zničení, má přestupce možnost si ověřit také u Ministerstva financí, a to na webových
stránkách www.mfcr.cz, kde budou zveřejněny všechny pokutové bloky, které byly staženy z oběhu.
Pro případné dotazy k pokutovým blokům byla zřízena e-mailová schránka
pokutovebloky@mfcr.cz
Dosavadní pokutové bloky s ústřižky přestávají platit 31. 12. 2012. Po tomto datu nebude možné
na tyto pokutové bloky ukládat pokuty v blokovém řízení.
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