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POUČENÍ
1. Orgány, pověřené zákonem k ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení, odebírají bloky od místně 

příslušného celního úřadu podle svého sídla v České republice, evidují je, opatří je otiskem svého 
razítka a vydávají je svým pověřeným pracovníkům.

2. Pokuta na místě nezaplacená se uhrazuje složenkou nebo v hotovosti tomu orgánu, který pokutu 
uložil. O zaplacení pokuty je nutno vydat přestupci stvrzenku - blok na pokutu zaplacenou v hotovosti 
(zcela výjimečně MFin 6202). Údaje o zaplacení nutno poznamenat na rubu části A pokutového 
bloku.

3. Není-li uložená pokuta ve stanovené lhůtě přestupcem pověřenému orgánu zcela nebo zčásti 
zaplacena, zajistí tento orgán její vymáhání výkonem rozhodnutí a tuto skutečnost vyznačí na rubu 
části A pokutového bloku.

4. Vybrané pokuty odvádějí orgány na účet státního rozpočtu České republiky vedený celním úřadem, 
a to jakmile jejich úhrn činí částku 5 000 Kč, jinak vždy nejpozději do desátého dne následujícího 
měsíce. Orgány jsou povinny ověřovat správnost odváděných částek vybraných na blokových 
pokutách.

5. Pověřený pracovník odevzdá díly A bloků (doplněné ve smyslu bodu 2. a 3. tohoto POUČENÍ) 
orgánu, který mu bloky vydal. Tento orgán se přesvědčí, zda všechny uložené pokuty byly vybrány 
nebo postoupeny k vymáhání a zařídí současně nápravu případných opomenutí či nesprávností.

6. Orgány, které odebraly bloky na pokuty na místě nezaplacené, jsou na požádání celního úřadu 
povinny podat ke dni 31. prosince každého roku celkové vyúčtování odebraných bloků na tiskopise 
vydaném Ministerstvem fi nancí, a to podle částek Kč uložených pokut těmito bloky.

7. Přezkoušené bloky (dle bodu 5. tohoto POUČENÍ) nutno uschovat po dobu, po kterou lze uložené 
pokuty vybrat nebo vymáhat.
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B B
Série
DN / 2011

N 0000000 
BLOK
na pokutu .....................................Kč

na místě nezaplacenou
uloženou za přestupek

podle § ......................................................

zák. č. .................................................Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. 

 .........................................................
Jméno a příjmení přestupce

 .........................................................
Rodné číslo / datum narození

Proti uložení této pokuty se nelze odvolat.
Poučení o způsobu zaplacení

a o násled cích nezaplacení je uvedeno 
na druhé straně tohoto bloku.

Dne ........................................ 20....... 

 ........................................................
podpis s uvedením jména, příjmení

a funkce oprávněné osoby 
Neplatí jako stvrzenka  

o zaplacení pokuty. 
26 6100 MFin 6100 

Série DN / 2011 N 0000000 
A A

Blok na pokutu  .......................................... Kč,
slovy  ....................................................................................................
uloženou za přestupek dle § ..............zák. č................................ Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, na místě  n e z a p l a c e n o u .
Jméno a příjmení .................................................................................  

Rodné číslo / datum narození  ...........................................................  

Bydliště  ...............................................................................................

..............................................................................................................

Totožnost ověřena  ..............................................................................
Doba, místo a popis přestupkového jednání:

V ...........................................................dne..............................20........

 
............................................................................ podpis s uvedením jména, příjmení

 
 

a funkce oprávněné osoby
 

Potvrzuji převzetí dílu "B" pokutového bloku. Byl jsem poučen o způsobu 
zaplacení pokuty a následcích nezaplacení. Dne ....................... 20 ........
podpis přestupce:  .....................................................................................
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Poučení o způsobu
zaplacení pokuty, 

o lhůtě její splatnosti 
a o následcích 

nezaplacení pokuty:

Tímto blokem uloženou po-
kutu jste povinen(a) zaplatit 
nejdéle do 15 dnů ode dne 
následujícího po dni, kdy Vám 
pokuta byla uložena.
Uloženou pokutu zaplaťte 
složenkou nebo v hotovosti:

 ..............................................

 ..............................................

 ..............................................
Při placení pokuty v hotovosti 
předložte k nahlédnutí tento 
blok. Po zaplacení pokuty 
obdržíte na zaplacenou část ku 
Kč stvr zen ku.

Nezaplatíte-li pokutu v uve-
dené lhůtě a uvedeným způ-
sobem, bude pokuta vymá-
hána výkonem rozhodnutí.

26 6100 MFin 6100

Uložená pokuta v částce  ................................................................Kč 

splatná dne  ..........................................................................  20.........

byla zaplacena hotově v částce  ....................................................Kč 

dne  .......................................................................................  20.........
a o zaplacení byla přestupci vydána stvrzenka (druh, série, číslo)

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

  .............................................................................
 čitelný podpis pracovníka, který přijal platbu

Vzhledem k tomu, že uložená pokuta nebyla ve lhůtě splatnosti zapla-

cena, bylo dne  .................................20........ započato s jejím vymáháním

výkonem rozhodnutí v částce Kč  ..............................................................

 ......................................................................................................................

Dne  ............................................  20.........

 

.................................................................... 
 podpis
26 6100 MFin 6100 - vzor č. 6 *) Nehodící se škrtněte
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