
Pokyn č. D – 325
Postup pro vyřešení problematiky fyzické likvidace pokutových bloků opatřených otisky 

neplatných služebních razítek útvarů Policie ČR zaniklých v souvislosti s účinností zákona 
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

I.

S účinností od 1. 1. 2009 vstoupil v platnost nový 
zákon o Policii ČR č. 273/2008 Sb., na jehož základě 
došlo ke změně organizační struktury Policie České 
republiky. Bývalé krajské správy Policie ČR byly trans-
formovány do organizačních složek státu, kterými jsou 
v rámci jednotlivých krajů krajská ředitelství Policie 
ČR. V této souvislosti a na základě jednání Policejního 
prezídia ČR a Ministerstva financí došlo dle stanove-
ného jednotného postupu k protokolárnímu předání 
všech pokutových bloků útvarů Policie ČR, jejichž 
činnost byla ukončena k 31. 12. 2008 (dále jen „zaniklé 
útvary Policie ČR“), nově zřízeným krajským ředitel-
stvím Policie ČR s účinností od 1. 1. 2009.

Pokutové bloky opatřené otisky neplatných slu-
žebních razítek zaniklých útvarů Policie ČR, zejména 
okresních ředitelství Policie ČR, lze považovat za poku-
tové bloky znehodnocené, u nichž může být proveden 
jejich odpis z evidence a následná fyzická likvidace 
(viz odst. 14 Pokynu č. D – 95). Za účelem zamezení 
administrativní i časové náročnosti spojené s předklá-
dáním individuálních žádostí z krajských ředitelství 
Policie ČR příslušným finančním úřadům, následným 
zasíláním těchto žádostí na Ministerstvo financí ke 
stanovisku, až po konečné vyřízení celé záležitosti na 
finančních úřadech, Ministerstvo financí vydává pokyn, 
na jehož základě bude provedena hromadná fyzická 
likvidace pokutových bloků na příslušných finančních 
úřadech a to dle níže uvedeného postupu.

II.
Postup pro předkládání žádostí a vracení 

pokutových bloků finančním úřadům

Krajská ředitelství Policie ČR osobně předloží nebo 
zašlou do 31. 10. 2009 místně příslušným finančním úřa-
dům, od kterých byly pokutové bloky zaniklým útvarům 
Policie ČR vydány, písemný požadavek na zpětvzetí, 
odpis a následnou fyzickou likvidaci pokutových bloků, 
s uvedením všech zaniklých útvarů Policie ČR, za které 
budou pokutové bloky krajská ředitelství Policie ČR vra-
cet. V požadavku musí být jednoznačně uvedeno, že se 
jedná o pokutové bloky znehodnocené otisky neplatných 
služebních razítek útvarů Policie ČR zaniklých v souvis-

losti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky, které již nelze dále použít. Fyzicky budou 
pokutové bloky krajskými ředitelstvími Policie ČR pře-
dány až na základě výzvy příslušných finančních úřadů.

Soupis požadavku k vrácení pokutových bloků kraj-
skými ředitelstvími Policie ČR na finanční úřady bude 
obsahovat:

1. Přesné názvy zaniklých útvarů Policie ČR.

2. Vyplněné předávací protokoly dle jednotlivých 
druhů a nominálních hodnot pokutových bloků 
vč. závěrečné rekapitulace.

Pracovníci finančních úřadů zkontrolují soupis poku-
tových bloků požadovaných ke zpětvzetí, odpisu a ná-
sledné fyzické likvidaci se zásobou vedenou ve vlastní 
evidenci. Následně na to vyzvou příslušná krajská 
ředitelství Policie ČR k fyzickému předání pokutových 
bloků. Po jejich převzetí a odsouhlasení se soupisem 
budou pokutové bloky převzaty na sklad příslušného 
finančního úřadu. Originál soupisu zůstane na přísluš-
ném finančním úřadu a kopie opatřená otiskem kula-
tého razítka s podpisem oprávněné osoby finančního 
úřadu bude vrácena příslušnému krajskému ředitelství 
Policie ČR.

III.
Fyzická likvidace pokutových bloků

Fyzická likvidace pokutových bloků bude zabezpečo-
vána na úrovni příslušných finančních úřadů. Za tímto 
účelem stanoví finanční úřady členy likvidační komise, 
kteří budou mít dohled nad zabezpečením vrácených 
pokutových bloků proti ztrátě, odcizení či zneužití 
(viz článek 13 Pokynu č. D – 95) a kteří budou osobně 
při provádění fyzické likvidace přítomni. V případě již 
dříve stanovených stálých likvidačních komisí pro likvi-
daci pokutových bloků na základě povolení vydaného 
Ministerstvem financí opětovné stanovení členů likvi-
dačních komisí není nutné.

Dohled nad zdárným průběhem fyzické likvidace 
na jednotlivých finančních úřadech bude zabezpečen 
příslušnými finančními ředitelstvími, do jejichž působ-
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nosti finanční úřady spadají. Dle potřeby se pracovníci 
finančních ředitelství fyzické likvidace zúčastní.

O provedení fyzické likvidace pokutových bloků 
budou pořízeny protokolární zápisy. Finanční úřady 
vypracují protokolární zápisy ve trojím vyhotovení. 
Jeden výtisk zůstane na finančních úřadech provádě-
jících fyzickou likvidaci pokutových bloků, další dvě 
vyhotovení budou zaslána příslušným finančním ředitel-
stvím. Tato si ponechají pro vlastní potřebu jeden výtisk 
za každý finanční úřad, druhý výtisk bude souhrnně za 
všechny finanční úřady provádějícími fyzickou likvidaci 
zaslán z příslušných finančních ředitelství odboru 48 
Ministerstva financí.

Likvidace všech pokutových bloků znehodnocených 
otisky neplatných razítek zaniklých útvarů Policie ČR 
v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb. bude 
dokončena v termínu do 31. 12. 2009.

Náklady spojené s fyzickou likvidací pokutových 
bloků budou hrazeny z rozpočtu finančních úřadů 
zabezpečujících fyzickou likvidaci.

IV.

Tento pokyn se netýká fyzické likvidace pokutových 
bloků opatřených otisky razítek Služby cizinecké poli-

cie ČR vrácených krajským ředitelstvím Policie ČR. 
Další manipulace s těmito pokutovými bloky bude 
řešena samostatným pokynem vydaným Ministerstvem 
financí.

V.

Podle Pokynu č. D – 325 postupují všechny územní 
finanční orgány a všechny příslušné útvary Policie ČR.

VI.

Vzory tiskopisů předávacích protokolů pokutových 
bloků jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto pokynu.

Mgr. Peter Chrenko, v. r.
náměstek ministra financí



(Označení úřadu - orgánu, jemuž se protokol podává)

R E K A P I T U L A C E
předávacích protokolů pokutových bloků

25  5655   MFin 5655 - vzor č. 1 1

   Nominální Počet ks Počet ks Celková nominální
Skladové  hodnota svazků listů hodnota
číslo  v Kč bloků bloků v Kč

 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

Datum:Datum:

Jméno a příjmení předávajícího
za úřad nebo orgán:

Jméno a příjmení přebírajícího
za úřad nebo orgán:

otisk
úředního
razítka

otisk
úředního
razítka

Podpis předávajícího: Podpis přebírajícího:

Došlo dne:

Příloha č. 1



2

Blok na pokuty na místě nezaplacené (skl. č. 26 6100)

Předávací protokol pokutových bloků

   Počáteční Konečné Počet ksSkladové Série/ číslo bloku číslo bloku svazků Počet ks
číslo /rok výroby ve svazku ve svazku bloků listů bloků

 26 6100   

 C E L K E M x

Datum: Datum:

Jméno a příjmení předávajícího
za úřad nebo orgán:

Jméno a příjmení přebírajícího
za úřad nebo orgán:

Podpis předávajícího: Podpis přebírajícího:

otisk
úředního
razítka

otisk
úředního
razítka

(Označení úřadu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:



3

Blok na pokuty za přestupky v nominální hodnotě 50,- Kč (skl. č. 26 6103)

Předávací protokol pokutových bloků

   Počáteční Konečné Počet ks  CelkováSkladové Série/ číslo bloku číslo bloku svazků Počet ks nominálníčíslo /rok výroby ve svazku ve svazku bloků listů bloků hodnota v Kč

 26 6103   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Označení úřadu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a příjmení předávajícího
za úřad nebo orgán:

Jméno a příjmení přebírajícího
za úřad nebo orgán:

Podpis předávajícího: Podpis přebírajícího:

otisk
úředního
razítka

otisk
úředního
razítka



4

Blok na pokuty za přestupky v nominální hodnotě 100,- Kč (skl. č. 26 6104)

Předávací protokol pokutových bloků

   Počáteční Konečné Počet ks  CelkováSkladové Série/ číslo bloku číslo bloku svazků Počet ks nominálníčíslo /rok výroby ve svazku ve svazku bloků listů bloků hodnota v Kč

 26 6104   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Označení úřadu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a příjmení předávajícího
za úřad nebo orgán:

Jméno a příjmení přebírajícího
za úřad nebo orgán:

Podpis předávajícího: Podpis přebírajícího:

otisk
úředního
razítka

otisk
úředního
razítka



5

Blok na pokuty za přestupky v nominální hodnotě 500,- Kč (skl. č. 26 6105)

Předávací protokol pokutových bloků

   Počáteční Konečné Počet ks  CelkováSkladové Série/ číslo bloku číslo bloku svazků Počet ks nominálníčíslo /rok výroby ve svazku ve svazku bloků listů bloků hodnota v Kč

 26 6105   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Označení úřadu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a příjmení předávajícího
za úřad nebo orgán:

Jméno a příjmení přebírajícího
za úřad nebo orgán:

Podpis předávajícího: Podpis přebírajícího:

otisk
úředního
razítka

otisk
úředního
razítka



6

Blok na pokuty za přestupky v nominální hodnotě 1 000,- Kč (skl. č. 26 6106)

Předávací protokol pokutových bloků

   Počáteční Konečné Počet ks  CelkováSkladové Série/ číslo bloku číslo bloku svazků Počet ks nominálníčíslo /rok výroby ve svazku ve svazku bloků listů bloků hodnota v Kč

 26 6106   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Označení úřadu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a příjmení předávajícího
za úřad nebo orgán:

Jméno a příjmení přebírajícího
za úřad nebo orgán:

Podpis předávajícího: Podpis přebírajícího:

otisk
úředního
razítka

otisk
úředního
razítka



7

Blok na pokuty za přestupky v nominální hodnotě 200,- Kč (skl. č. 26 6107)

Předávací protokol pokutových bloků

   Počáteční Konečné Počet ks  CelkováSkladové Série/ číslo bloku číslo bloku svazků Počet ks nominálníčíslo /rok výroby ve svazku ve svazku bloků listů bloků hodnota v Kč

 26 6107   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Označení úřadu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a příjmení předávajícího
za úřad nebo orgán:

Jméno a příjmení přebírajícího
za úřad nebo orgán:

Podpis předávajícího: Podpis přebírajícího:

otisk
úředního
razítka

otisk
úředního
razítka



8

Blok na pokuty za přestupky v nominální hodnotě 300,- Kč (skl. č. 26 6108)

Předávací protokol pokutových bloků

   Počáteční Konečné Počet ks  CelkováSkladové Série/ číslo bloku číslo bloku svazků Počet ks nominálníčíslo /rok výroby ve svazku ve svazku bloků listů bloků hodnota v Kč

 26 6108   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Označení úřadu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a příjmení předávajícího
za úřad nebo orgán:

Jméno a příjmení přebírajícího
za úřad nebo orgán:

Podpis předávajícího: Podpis přebírajícího:

otisk
úředního
razítka

otisk
úředního
razítka



9

Blok na pokuty za přestupky v nominální hodnotě 400,- Kč (skl. č. 26 6109)

(Název orgánu nebo úřadu)

Předávací protokol pokutových bloků

   Počáteční Konečné Počet ks  CelkováSkladové Série/ číslo bloku číslo bloku svazků Počet ks nominálníčíslo /rok výroby ve svazku ve svazku bloků listů bloků hodnota v Kč

 26 6109   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Označení úřadu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a příjmení předávajícího
za úřad nebo orgán:

Jméno a příjmení přebírajícího
za úřad nebo orgán:

Podpis předávajícího: Podpis přebírajícího:

otisk
úředního
razítka

otisk
úředního
razítka



10

Blok na pokuty za přestupky v nominální hodnotě 2 500,- Kč (skl. č. 26 6110)

Předávací protokol pokutových bloků

   Počáteční Konečné Počet ks  CelkováSkladové Série/ číslo bloku číslo bloku svazků Počet ks nominálníčíslo /rok výroby ve svazku ve svazku bloků listů bloků hodnota v Kč

 26 6110   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 C E L K E M x

(Označení úřadu - orgánu, jemuž se protokol podává)

Došlo dne:

Datum: Datum:

Jméno a příjmení předávajícího
za úřad nebo orgán:

Jméno a příjmení přebírajícího
za úřad nebo orgán:

Podpis předávajícího: Podpis přebírajícího:

otisk
úředního
razítka

otisk
úředního
razítka
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