
 
 

Město Řevnice 
 

 
 

Vnitřní předpis č. 1 /2018, 
 

kterým se upravuje postup při manipulaci s příkazovými bloky na pokuty na 
místě zaplacené, příkazovými bloky na pokutu na místě nezaplacené 

a finančními prostředky vybranými v rámci příkazního řízení. 
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1) Při příkazním řízení strážníci městské policie Řevnice (dále jen „strážník“) používají: 

a) příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené vydávané Ministerstvem financí České 
republiky, 

b) příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené vydávané Ministerstvem financí České 
republiky, 

c) příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené ukládané za přestupky právnických a 
podnikajících fyzických osob vydané Ministerstvem financí České republiky 

d) příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané za přestupky právnických a 
podnikajících fyzických osob vydané Ministerstvem financí České republiky 

e) příkazové bloky k projednání přestupku napomenutím 
f) poštovní poukázky místně příslušných správců pohledávek – Městský úřad Řevnice, 
g) knihu zásob prodejných cenností (dále jen „Kniha cenností”), 
h) knihu evidence uložených pokut na místě nezaplacených. 

 
2) Se strážníky a zaměstnanci obce (dále jen „zaměstnanec“), kteří manipulují se všemi druhy 
příkazových bloků je uzavírána dohoda o hmotné odpovědnosti. Hmotná odpovědnost strážníků a 
zaměstnanců obce zařazených do obecní policie vyplývá ze směrnice pro činnost městské polici a 
Zákoníku práce. 
 
3) Kniha cenností je u městské policie, kde dochází k manipulaci s příkazovými bloky je 
evidována jako služební pomůcka a je zabezpečena proti možnosti výměny listů. 

 

4) Při chybném záznamu v Knize cenností provede vrchní strážník, jeho zástupce nebo 
zaměstnanec obce zařazený k městské policii, opravu chybného zápisu škrtnutím jednou čarou, 
osvědčí tento úkon svým podpisem a správný zápis provede na následujícím novém řádku. V případě 
dodatečného zjištění závady doplní řádek škrtnutého zápisu s odkazem na umístění správného 
zápisu. Škrty a poznámky se provádí tak, aby původní zápis zůstal čitelný. V Knize cenností je 
zakázáno používání opravného laku. 

 

5) Starosta města ve spolupráci s vrchním strážníkem zajistí strážníkům vytvoření podmínek pro 
bezpečné uložení pokutových bloků, bloků na pokutu na místě nezaplacenou a finančních prostředků 
vybraných v blokovém řízení.  

 

 

 



Čl. 2 
Evidence příkazových bloků, bloků a jejich distribuce 

 
1) Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené a příkazové bloky na pokuty na místě 
nezaplacené (dále jen všechny druhy příkazových bloků nebo jen příkazové bloky) od Krajského 
úřadu Středočeského kraje odebírá vrchní strážník, nebo pověřený pracovník obce zařazený do 
městské policie, po předchozí písemné objednávce. 
2) Vrchní strážník, nebo určený pracovník obce, eviduje příkazové bloky jako přísně zúčtovatelný 
tiskopis v Knize cenností a provádí jejich distribuci jednotlivým strážníkům, kteří jejich převzetí stvrzují 
v Knize cenností svým podpisem. 
3) Díly „A” a „B” příkazového bloku na pokuty na místě zaplacené a díly „A“, „B“ a „C“ 
příkazového bloku na pokuty na místě nezaplacené musí být před použitím opatřeny otiskem kulatého 
razítka se státním znakem o průměru 20 mm, názvem městské policie a pořadovým číslem. 
4) Vyplněné příkazové bloky se uchovávají po dobu minimálně 3 let. 
  

Čl. 3 

Zásady při manipulaci s příkazovými bloky 
 

1) Strážníci odebírají všechny druhy příkazových bloků vrchního strážníka nebo pověřeného 
pracovníka městské policie v množství nezbytném k plnění služebních úkolů, kdy jejich převzetí 
potvrdí svým podpisem v Knize cenností. 
2) Strážník smí používat pouze ty druhy příkazových bloků, které mu byly vydány prostřednictvím 
Knihy cenností na jeho jméno.  
3) Strážník z každého svazku všech druhů příkazových bloků vydává přestupci vždy díl „B”. 
4) Všechny druhy příkazových bloků jsou v bodech 1 - 10 propisovací. Všechny díly bloků musí 
být řádně opatřeny datem uložení pokuty v příkazním řízení, označením správního orgánu, jménem a 
příjmením strážníka, funkcí nebo jeho evidenčním číslem a podpisem strážníka. 
Na všech druzích příkazových bloků nejsou propisovací informace v bodech 11 a 12, kdy všechny díly 
příkazových bloků musí být strážníkem vyplněny v originále.  
5) Převzetí dílu „B“ u všech druhů příkazových bloků stvrzuje obviněný z přestupku svým 
podpisem na všech ostatních dílech řádně vyplněných příkazových bloků. 
6) Použité příkazové bloky jsou ponechány ve svazku s příslušnými deskami a společně 
s finančními prostředky vybranými v rámci příkazního řízení jsou předány vrchnímu strážníkovi. 
O stornování jednotlivých příkazových bloků je informováno Ministerstvo financí ČR, které eviduje 
všechny příkazové bloky, které byly vyřazeny z oběhu na stránkách http://www.mfcr.cz. 
7) Jestliže přestupce odmítne převzít díl „B” příkazového bloku srážník všechny díly z bloku 
neprodleně oddělí a ihned po ukončení služby o tom sepíše úřední záznam, kdy všechny díly 
příkazových bloků přiloží k úřednímu záznamu a předá vrchnímu strážníkovi. Úřední záznam se 
zaeviduje pod číslo jednací se skartační lhůtou 3 let a založí na městské policii. 
8) V případě, že strážník řeší přestupek v příkazním řízení a po vypsání příkazového bloku na 
pokutu na místě zaplacenou mu přestupce dodatečně sdělí, že nemá finanční hotovost a požaduje 
vypsání příkazového bloku na pokutu na místě nezaplacenou strážník: 

a) připevní odtržený díl „B“ (pokud byl již odtržen) k příslušnému dílu „A“ (u příkazových bloků na 
pokuty na místě nezaplacené k dílu „A“ a „C“, 

b) na zadní stranu dílu „A” poznamená důvod jeho nevydání. 
c) po návratu na služebnu všechny díly příkazového bloku ze svazku oddělí, znehodnotí 

přeškrtnutím červenou čarou vedenou z levého spodního rohu do pravého horního rohu a 
tiskacími písmeny opatří oba díly nápisem ”STORNO” a doplní datem a svým podpisem, 

d) tuto skutečnost zaeviduje pod číslem jednacím a sepíše úřední záznam ve dvojím vyhotovení, 
e) znehodnocené „STORNOVANÉ“ příkazové bloky včetně úředního záznamu předá vrchnímu 

strážníkovi nebo pověřenému pracovníkovi, který v Knize cenností provede odepsání 
příslušného příkazového bloku, o stornovaných příkazových blocích informuje Ministerstvo 
financí ČR, které eviduje všechny příkazové bloky vyřazené z oběhu na stránkách 
http://mfcr.cz a zajistí jejich odepsání na Krajském úřadě Středočeského kraje, který příkazové 
bloky pro městskou policii vydal.   

9)  V případě, že strážník při řešení přestupku v příkazním řízení uvede do příkazového bloku, 
chybné údaje: 

a) Nepřepisuje údaje v příkazovém bloku a ponechá ho ve svazku, 
b) uvede správné údaje do nového příkazového bloku, 
c) poznamená na zadní stranu dílu „A“ příkazového bloku s chybnými údaji důvod jeho nevydání, 

http://mfcr.cz/


d) po návratu na služebnu oddělí všechny díly nepoužitého (znehodnoceného) příkazového 
pokutový blok ze svazku příkazových bloků, znehodnotí přeškrtnutím červenou čarou vedenou 
z levého spodního rohu do pravého horního rohu a tiskacími písmeny opatří nápisem 
„STORNO“ a doplní datem a svým podpisem, 

e) tuto skutečnost zaeviduje pod číslem jednacím a sepíše úřední záznam ve dvojím vyhotovení, 
f) znehodnocené „STORNOVANÉ“ příkazové bloky včetně úředního záznamu předá vrchnímu 

strážníkovi nebo pověřenému pracovníkovi, který v Knize cenností provede odepsání 
příslušného příkazového bloku, o stornovaných příkazových blocích informuje Ministerstvo 
financí ČR, které eviduje všechny příkazové bloky vyřazené z oběhu na stránkách 
http://mfcr.cz a zajistí jejich odepsání na Krajském úřadě Středočeského kraje, který příkazové 
bloky pro městskou policii vydal.  

g) Na základě rozhodnutí Města Řevnice se tímto předpisem stanový hodnota jednoho 
příkazového bloku na částku 2.000,- Kč.  
 

 
10) V případě, kdy dojde ke znehodnocení příkazových bloků např. pádem do bláta, vody, a pod. 
strážník postupuje stejně jako v předchozím bodě. 
  
11) Vrácení znehodnocených pokutových bloků místně příslušnému Krajskému úřadu a jejich 
odepsání zajišťuje vrchní strážník nebo určený pracovník podle podmínek s tímto Krajským úřadem 
sjednaných. 
 
12) Výše uvedené postupy se obdobně uplatní i v případě, kdy: 

a) dojde v rámci správního řízení ke zrušení nebo změně vydaného rozhodnutí, 
b) přestupce odmítne podepsat díl „B” příkazního bloku přestupek je následně řešen ve 

správním řízení, 
c) je příkazový blok na pokuty na místě nezaplacené již vypsán, ale přestupce se rozhodne 

pokutu zaplatit, 
d) dojde ke znehodnocení  většího počtu příkazových bloků propsáním údajů na více bloků. 

 
13) Vrchní strážník, jeho zástupce, strážník, nebo určený pracovník, manipuluje se 
všemi převzatými příkazovými bloky tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení. 
Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení všech druhů příkazových bloků hlásí strážník, neprodleně 
svému nejbližšímu nadřízenému a o události sepíše úřední záznam, který zaeviduje pod číslo jednací. 
V případě odcizení se podílí na přijetí opatření k objasnění skutku. Obdobně se postupuje i v případě 
ztráty nebo odcizení vybraných finančních prostředků za uložené pokuty v příkazním řízení, kdy je 
osoba, která je za ztrátu nebo odcizení finanční hotovosti odpovědná škodu nahradit, a to ve výši 
součtu jednotlivých finančních částek vyplněných na příkazních blocích. Při ztrátě, zničení nebo 
odcizení nevyplněných příkazních bloků Ministerstvo financí nestanoví žádnou zvláštní odpovědnost. 
Tato odpovědnost je stanovena pouze podle obecně závazných právních předpisů, případně ji 
úředním osobám stanoví zaměstnavatel. 
Při odcizení nebo ztrátě příkazových bloků pokuty na místě nezaplacené se žádná finanční náhrada 
za tyto bloky nepožaduje, neboť se v tomto případě nejedná o hodnotové bloky. 
(V případě, že by došlo na Ministerstvu financí ke změně  názoru na hodnotu jednotlivých příkazových 
bloků, bude postupováno dle nového nařízení Ministerstva financí ČR). 
 

 
 

14) Náhrada vzniklé škody se řeší stanoveným postupem dle Zákoníku práce. 
 

Čl. 4 
Kontrola a inventarizace všech druhů příkazových bloků a finančních 

prostředků vybraných v rámci příkazního řízení 
 
1) Kontrolu manipulace s příkazovými bloky a vybranou finanční hotovostí v rámci příkazního 
řízení provádí vrchní strážník, kdy o provedené kontrole provede záznam na zadních deskách 
příkazových bloků. 
2) Inventarizace všech druhů příkazových bloků a vybraných finančních prostředků v rámci 
příkazového řízení, je součástí inventarizace majetku a vrchní strážník je odpovědný za její včasné 
provedení. Inventarizace všech druhů příkazových bloků a vybraných finančních prostředků v rámci 

http://mfcr.cz/


příkazního řízení se provádí jednou za kalendářní rok a při  změně určeného nebo pověřeného 
odpovědného  pracovníka. 
3) Na výzvu vrchního strážníka nebo kontrolních pracovníků je strážník povinen kdykoliv 
prokázat shodu převzatých příkazových bloků a vybraných finančních prostředků s Knihou cenností. 
Vrchní strážník a kontrolní pracovníci jsou povinni každou fyzickou kontrolu příkazových bloků a 
vybraných finančních prostředků vyznačit na deskách svazku příkazových bloků, a to zpravidla na 
vnitřní straně zadních desek, na které uvedou: 

a) datum a hodinu kontroly, 
b) funkci, 
c) podpis. 

4) Na výzvu vrchního strážníka, nebo kontrolních pracovníků, je strážník povinen prokázat shodu 
příkazových bloků a vybraných finančních prostředků i při jejich odvodu pověřenému pracovníkovi, 
který o provedené kontrole učiní záznam v Knize cenností.  
5) Vrchní strážník nebo pověřený pracovník prokazuje určenému pracovníkovi shodu převzatých 
příkazových bloků a vybraných finančních prostředků v rámci příkazního řízení s Knihou cenností 
např. při ročních inventurách, při odvodu finančních prostředků, při změně pověřeného nebo určeného 
pracovníka apod. 
 

Čl. 5 
Postup při ukládání a vybírání pokut 

 
1) Na dílu „A“ příkazového bloku strážník čitelně vyplní všechny předtištěné údaje: 

- Jméno a příjmení     datum narození 
- Adresa místa trvalého bydliště 
- Totožnost ověřena (OP – číslo / lustrace) 
- Popis skutku (čas, přesné uvedení místa, způsob spáchání včetně právního ustanovení 

které bylo porušeno) 
- Pokuta uložena za přestupek (právní kvalifikace přestupku) 
- Forma zavinění (úmysl-nedbalost) 
- Celková výše pokuty  (číslicí i slovy) 
- Místo a datum spáchání 
- Označení správního orgánu (otisk kulatého razítka) a identifikační údaje strážníka 
- Den  a rok převzetí příkazového bloku   a podpis obviněného z přestupku 

 
(Pokyny k vyplnění příkazových bloků jsou uvedeny na zadních deskách příkazových 
bloků) 
 

2) Příkazové bloky jsou propisovací, pouze v položkách o identifikaci strážníka, datu a roku 
převzetí části „B“ příkazového bloku a podpisu obviněného z přestupku je, jak na dílu „A“, tak i na dílu 
„B“, nutno tyto vypsat v originále (pokud se jedná o příkazový blok na pokuty na místě nezaplacené i 
na dílu „C“. 
3) Před předáním odděleného dílu „B“ příkazového bloku vyzve strážník obviněného z přestupku 
k potvrzení převzetí tohoto dílu svým podpisem, a to jak na části „A“, tak i na části „B“. U příkazových 
bloků pokuty na místě nezaplacené i na díle „C“. 
4) Odmítne-li přestupce po uhrazení blokové pokuty v příkazním řízení podepsat převzetí dílu „B“ 
příkazového bloku (s důvodem, že si vše rozmyslel a s přestupkem nesouhlasí a bloky nepodepíše), 
nedojde ve věci k naplnění právní moci. Strážník osobě vrátí finanční hotovost, a dále postupuje dle 
čl. 3 bod 8, zjištěné porušení příslušné právní normy zaeviduje na formulář Oznámení o přestupku   a 
vše oznámí příslušnému správnímu orgánu jako podezření ze spáchání přestupku.  
5) U příkazového bloku pokuty na místě nezaplacené se díl „B“ předává po podpisu všech dílů 
příkazového bloku obviněnému z přestupku a díl „A“ a díl „C“ se po návratu na služebnu od svazku 
oddělí, a po zapsání údajů do Knihy evidence BPN,  se oba díly příkazového bloku uloží na předem 
určené místo pro jejich další využití a následný postup. 
 
6) V rámci ukládání pokut v příkazním řízení příkazovým blokem na pokuty na místě 
nezaplacené se obviněnému z přestupku předá i poštovní složenka, na které strážník uvede výši 
uložené pokuty v příkazním řízení, číslo účtu města, na který je nutno finanční hotovost zaslat, včetně 
uvedení variabilního symbolu a specifického symbolu, kterým je číslo příkazového bloku. Obviněný 
z přestupku je strážníkem dále poučen o možnosti převodu finanční hotovosti z účtu na účet a době 
splatnosti.  



 

7) V případě neuhrazení pokuty v příkazním řízení (příkazový blok pokuty na místě nezaplacené) 
vrchní strážník v zákonné lhůtě písemnou formou vyzve obviněného z přestupku k jejímu 
dodatečnému zaplacení a v případě jejímu opětovnému neuhrazení zašle Žádost o vymáhání blokové 
pokuty v příkazním řízení na příslušný správní odbor k dalšímu opatření. 

 

 
8) V případě úhrady pokuty v příkazním řízení obviněným z přestupku na služebně městské 
policie postupuje strážník jako při uložení pokuty v příkazním řízení na místě zaplacené.  Na zadní 
straně dílu „A“ bloku pokuty na místě nezaplacené poté vyplní příslušné předtištěné údaje, k dílu „A“ 
připojí díl „C“ a oba bloky předá vrchnímu strážníkovi k dalšímu postupu.  
 

Čl. 6 
Zpracování osobních údajů 

 
1) Městská policie shromažďuje a zpracovává osobní údaje o osobách obviněných z přestupků 

za účelem evidence uložených pokut v příkazním řízení. 
2) Zpracování osobních údajů se provádí manuálně nebo elektronicky. 

 

Čl. 7 
Likvidace osobních údajů 

 
Po uplynutí skartační lhůty se při likvidaci osobních údajů postupuje podle 
Zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii. 
 
 

Čl. 8 
Manipulace s vybranými finančními prostředky 

 
1) Vybrané finanční prostředky za přestupky v rámci příkazního řízení strážník ukládá odděleně 
od jiných finančních prostředků. Odvod vybraných finančních prostředků provádí, jakmile jejich úhrn 
dosáhne částky 5 000 Kč, vyjma odůvodněných případů, kdy nelze odvod realizovat (např. služba v 
mimopracovních dnech), vždy však nejpozději do konce kalendářního měsíce. 
2) Vybrané finanční prostředky nesmí být použity k jiným účelům, s výjimkou jejich využití při 
vracení peněz přestupci při placení pokuty bankovkou vyšší hodnoty. 
3) Strážníci si ponechávají finanční hotovost, jejíž maximální výše odpovídá nominální hodnotě 
nejvyšší vydané bankovky (5 000 Kč). 
4) Vybrané finanční prostředky strážník předává vrchnímu strážníkovi nebo pověřenému 
pracovníkovi. Vrchní strážník, nebo pověřený pracovník tyto finanční prostředky odvádí na účet města, 
jakmile jejich výše dosáhne částky převyšující hodnotu 20.000,Kč. 
 

Čl. 9 
Celkové vyúčtování 

 
Celkové vyúčtování odebraných příkazových bloků a vybraných finančních prostředků je vrchní 
strážník, nebo určený pracovník, povinen podat příslušnému pracovníkovi Krajského úřadu k předem 
stanovenému dni dle pokynu Krajského úřadu. Toto vyúčtování se provádí na předepsaném tiskopise. 
 
                 

                                                                     Čl. 10 
Ustanovení, společná, přechodná a závěrečná 

 
Touto směrnicí se ruší Vnitřní předpis č. 5/2015, kterým se upravuje postup při manipulaci 
s bloky k ukládání pokut, bloky na pokutu na místě nezaplacenou a finančními prostředky 
vybranými v blokovém řízení.  
 
 



. 
Čl. 11 

Účinnost 
Tato směrnice byla schválena Radou města Řevnice dne 24.1. 2018 a nabývá účinnosti dne 1.2.2018. 

 

 

V Řevnicích dne 24.1. 2018                                                                                                                                   

 

Ing. Tomáš Smrčka, starosta 


