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ZPŮSOB A PLACENÍ POKUT
1. Základní informace:
Pokuta může být uložena v prostředí Města Plzně
a) Městskou policí
b) Magistrátem města Plzně
c) Úřadem městského obvodu
2. Kdo je oprávněn zaplatit pokutu, apod.:
Obviněný z přestupku
3. Postup a podmínky pro zaplacení pokuty:
Pokutu lze uhradit hotově na místě přestupku.
V případě, že obviněný z přestupku nemá požadovaný obnos na zaplacení pokuty, obdrží
příkazový blok na místě nezaplacený.
4. Způsob zaplacení pokuty:
Platba hotově. Platba na pokladnách MMP. Platba bankovním převodem. Pokuta uložená
strážníkem MP - platba na služebnách MP.
5. Adresa úřadu a úřední hodiny
a) Městská policie – zde
b) Magistrát města Plzně
Platba v hotovosti na pokladně MMP :
a) Magistrát města Plzně, Náměstí Republiky 16, Plzeň
Otevírací doba
Po 8.00 - 18.00 hod.
Út 8.00 - 14.00 hod.
St 8.00 - 18.00 hod.
Čt 8.00 - 14.00 hod.
Pá 8.00 - 12.00 hod.
b) Magistrát města Plzně, Koterovská 162, Plzeň
Otevírací doba
Po 8.00 - 18.00 hod.
Út 8.00 - 12.00 hod.
St 8.00 - 18.00 hod.
Čt 8.00 - 12.00 hod.
Pá 8.00 - 12.00 hod.
c) Úřady městských odvodů - zde
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
Část „B“ příkazového bloku na místě nezaplaceného
• Poštovní poukázka typu A, kterou přestupce obdrží spolu s pokutovým blokem na
místě nezaplaceným, na které je uvedeno číslo bankovního účtu města Plzně a doplněn
variabilní symbol pro platbu.
7. Příkazové bloky a způsob jejich uhrazení
Možnosti zaplacení pokuty uložené Městskou policií
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•

•

V hotovosti na místě přestupku – obviněný z přestupku zaplatí uloženou pokutu přímo
strážníkovi a obdrží příkazový blok na místě zaplacený v hodnotě odpovídající výši
uložené pokuty.
Obviněný z přestupku nemá požadovaný obnos k zaplacení pokuty – obdrží od
strážníka část „B“ vyplněného příkazového bloku na místě nezaplaceného, na kterém
je uvedena výše uložené pokuty, a dále obdrží předtištěnou poštovní poukázkou typu
A, na které je uvedeno číslo bankovního účtu města Plzně a strážníkem doplněn
variabilní symbol pro platbu.

Způsoby zaplacení příkazového bloku na pokutu na místě nezaplacenou:
1) platbou v hotovosti na pokladnách Magistrátu města Plzně a to jen po předložení části
„B“ příkazového bloku na pokutu na místě nezaplacenou
2) platba poštovní poukázkou typu A, kterou obviněný z přestupku obdrží spolu
s příkazovým blokem na pokutu na místě nezaplacenou
3) bankovním převodem (nutno uvést bankovní spojení a variabilní symbol uvedený na
poštovní poukázce typu „A“, kterou obviněný z přestupku obdržel od strážníka)
4) platbou v hotovosti na kterékoliv služebně Městské policie v Plzni, a to i bez předložení
části „B“ příkazového bloku na pokutu na místě nezaplacenou. Jako potvrzení o platbě
přestupce obdrží pokladní doklad o zaplacení pokuty. Tato forma úhrady je možná ve
lhůtě do 30 dnů po dni, kdy mu byla pokuta uložena.

Možnosti zaplacení pokuty uložené odborem Magistrátu města Plzně
Odbor životního prostředí a Odbor správních činností
•
•

V hotovosti – obviněný z přestupku zaplatí uloženou pokutu a obdrží od úředníka
příkazový blok s uvedenou výší pokuty
Obviněný z přestupku nemá požadovaný obnos k zaplacení pokuty – obdrží od
úředníka část „B“ vyplněného příkazového bloku na místě nezaplaceného, na kterém
je uvedena výše uložené pokuty, a dále obdrží předtištěnou poštovní poukázkou typu
A, na které je uvedeno číslo bankovního účtu města Plzně a úředníkem doplněn
variabilní symbol pro platbu.

Způsob zaplacení pokuty:
1. po předložení příkazového bloku, který nebyl hotově zaplacen u úředníka je možné
uhradit na pokladně MMP :
Magistrát města Plzně, Náměstí Republiky 16, Plzeň,
Magistrát města Plzně, Koterovská 162, Plzeň
2. zaplacení poštovní poukázkou typu A, kterou obviněný z přestupku obdrží spolu
s příkazovým blokem
3. bankovním převodem (nutné je uvést variabilní symbol uvedený na složence, bankovní
spojení je uvedené na složence)
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Odbor životního prostředí - uloženou pokutu je obviněný z přestupku povinen zaplatit
nejdéle do 15 dnů ode dne následujícího po dni, kdy mu byla pokuta uložena.
Odbor správních činností - uloženou pokutu je obviněný z přestupku povinen zaplatit
nejdéle do 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy mu byla pokuta uložena.
Nezaplatí-li obviněný z přestupku pokutu v uvedené lhůtě, bude pokuta vymáhána
výkonem rozhodnutí.
Živnostenský úřad :
•

V hotovosti – obviněný z přestupku zaplatí uloženou pokutu na místě u úředníka,
který vystaví příkazový blok s uvedenou výší pokuty

Možnosti zaplacení pokuty uložené Úřadem městského obvodu MMP
•

V hotovosti – obviněný z přestupku zaplatí uloženou pokutu na místě u úředníka,
který vystaví příkazový blok s uvedenou výší pokuty.

•

Obviněný z přestupku nemá požadovaný obnos k zaplacení pokuty – obdrží od
úředníka část „B“ vyplněného příkazového bloku na místě nezaplaceného, na
kterém je uvedena výše uložené pokuty, a dále obdrží předtištěnou poštovní
poukázkou typu A, na které je uvedeno číslo bankovního účtu města Plzně a
úředníkem doplněn variabilní symbol pro platbu.

Způsob zaplacení pokuty:
•
•

U úředníka, kterým byla pokuta vystavena
Na pokladně Úřadu městského obvodu, kde byla pokuta vystavena

Uloženou pokutu je obviněný z přestupku povinen zaplatit nejdéle do 30 dnů ode dne
následujícího po dni, kdy mu byla pokuta uložena.
Nezaplatí-li obviněný z přestupku pokutu v uvedené lhůtě, bude pokuta vymáhána
výkonem rozhodnutí.
8. Lhůty pro vyřízení:
Okamžitě.
9. Účastníci řízení:
Obvinění z přestupku
10. Další požadované činnosti:
Žádné.
11. Právní úprava:
Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění
Zákon č. 280/2009 Sb. (daňový řád), v platném znění
Zákon č. 250/2016 Sb. (o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), v platném znění
a jiné speciální zákony vztahující se k povaze uložené pokuty
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12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Nejsou.
13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:
Výkon rozhodnutí v případě nezaplacení uložené pokuty v daných termínech
14. Správce postupu:
Odbor účtování a daní
15. Datum, od kterého návod platí:
1. 7. 2017
16. Datum provedení poslední aktualizace:
1. 1. 2018
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
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