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Do Českého rozhlasu byla dne 25. 7. 2022 doručena Vaše žádost z téhož dne podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  Ve své žádosti požadujete 

poskytnutí těchto informací: 

 

„1. Kolik bylo odesláno výzev sdělení k placení poplatku od roku 2010 (01/2010) do dne doručení 

žádosti, a to rozdělte kolik bylo zasláno v papírové podobě (Českou poštou s.p.) a kolik v elektronické 

podobě (datovou schránkou);  

2. Kolik průměrně stojí odeslání jedné výzvy k placení poplatku v papírové podobě (Českou poštou s.p.) 

a jaké jsou Vaše náklady na odeslání;  

3. Kolik průměrně stojí odeslání jedné výzvy k placení poplatku v elektronické podobě (datovou 

schránkou) a jaké jsou Vaše náklady na odeslání;  

4. Kolik osob se touto agendou se u vás zaobírá, tj. kolik zaměstnanců odesílá výzvy a jaký mají 

průměrný hrubý příjem (mzdu či plat), a to v 06/2010 a ke dni podání žádosti (06/2022);  

5. Zda za dané období podle odst. 1 byla/je tato agenda rozhlasových poplatků realizována externími 

subjekty, nebo je realizována pouze Vašimi zaměstnanci. Kolik bylo těchto externích subjektů a jaké 

byly celkové náklady (fakturované částky).  

6. Kolika osobám/subjektům bylo ke každému měsíci v roce 2022 oznámeno, že jim z důvodu jejich 

neaktivity vznikla povinnost hradit poplatky a byl jim přičtena přirážka (ve výši 5000,- Kč, případně v jiné 

výši poole § 9 zák. č. 348/2005 Sb.).  

7. Kolika osobám/subjektů ke každému měsíci v roce 2022 na základě oznámení České rozhlasu (viz 

předchozí bod) sdělilo Českému rozhlasu, že nejsou povinni platit rozhlasové poplatky, a přesto Český 

rozhlas stále trvá na vyměřené přirážce.“ 

 

Povinný subjekt žádost žadatele vyřídil poskytnutím informace dne 5. 8. 2022 v souladu se sdělením 

Č.j. Inf. CRo 22/2022 – 3 a rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti č.j. Inf. CRo 22/2022 – 4.  

Žadatel podal dne 23. 8. 2022 stížnost na vyřízení výše uvedené žádosti o informace a odvolání proti 

rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace,  která byla spolu se spisovým materiálem 

předána Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů svým rozhodnutím čj. UOOU-03246/22-2 ze dne 18. 10.2022, které 

nabylo právní moci dne 19. 10. 2022 rozhodnutí č.j. Inf. CRo 22/2022-4, o částečném odmítnutí žádosti, 

v rozsahu týkajícím se odmítnutí bodu č. 4) žádosti v části poskytnutí průměrného hrubého příjmu (mzdy 

či platu) zaměstnanců odesílajících výzvy, potvrdil a žadatelovo odvolání zamítl, rozhodnutí č.j. Inf. CRo 

22/2022-4 v rozsahu týkajícím se odmítnutí bodu č. 1) rozhodnutí žádosti zrušil a věc se vrátil povinnému 

subjektu k novému projednání a přikázal, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí vyřídil 

žadatelovu žádost o informace ze dne 25. 7. 2022, a to v části týkající se bodů č. 4), 6) a 7). Postup 

Českého rozhlasu, spočívající v poskytnutí požadovaných informací sdělením ze dne 5. 8. 2022, č.j. Inf. 

CRo 22/2022-3, ve zbytku potvrdil. 

 
  

Poskytnutí informace    
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V souladu s rozhodnutím Úřadu pro ochranu osobních ůdajů čj. UOOU-03246/22-2 ze dne 18. 10. 2022, 

které nabylo právní moci dne 19. 10. 2022, na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme tyto informace: 

 

K bodu 1) Vaší žádosti: Kolik bylo odesláno výzev sdělení k placení poplatku od roku 2010 (01/2010) 

do dne doručení žádosti, a to rozdělte kolik bylo zasláno v papírové podobě (Českou poštou s.p.) a 

kolik v elektronické podobě (datovou schránkou) 

 
Poskytnutí Informace:  V období od roku 2017 do roku 2022 (do dne doručení této žádosti o informace) 

bylo odesláno 221 379 výzev odběratelům elektřiny prostřednictvím poštovních zpráv a 35 528 výzev 

odběratelům elektřiny prostřednictvím datových zpráv.  

 

Dle ust. § 31 odst. 2 písm. c) zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  jsou 

účetní jednotky povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu 5 let 

počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.  

 

K bodu 4) Kolik osob se touto agendou se u vás zaobírá, tj. kolik zaměstnanců odesílá výzvy a jaký mají 

průměrný hrubý příjem (mzdu či plat), a to v 06/2010 a ke dni podání žádosti (06/2022); 

 
Poskytnutí Informace: Agendou se aktuálně zabývají 3 zaměstnanci Českého rozhlasu (agenda tvoří  

pouze část jejich pracovní náplně). 

 

V červnu roku 2010 (06/2010) měl na starosti agendu odesílání výzev jeden zaměstnanec Českého 

rozhlasu. 

 

K bodu 6) Kolika osobám/subjektům bylo ke každému měsíci v roce 2022 oznámeno, že jim z důvodu 

jejich neaktivity vznikla povinnost hradit poplatky a byl jim přičtena přirážka (ve výši 5000,- Kč, případně 

v jiné výši podle § 9 zák. č. 348/2005 Sb.).  

 

Poskytnutí Informace: V roce 2022 (do dne tohoto sdělení) Český rozhlas vystavil v květnu 2022 za 

nesplnění oznamovací povinnosti přirážku ve výši 5000 Kč celkem 1922 subjektům. V žádném jiném 

měsíci roku 2022 Český rozhlas za nesplnění oznamovací povinnosti přirážku ve výši 5000 Kč 

nevystavil.  

 

K bodu 7) Kolika osobám/subjektů ke každému měsíci v roce 2022 na základě oznámení Českého 

rozhlasu (viz předchozí bod) sdělilo Českému rozhlasu, že nejsou povinni platit rozhlasové poplatky, a 

přesto Český rozhlas stále trvá na vyměřené přirážce.  

 

Poskytnutí Informace: Český rozhlas vystaví přirážku za nesplnění oznamovací povinnosti subjektům, 

které po zaslání výzvy odběrateli elektřiny byly povinny splnit svou oznamovací povinnost k provedení 

řádné přihlášky nebo případně k zaslání čestného prohlášení, že nevlastní, nedrží nebo z jiného 

právního důvodu alespoň jeden měsíc neužívají rozhlasový přijímač, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne 

doručení výzvy. Důsledkem nesplnění oznamovací povinnost po obdržení výzvy v zákonné lhůtě a 

aplikací institutu vyvratitelné právní domněnky je, že Český rozhlas tyto oprávněně považuje  

dle § 3 odst. 4 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za poplatníka rozhlasového poplatku s povinností hradit 

rozhlasové poplatky za jeden rozhlasový přijímač, a za nesplnění oznamovací povinnosti v souladu se 

zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, jim je vystavena přirážka ve výši 5 000 Kč. To znamená, že osoba/subjekt, 

i v případě, že po výše uvedené zákonné lhůtě, oznámí, že nevlastní, nedrží nebo z jiného právního 

důvodu alespoň jeden měsíc neužívá rozhlasový přijímač, resp. odhlásí-li se poplatník z evidence 

poplatníků nebo změní poplatník počet evidovaných rozhlasových nebo televizních přijímačů, je povinen 

zaplatit Českému rozhlasu přirážku ve výši 5 000 Kč (a to právě z důvodu nesplnění oznamovací 

povinnosti v zákonné lhůtě). V roce 2022 (do dne tohoto sdělení) Český rozhlas vystavil v květnu 2022 

za nesplnění oznamovací povinnosti přirážku ve výši 5000 Kč celkem 1922 subjektům. V žádném jiném 
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měsíci roku 2022 Český rozhlas za nesplnění oznamovací povinnosti přirážku ve výši 5000 Kč 

nevystavil.  

 

S pozdravem  

Český rozhlas 

 

 


