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Do Českého rozhlasu byla dne 18. 7. 2021 doručena Vaše žádost z téhož dne podle zákona č. 106/1999 

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

„Opakovaně se nám stalo, že jsme Vám zaslali čestné prohlášení a z Vaší strany přesto přišla výzva k 

placení rozhlasových poplatků“ a požadujete poskytnutí těchto informací: 

 

„1) Jak často obesíláte osoby s takovou výzvou 

 

2) Kolik % osob na opakovaně zaslanou výzvu již nereaguje a vy následně vymáháte penále za 

neplacení poplatků ? 

 

3) Jak dlouho platí vámi přijaté čestné prohlášení ?“  

  

Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme tyto informace: 

 

K bodu 1. Vaší žádosti: Jak často obesíláte osoby s takovou výzvou. 

 

Poskytnutí Informace:  Výzvy odběrateli elektřiny k placení rozhlasového poplatku (dále jen „výzva“) 

zasílá Český rozhlas v souladu se zákonem č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poplatcích“). Na základě 

obdržených „energodat“ Český rozhlas vyzve dle ustanovení § 3 odst. 4 zákona o poplatcích písemnou 

výzvou odběratele elektřiny připojeného k distribuční soustavě (nepřihlášeného v evidenci poplatníků 

rozhlasového poplatku), který se považuje za poplatníka rozhlasového poplatku s povinností platit, 

pokud Českému rozhlasu po této zaslané výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak, a to 

s účinností od marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy. Četnost odesílání výzev je 

tedy daná množstvím subjektů, které splňují zákonné náležitosti pro vznik povinnosti platit rozhlasový 

poplatek. 

 

K bodu 2. Vaší žádosti: Kolik % osob na opakovaně zaslanou výzvu již nereaguje a vy následně 

vymáháte penále za neplacení poplatků? 

 

Poskytnutí Informace: V souladu  s ustanovením  § 9 odst.1  zákona o poplatcích  poplatník, který 

nesplnil oznamovací povinnost podle § 8 odst. 2 zákona o poplatcích ve stanovené lhůtě, je povinen 

zaplatit Českému rozhlasu kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 5 000 Kč v případě, že tak učinil 

v souvislosti s placením rozhlasového poplatku. Nejedná se tedy  o „penále“ za neplacení poplatků. 

 

 

 

 

 
 

 

Poskytnutí informace    

 

 



Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 | tel.: 221 551 111 | fax: 224 222 223 | www.rozhlas.cz 
IČ: 45245053 | DIČ: CZ45245053 | zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu  
 

K  bodu 3. Vaší žádosti: Jak dlouho platí vámi přijaté čestné prohlášení?   

 

Poskytnutí Informace: Čestným prohlášením ve smyslu zákona o  poplatcích právnická osoba, popř. 

fyzická osoba prohlašuje skutečnosti, které jsou relevantní k datu, ve kterém bylo prohlášení učiněno. 

Takové čestné prohlášení nemá trvalý charakter, neboť není možno pro futuro deklarovat skutečnosti, 

které splňují podmínky pro vznik povinnosti poplatníka rozhlasového poplatku (např. dojde k zakoupení 

automobilu, TV, rozhlasové přijímače atd.). Lze předpokládat, že v blíže neurčeném okamžiku v 

budoucnosti může dojít ke změně poměrů a provozovatel vysílání v souladu se zákonem o poplatcích 

plní své zákonné povinnosti a osloví daný subjekt znovu.  

 

S pozdravem  

 

Český rozhlas 

 


