Poskytnutí informace

Do Českého rozhlasu byla dne 8.9.2021 doručena Vaše žádost
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

podle

zákona

Ve své žádosti požadujete poskytnutí následujících informací:
1. Jak fungují v Českém rozhlase kontrolní mechanismy, když dokážete zjistit dle Vašeho tvrzení
neplatiče až po 23 měsících
2. Proč jste mi jako (údajnému) neplatiči nevystavili řádnou fakturu s výčtem jednotlivých měsíců
3. Proč je ve výzvě vsuvka, cituji: pokud jste částku již uhradili, považujte tuto upomínku za
bezpředmětnou a přijměte naši omluvu, konec citace.
Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace:
1.otázka: Jak fungují v Českém rozhlase kontrolní mechanismy, když dokážete zjistit dle Vašeho
tvrzení neplatiče až po 23 měsících.
Poskytnutá informace: Rozhlasový poplatek a jeho splatnost je stanovena zákonem č. 348/2005 Sb., o
rozhlasových poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis ukládá poplatníkovi
povinnosti v jaké výši a v jaké splatnosti je nutné veřejnoprávní poplatek hradit. Vzhledem k výši a počtu
rozhlasových poplatníků není ekonomické pro instituci upomínat jednotlivé předpisy poplatku po 45 Kč.
2. otázka: Proč jste mi jako (údajnému) neplatiči nevystavili řádnou fakturu s výčtem jednotlivých
měsíců.
Poskytnutá informace Český rozhlas nevystavuje faktury s poukazem na to, že rozhlasový poplatek je
stanovený zákonem.
3. otázka: Proč je ve výzvě vsuvka, cituji: pokud jste částku již uhradili, považujte tuto upomínku za
bezpředmětnou a přijměte naši omluvu, konec citace.
Poskytnutá informace: Český rozhlas může upomínku zaslat v době, kdy k úhradě fakticky došlo, avšak
dlužné prostředky nedorazily na bankovní účet nebo ještě není platba zpracována. Pro tyto případy je
v každé upomínce uváděno toto souvětí, které předpokládá eventuální proměnou a předvídá i jiné
situace s respektem k poplatníkovi.
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Doporučujeme v dalších záležitostech o rozhlasových poplatcích komunikovat s pracovníky oddělení
rozhlasových poplatků Českého rozhlasu, např. prostřednictvím e-mailové adresy
poplatek@rozhlas.cz.

S pozdravem
Český rozhlas
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