Poskytnutí informace
Do Českého rozhlasu byla dne 23. 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:
„Při řešení našeho problému se skutečností, že nás opakovaně obesíláte s výzvou na placení
rozhlasových poplatků a to i v případech, kdy jsme Vám zaslali čestné prohlášení, že žádný rozhlasový
či jiný přijímač v našich kancelářích nepoužíváme jsme dostali mimo jiné následující informaci :
„čestným prohlášením ve smyslu Zákona právnická osoba (popř. FO) 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 plní své zákonné povinnosti a osloví daný subjekt znovu.““
a požadujete poskytnutí těchto informací:
„1) počet poplatníků, kteří Vám zaslali čestné prohlášení, že nepoužívají ve své provozovně, nebo
domácnosti rozhlasový přijímač a to jako celkový evidovaný počet ve vašem systému a to k datu
31.12.2019, 31.12.2020 a 30.6.2021.
2) počet takto evidovaných poplatníků, které jste jak píšete „ v blíže neurčeném okamžiku v
budoucnosti“, které jste obeslali s opakovanou výzvou k placení poplatků a to za roky 2019, 2020 a
první polovinu roku 2021.
3) za stejné období a to za roky 2019, 2020 a první polovinu roku 2021 žádáme o sdělení počtu
obeslaných subjektů, které nejsou evidované ve vašem „systému“ tím myslíme osoby, které neposlali
čestné prohlášení..“
Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme tyto informace:
K bodu 1) Vaší žádosti: počet poplatníků, kteří Vám zaslali čestné prohlášení, že nepoužívají ve své
provozovně, nebo domácnosti rozhlasový přijímač a to jako celkový evidovaný počet ve vašem systému
a to k datu 31.12.2019, 31.12.2020 a 30.6.2021
Poskytnutí Informace: Subjekt nebo domácnost, který na výzvu odběrateli elektřiny Českému rozhlasu
zašle čestné prohlášení není evidován jako poplatník rozhlasového poplatku v systému.
K bodu 2) Vaší žádosti: počet takto evidovaných poplatníků, které jste, jak píšete „ v blíže neurčeném
okamžiku v budoucnosti“, které jste obeslali s opakovanou výzvou k placení poplatků a to za roky 2019,
2020 a první polovinu roku 2021
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Poskytnutí Informace: V daném období Český rozhlas neeviduje, že by opakovaně obeslal výzvou
odběrateli elektřiny jakýkoli subjekt.
K bodu 3) Vaší žádosti: za stejné období a to za roky 2019, 2020 a první polovinu roku 2021 žádáme o
sdělení počtu obeslaných subjektů, které nejsou evidované ve vašem „systému“ tím myslíme osoby,
které neposlali čestné prohlášení.
Poskytnutí Informace:
Počet subjektů, které se přihlásily k placení rozhlasového poplatku a subjektů, které nijak nereagovaly
na zaslanou výzvu odběrateli elektřiny:
Rok 2019 – 3899 subjektů
Rok 2020 – 1851 subjektů
Rok 2021 (do 30. 6.) – 0 subjektů

S pozdravem
Český rozhlas
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