Poskytnutí informace

Do Českého rozhlasu byla dne 7. 10. 2020 doručena Vaše žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Ve své žádosti požadujete poskytnutí následujících informací:

„Na základě jakých podkladů ČRo účtoval společnosti Medical Spa&Beauty s.r.o. rozhlasový poplatek
za rozhlasové zařízení? A na základě jakých podkladů byla společnost zaevidována jako držitel
rozhlasového a televizního poplatku, s následující výzvou k uhrazení zákonem stanoveného poplatku
ve výši 45,- Kč/měsíc, který byl následně vymáhán po uvedené společnosti soudní cestou?“
Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace:
Ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) stanoví: „Jestliže je fyzická osoba nebo právnická osoba, která
není přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku nebo v evidenci poplatníků televizního
poplatku, odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě, považuje se za poplatníka
rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit, pokud Českému rozhlasu nebo České televizi
(dále jen "provozovatel vysílání ze zákona") po jejich písemné výzvě neoznámí písemným čestným
prohlášením opak, a to s účinností od marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy.
Součástí výzvy musí být poučení o následcích neprokázání opaku v takto stanovené lhůtě.“
Český rozhlas (dál jen „ČRo“) zaslal dne 09. 12. 2018 do datové schránky společnosti Medical
Spa&Beauty s.r.o. výzvu odběrateli elektřiny k placení rozhlasového poplatku (dále jen "výzva"), přičemž
tato výzva byla společnosti Medical Spa&Beauty s.r.o. řádně doručena. Ve výzvě byla společnost
Medical Spa&Beauty s.r.o. vyzvána k provedení řádné přihlášky, případně k zaslání čestného
prohlášení, že nevlastní, nedrží nebo z jiného právního důvodu alespoň jeden měsíc neužívá rozhlasový
přijímač ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva také obsahovala poučení o následcích
neprovedení řádné přihlášky rozhlasového poplatníka či nedoručení čestného prohlášení. Na výzvu
společnost Medical Spa&Beauty s.r.o. v zákonné lhůtě nereagovala.
Vzhledem k tomu, že společnost Medical Spa&Beauty s.r.o. nesplnila svou oznamovací povinnost a
nedoručila v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy, tj. nejpozději k datu 30. 10. 2018, přihlášku
či čestné prohlášení, byla ze strany ČRo považována v souladu s § 3 odst. 4 zákona k datu 31. 10. 2018
za poplatníka rozhlasového poplatku s povinností platit rozhlasové poplatky za jeden rozhlasový
přijímač v zákonné výši. Rovněž vzhledem k tomu, že se společnost Medical Spa&Beauty s.r.o. stala
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poplatníkem rozhlasového poplatku ze zákona a nesplnila oznamovací povinnosti danou zákonem, byl
ČRo povinen dle ust. § 8 odst. 2 zákona ve spojení s ust. § 9 odst. 1, písmene a) zákona vystavit
zákonnou přirážku k rozhlasovým poplatkům ve výši 5.000,- Kč.

S pozdravem,
Český rozhlas
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