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Rozhlasové poplatky 2021 
 
Report o činnostech zabezpečujících hlavní zdroj financování Českého rozhlasu, kterými jsou 
evidence, správa a vymáhání rozhlasových poplatků dle zákona č. 348/2005 Sb., 
o rozhlasových a televizních poplatcích.  
 
 

1. Vývoj počtu evidovaných přijímačů  
 

 
 
Vývoj počtu rozhlasových přijímačů v roce 2021 navázal na trend z předchozího období a celkový 
stav k 31. 12. 2021 skončil úbytkem 22,3 tis. evidovaných přijímačů.   
 
Přírůstky přijímačů v kategorii přímých poplatníků Českého rozhlasu nestačily i přes realizované 
akviziční akce a přeliv poplatníků vyrovnat zvýšený úbytek poplatníků hradících v kategorii SIPO. 
V této kategorii přispěla k dosavadním faktorům ovlivňujícím setrvalý pokles, mezi které patří 
demografické vlivy a pravidelná revize kmene, i energetická krize.  Zvýšené úbytky v kategorii 
poplatníků SIPO byly evidovány především v podzimních měsících poté, co svoji činnost ukončila 
společnost Bohemia Energy.  
 
V oblasti podnikatelských subjektů byl vývoj počtu přijímačů obdobný jako v předchozím roce a 
stav k 31. 12. 2021 skončil jen mírným přírůstkem. Pravidelná akviziční činnost, která byla 
realizována bez zásadních omezení, tak plně kompenzovala přirozené úbytky přijímačů, které jsou 
způsobeny odhláškami spojenými s ukončováním činnosti podnikatelských subjektů.  
 

2. Výnosy z rozhlasových poplatků  
 
Celkové výnosy z rozhlasových poplatků dosáhly výše 2 078 374 tis. Kč a překročily stanovený 
plán o 1 374 tis. Kč. V meziročním srovnání se jedná o pokles o 6 079 tis. Kč, v porovnání s rokem 
2019 dokonce o 15 862 tis. Kč.    
 
Podíl výnosů přímých poplatníků na celkových výnosech Českého rozhlasu opět vzrostl a k  
31. 12. 2021 dosáhl 30% výše.   
 
 

 

Kategorie
    Stav k 1.1.2021                 

[počet]

  Stav k 31.12.2021              

[počet]
Přírůstek(+)/úbytek(-)

Podnikatelské subjekty 758 267 759 177 910

Fyzické osoby - přímí poplatníci 348 199 391 363 43 164

Fyzické osoby - SIPO poplatníci 2 709 455 2 643 059 -66 396

Celkem 3 815 921 3 793 599 -22 322

Vývoj rozhlasových přijímačů 2021
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3. Inkaso rozhlasových poplatků 
 

Inkaso rozhlasových poplatků v roce 2021 převýšilo výběr peněz v předchozím roce o 11 050 tis. 
Kč. K tomuto stavu přispěla celoroční intenzivní upomínací činnost, která přinesla pozitivní 
výsledky i stavu pohledávek ke konci sledovaného období. 
   

  
 
 

4. Akviziční akce  
 
Akviziční akce byly v roce 2021 realizovány v souladu s plánem jak u podnikatelských subjektů, tak 
u domácností. 
 

 
 
Podnikatelské subjekty obdržely od Českého rozhlasu celkem 53,7 tis. výzev a oznámení o 
podmínkách vzniku poplatkové povinnosti. Počty přihlašovaných přijímačů podnikatelských 
subjektů stále mírně klesají, přesto je akvizice nutnou součástí činností oddělení rozhlasových 
poplatků i z důvodu šíření osvěty o povinnosti hradit rozhlasové poplatky.  
 
Akvizice zaměřená na domácnosti přinesla v letošním roce 33% úspěšnost přihlášek. Úspěšnost 
akcí se meziročně stále mírně navyšuje.  
 
 

5.  Vymáhání rozhlasových poplatků  
 

a) Mimosoudní vymáhání – upomínkové akce 
 
Nepochybně důležitou činností oddělení je mimosoudní vymáhání. Pozastavení plánovaných 
upomínacích akcí v předchozím roce 2020 ukázalo, jak podstatné je reagovat na prodlení v úhradě 
včas a rok 2021 tuto skutečnost opět potvrdil.    
 
Podnikatelské subjekty obdržely celkem 60,5 tis. upomínek prostřednictvím datových a poštovních 
zpráv. Celkem se podařilo v této rané fázi vymoci 78 % z upomenuté jistiny. Domácnosti obdržely 
celkem 41,6 tis. upomínek a vymoci se podařilo  30 % z upomenuté jistiny.  
 

 
 

Kategorie
   SKUTEČNOST             

[tis. Kč]

 PLÁN                                 

[tis. Kč]

Rozdíl                                        

[tis. Kč]

     Plnění plánu                 

[%]

Podnikatelské subjekty 424 226 423 907 319 100,1%

Fyzické osoby - přímí poplatníci 199 976 195 026 4 950 102,5%

Fyzické osoby - SIPO poplatníci 1 454 171 1 458 067 -3 896 99,7%

Celkem 2 078 374 2 077 000 1 374 100,1%

Výnosy z rozhlasových poplatků 2021

Přírůstek (+)/ Úbytek (-)

    31. 12. 2021             

2 056 418

-7 505 11 050

Inkaso rozhlasových poplatků                                

[tis. Kč]

     31. 12. 2019             

2 052 873

    31. 12. 2020               

2 045 368

Kategorie
Oslovené subjekty 

[počet]

  Přihlášky               

[počet]

Přihlášené rozhlasové 

přijímače [počet]

Úspěšnost - přihlášené 

subjekty  [%]

Podnikatelské subjekty 53 733 5 856 9 704 11%

Fyzické osoby - domácnosti 46 553 15 582 15 582 33%

Celkem 100 286 21 438 25 286 21%

Akviziční činnost 2021

Kategorie
Odeslané upomínky 

[počet]

Objem upomenutého 

dluhu [tis. Kč]

   Vymožená částka         

[tis. Kč]

Úspěšnost vymožená 

částka [%]

Podnikatelské subjekty 60 512 84 248 65 841 78%

Fyzické osoby - přímí poplatníci 41 613 87 688 26 584 30%

Fyzické osoby - SIPO poplatníci 122 093 44 948 8 035 18%

Celkem 224 218 216 884 100 460 46%

Upomínací akce 2021
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Kategorie poplatníků SIPO je tradičně nejméně úspěšnou oblastí v upomínání, přesto i zde dochází 
k pozitivním trendům. Počty upomínek a upomínaná částka se díky převodům poplatníků do přímé 
správy meziročně snižují.  
 

 
 
 

b) Soudní vymáhání – žaloby a exekuce 
 

Do fáze soudního vymáhání Český rozhlas postoupil 1 825 případů. Z jistiny 8,6 mil. Kč bylo k  
31. 12. 2021 vymoženo 36 %.  
Do fáze exekučního vymáhání bylo v roce 2021 průběžně předáno 1 095 případů, u kterých Český 
rozhlas uspěl v soudní fázi a obdržel tak pravomocné tituly dalšímu vymáhání.  
V rámci akce Milostivé léto Český rozhlas obdržel celkem 6 řádných žádostí o odpuštění 
příslušenství pohledávek k 31. 12. 2021, které byly uplatněny.  
 

c) Vývoj pohledávek  
 
Pozitivní vývoj výběru peněz a intenzivní upomínací činnost vedly opět k meziročnímu snížení 
objemu pohledávek Českého rozhlasu. Ve srovnání se stavem pohledávek k 31. 12. 2020 se jedná 
o zlepšení o téměř 10 mil. Kč a v porovnání s koncem roku 2019 je výsledek lepší o téměř 1,5 mil. 
Kč.  
 

 
 
 
Co čeká oddělení rozhlasových poplatků v roce 2022?  
 
Vyjma běžné akviziční a upomínací činnosti to bude především revize procesů, které souvisí se 
ztotožňováním obyvatel a osob v základních registrech, dále dokončení rozsáhlého projektu 
výstavby aplikační části webových stránek a v neposlední řadě další zjednodušení uživatelské 
činnosti při práci v aplikaci pro evidenci, správu a výběr rozhlasových poplatků. 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Vojslavský 
21. 1. 2022 

Přírůstek (+)/ Úbytek (-) 8 448 -9 856

    Stav pohledávek                                         

[tis. Kč] 

     31. 12. 2019                 31. 12. 2020                   31. 12. 2021             

149 856 158 304 148 448


