Rozhlasové poplatky v 1. pololetí 2020
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 rozhlasových přijímačů 1. pololetí 2020
Kategorie

Stav k 1.1.2020
[počet]

Stav k 30.6.2020
[počet]

Přírůstek(+)/úbytek(-)

Podnikatelské subjekty

757 544

756 961

-583

Fyzické osoby - přímí poplatníci

318 955

327 815

8 860

Fyzické osoby - SIPO poplatníci

2 758 977

2 739 129

-19 848

Celkem

3 835 476

3 823 905

-11 571

Akviziční činnost z úvodu roku 2020 nastartovala vývoj rozhlasových přijímačů v oblasti
podnikatelských subjektů pozitivně. S nástupem mimořádných opatření a nouzového stavu v zemi,
způsobených šířením nákazy COVID-19, byl však tento trend postupně změněn a stav počtu
přijímačů ke konci 1. pololetí skončil v porovnání s počátkem roku 2020 mírným poklesem.
U domácností situace způsobená nouzovým stavem v ČR zasáhla vývoj počtu evidovaných
přijímačů z důvodu neuskutečnění plánované akviziční akce významně. Přírůstky v kategorii
přímých poplatníků odrážely pouze přeliv poplatníků z kategorie SIPO poplatníků, bohužel již
nevyrovnaly jejich celkové úbytky, ke kterým za 1. pololetí došlo.
Z celkového stavu rozhlasových přijímačů k 30. 6. 2020, který uzavřel období 1. pololetí úbytkem
11,5 tis. rozhlasových přijímačů oproti stavu na počátku roku 2020 je patrné, jak důležitou roli
v činnosti Českého rozhlasu zaujímá činnost získávání nových poplatníků.
2. Výnosy z rozhlasových poplatků
Výnosy z rozhlasových poplatků 1. pololetí 2020

1 734

Plnění plánu
[%]
100,8%

Fyzické osoby - přímí poplatníci

88 265

88 826

-561

99,4%

Fyzické osoby - SIPO poplatníci

743 654

744 671

-1 017

99,9%

1 049 929

1 049 773

156

100,0%

Kategorie
Podnikatelské subjekty

Celkem

SKUTEČNOST
[tis. Kč]
218 010

PLÁN
[tis. Kč]

Rozdíl
[tis. Kč]
216 276

Výnosy z rozhlasových poplatků dosáhly v 1. pololetí téměř plánované hodnoty a situace
způsobená výše popsanými vlivy je prozatím výrazně nezasáhla.
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Negativní vývoj, který zcela jistě způsobila mimořádní situace v zemi, byl zaznamenán u inkasa
rozhlasových poplatků. V meziročním srovnání bylo za stejné období vybráno o 30,5 mil. Kč méně.
Stav k 30. 6. 2019
[tis. Kč]
1 099 962

Inkaso rozhlasových poplatků

Stav k 30. 6. 2020
[tis. Kč]
1 069 480

Rozdíl
-30 482

Obecně lze konstatovat, že platební morálka v zemi se rychle zhoršuje (zatím především v oblasti
podnikatelských subjektů).
Český rozhlas mj. obdržel několik stovek žádostí podnikatelských subjektů o odpuštění poplatkové
povinnosti za období stavu nouze. Vzhledem ke skutečnosti, že v oblasti výběru rozhlasových
poplatků plně podléhá ustanovení zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích,
v platném znění, není oprávněn poskytovat jakékoli úlevy od placení rozhlasových poplatků vyjma
těch, které jsou v uvedeném zákoně přesně popsány. Ke zmírnění tíživé situace, ve které se
podnikatelské subjekty v České republice ve stavu nouze ocitly, Český rozhlas přistoupil k úlevě, a
to prodloužení splatnosti předpisů, které byly dotčeným podnikatelským subjektům předepisovány
v období stavu nouze, a to v dodatečné přiměřené lhůtě až do 30. 09. 2020.
3. Akviziční akce
Akviziční činnost 1. pololetí 2020
Kategorie
Podnikatelské subjekty

Oslovené subjekty
[počet]

Přihlášky
[počet]

12 073

Přihlášené rozhlasové
přijímače [počet]
2 874

Úspěšnost - přihlášené
subjekty [%]

5 295

24%

Odeslána byla pouze lednová akviziční akce zaměřená na podnikatelské subjekty.
Akviziční akce, které nebyly dle plánovaného harmonogramu v 1. pololetí realizovány, budou
s ohledem na množství personálních kapacit potřebných pro jejich odbavení v druhém pololetí
vedle již naplánovaných akcí realizovány pouze z části.

4.

Vymáhání rozhlasových poplatků

a) Mimosoudní vymáhání – upomínkové akce
Upomínací akce 1. pololetí 2020

Podnikatelské subjekty

16 439

53 881

38 198

Úspěšnost vymožená
částka [%]
71%

Fyzické osoby - přímí poplatníci

10 310

8 329

5 680

68%

Fyzické osoby - SIPO poplatníci

54 614

7 896

3 101

39%

Celkem

81 363

70 105

46 980

67%

Kategorie

Odeslané upomínky
[počet]

Objem upomenutého
dluhu [tis. Kč]

Vymožená částka
[tis. Kč]

V první polovině roku, konkrétně v únoru 2020, byla realizována upomínací kampaň zaměřená na
všechny kategorie rozhlasových poplatníků. Výsledky upomínací akce vykazovaly v oblasti
podnikatelských subjektů vysoké úspěšnosti, a to 71% vymožení z upomenuté jistiny. V kategorii
fyzických osob – přímých poplatníků první upomínací akce roku přinesla taktéž pozitivní výsledky
a úspěšnost vymožení upomenuté jistiny se přiblížila hranici 70 %. U fyzických osob – SIPO
poplatníků je dosažení hranice 40% (výrazně vyšší úspěšnost oproti minulým obdobím) vymožení
jistiny způsobeno upomínáním pouze nižších dluhů v pásmu 45 – 540 Kč.
V oblasti mimosoudního upomínání dojde ve druhé polovině roku 2020 ke zvýšení počtu
odeslaných upomínek v termínech pro plánované upomínací činnosti oddělení.
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b) Soudní vymáhání – žaloby
V prvním pololetí nebyly v důsledku mimořádných opatření podány žádné návrhy na elektronické
platební rozkazy a podání nových žalob bylo přesunuto na září 2020.
c) Vývoj pohledávek
Negativní vývoj inkasa rozhlasových poplatků roku 2020 se odráží na vývoji a stavu pohledávek.
V meziročním porovnání objemu pohledávek z rozhlasových poplatků po splatnosti je evidován
celkový nárůst o 17,5 mil. Kč.
Celkový stav pohledávek
[tis. Kč]

30.06.2019

30.06.2020

Změna

174 907

192 412

17 505

Očekáváme, že výsledky v oblasti výběru i vymáhání rozhlasových poplatků budou kopírovat stav
hospodářské situace v zemi a budou se bohužel do konce roku nadále zhoršovat.

Ing. Martin Vojslavský
17. 7. 2020
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