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Rozhlasové poplatky 1. pololetí 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  
 

 
 
Během prvního pololetí roku 2021 došlo k celkovému úbytku 6 tis. rozhlasových přijímačů, což 
představuje podstatně příznivější vývoj, než jaký byl v roce 2020.  
 
K tomuto výsledku přispívají pozitivní přírůstky v oblasti domácností, přímých poplatníků, které jsou 
jednak dány zvýšeným přelivem poplatníků z kategorie SIPO, ale i přírůstky z akviziční akce, která 
byla realizována v plánovaném rozsahu. U osob platících prostřednictvím SIPO je (po odečtení 
uvedeného poklesu daného změnou způsobu platby) snížení způsobeno rovněž pravidelnou 
každoroční revizí kmene SIPO poplatníků i demografickými trendy. 
 
V oblasti podnikatelských subjektů kopíruje vývoj přijímačů předchozí rok. Tento trend je jistě 
podpořen situací v zemi a faktem, že především drobní podnikatelé uzavírají svoje provozy. 
Propady počtu přijímačů jsou evidovány zejména v oblasti pohostinství a cestovního ruchu a jsou 
výrazně zmírněny přírůstky z akvizičních akcí, které se v první polovině roku podařilo realizovat dle 
stanoveného plánu.   
 
 

2. Výnosy z rozhlasových poplatků  
 

 

Kategorie
    Stav k 1.1.2021                 

[počet]

  Stav k 30.6.2021              

[počet]
Přírůstek(+)/úbytek(-)

Podnikatelské subjekty 758 267 757 741 -526

Fyzické osoby - přímí poplatníci 348 199 370 479 22 280

Fyzické osoby - SIPO poplatníci 2 709 455 2 681 568 -27 887

Celkem 3 815 921 3 809 788 -6 133
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Kategorie
   SKUTEČNOST             

[tis. Kč]

 PLÁN                                 

[tis. Kč]

Rozdíl                                        

[tis. Kč]

     Plnění plánu                 

[%]

Podnikatelské subjekty 213 581 217 464 -3 883 98,2%

Fyzické osoby - přímí poplatníci 98 805 95 549 3 256 103,4%

Fyzické osoby - SIPO poplatníci 732 164 732 235 -71 100,0%

Celkem 1 044 549 1 045 248 -699 99,9%
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V 1. pololetí roku 2021 dosáhly výnosy z rozhlasových poplatků téměř plánovaných hodnot. Podíl 
výnosů přímých poplatníků na celkových výnosech Českého rozhlasu opět mírně vzrostl a k 30. 6. 
2021 dosáhl 30 %.  
 
 

3. Inkaso rozhlasových poplatků 
 

Inkaso rozhlasových poplatků v 1. pololetí  převýšilo i výběr peněz ve stejném období roku 2019, 
tedy v době ještě před pandemií, a to o více než 2 mil. Kč. Tento stav je podpořen zejména 
intenzivní upomínací činností.  
 

  
 
 

4. Akviziční akce  
 
Akviziční akce byly v 1. pololetí roku 2021 realizovány v souladu s plánem jak u podnikatelských 
subjektů, tak u domácností. 
 

 
 
Podnikatelské subjekty od Českého rozhlasu v první polovině roku 2021 obdržely 31,7 tis. 
akvizičních sdělení.  Úspěšnost přihlašování v posledních letech klesá, přesto je stále důležitým 
prvkem vedoucím k doplnění přirozených úbytků, obzvláště v současné době a nepochybně i pro 
šíření osvěty o povinnosti hradit rozhlasové poplatky. 
 
U domácností se úspěšnost akviziční činnosti stále zvyšuje, a více než 30 % domácností reagovalo 
po obdržení akviziční výzvy přihláškou k placení rozhlasových poplatků.  
 
 

5.  Vymáhání rozhlasových poplatků  
 

a) Mimosoudní vymáhání – upomínkové akce 
 
Intenzivní upomínací činnost, která byla nastartována po ukončení první vlny pandemie od poloviny 
roku 2020, pokračovala i v první polovině roku 2021, a byla zaměřena na všechny kategorie 
poplatníků. 
 

 
 
U podnikatelských subjektů se podařilo vymoci více než 70 % z upomenuté jistiny, což je v této 
kategorii dlouhodobým trendem. Téměř 20 tis. fyzických osob – přímých poplatníků, hradících 
rozhlasové poplatky přímo na účet Českého rozhlasu uhradilo 19 % upomenuté jistiny. 
 

Přírůstek (+)/ Úbytek (-)

    Stav k 30. 6. 2021             

1 102 006

-30 482 32 526

Inkaso rozhlasových poplatků                                

[tis. Kč]

    Stav k 30. 6. 2019             

1 099 962

    Stav k 30. 6. 2020               

1 069 480

Kategorie
Oslovené subjekty 

[počet]

  Přihlášky               

[počet]

Přihlášené rozhlasové 

přijímače [počet]

Úspěšnost - přihlášené 

subjekty  [%]

Podnikatelské subjekty 31 733 3 894 5 800 12%

Fyzické osoby - domácnosti 24 140 7 760 7 760 32%

Celkem 55 873 11 654 13 560 21%
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Kategorie
Odeslané upomínky 

[počet]

Objem upomenutého 

dluhu [tis. Kč]

   Vymožená částka         

[tis. Kč]

Úspěšnost vymožená 

částka [%]

Podnikatelské subjekty 50 947 77 089 54 599 71%

Fyzické osoby - přímí poplatníci 18 923 54 938 10 685 19%

Fyzické osoby - SIPO poplatníci 61 143 21 298 4 308 20%

Celkem 131 013 153 324 69 592 45%
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Relativně nízká úspěšnost, je dána upomínám vyšších dluhů po provedené revizi kmene a 
bezúspěšném vymáhání v oblasti SIPO. U fyzických osob – SIPO poplatníků bylo vystaveno 61 tis. 
mimořádných předpisů v objemu dluhu 21, 3 mil. Kč, z nichž se podařilo vymoci 20 %.   
 

 
 

b) Soudní vymáhání – žaloby 
 

Český rozhlas postoupil do fáze soudního vymáhání 1 825 případů, které byly dlouhodobě 
v prodlení s úhradou, a to i po odeslání předžalobní upomínky.  
Z jistiny 8,6 mil. Kč bylo v této fázi do 30. 6. 2021 vymoženo 2,4 mil. Kč, tedy 28 %. Případy, u 
kterých nedojde po nabytí právní moci soudního rozhodnutí k úhradě, budou postupně předány 
k vymáhání v rámci exekučních řízení.  
 
 

c) Vývoj pohledávek  
 
Pozitivní vývoj výběru peněz a intenzivní upomínací činnost vedly k meziročnímu snížení objemu 
pohledávek Českého rozhlasu. V porovnání se stavem k 30. 6. 2020 se jedná o vylepšení o více 
než 21 mil. Kč. Ve srovnání s koncem stejného období roku 2019 se jedná o vylepšení o 3,6 mil. 
Kč.  
 

 
 
 
V 2. pololetí 2021 bude Český rozhlas realizovat činnosti v oblasti rozhlasových poplatků i nadále 
v souladu s plánem k dosažení stanovených výnosů.    
   
 
 
 
Ing. Martin Vojslavský 
13. 8. 2021 

Přírůstek (+)/ Úbytek (-) 17 505 -21 178

    Celkový stav pohledávek                        

[tis. Kč] 

30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021

174 907 192 412 171 234


