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Rozhlasové poplatky v roce 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, dále jen „Zákon“.  
 
 

1. Vývoj počtu evidovaných přijímačů  
 

 
 
V roce 2020 se přírůstek přijímačů v kategorii podnikatelských subjektů téměř zastavil, a tudíž 
nestačil vyrovnat ztráty počtu přijímačů v oblasti domácností. Celý rok provázela zemi série 
omezujících opatření kvůli šíření nemoci covid-19, která paralyzovala činnost v mnoha odvětvích, 
zejména v oblasti pohostinství a cestovního ruchu. Do ČRo přicházelo mnoho dotazů a žádostí 
podnikatelských subjektů o odpuštění placení rozhlasových poplatků. Českému rozhlasu Zákon 
neumožňuje odpustit placení rozhlasových poplatků, a proto reagoval na žádosti v souladu se 
Zákonem a pouze prodloužil splatnosti předpisů. V důsledku zhoršující se ekonomické situace  byl 
v druhé polovině roku zaznamenán vyšší nárůst odhlášek u drobných podnikatelů i velkých 
leasingových společností. Akviziční činnost, která byla znovu obnovena až od července 2020, 
celkové úbytky eliminovala a stav přijímačů u podnikatelských subjektů na konci roku 2020 skončil 
s mírným nárůstem 723 rozhlasových přijímačů.   
 
Přírůstky v kategorii přímých poplatníků – domácností v roce 2020 pouze částečně kompenzovaly 
dlouhotrvající negativní vývoj a setrvalý úbytek v oblasti SIPO poplatníků – domácností. V oblasti 
fyzických osob Českému rozhlasu přibylo 29 tis. poplatníků přímých, ale současně došlo ke ztrátě 
téměř 50 tis. SIPO poplatníků.   
 
Český rozhlas v roce 2020 zaznamenal po několika velmi úspěšných letech permanentního růstu 
negativní bilanci vývoje rozhlasových přijímačů a k 31. 12. 2020 byl vykázán celkový propad počtu 
oproti stavu k 1. 1. 2020 o 19 555 rozhlasových přijímačů.  
 
 

2. Výnosy z rozhlasových poplatků  
 
Výnosy Českého rozhlasu z rozhlasových poplatků dosáhly v roce 2020 výše 2 084 453 tis. Kč, 
což je výsledek o 1 153 tis. Kč vyšší nežli stanovený plán pro sledované období. V porovnání 
s rokem 2019 došlo k meziročnímu snížení o 9 783 tis. Kč.  
 

 
 
 
Podíl výnosů poplatníků evidovaných v přímé správě Českého rozhlasu (fyzických osob 
domácností i podnikatelských subjektů) na celkových výnosech z rozhlasových poplatků  
opět mírně posílil a k 31. 12. 2020 dosáhl 29 %. Tomuto trendu napomáhá každoroční samovolný 
i řízený přeliv SIPO poplatníků do kategorie přímých poplatníků, platících na účet Českého 
rozhlasu.  
 

Kategorie
    Stav k 1.1.2020                 

[počet]

  Stav k 31.12.2020              

[počet]
Přírůstek(+)/úbytek(-)

Podnikatelské subjekty 757 544 758 267 723

Fyzické osoby - přímí poplatníci 318 955 348 199 29 244

Fyzické osoby - SIPO poplatníci 2 758 977 2 709 455 -49 522

Celkem 3 835 476 3 815 921 -19 555

Vývoj rozhlasových přijímačů 2020

Kategorie
   SKUTEČNOST             

[tis. Kč]

 PLÁN                                 

[tis. Kč]

Rozdíl                                        

[tis. Kč]

     Plnění plánu                 

[%]

Podnikatelské subjekty 425 763 423 638 2 125 100,5%

Fyzické osoby - přímí poplatníci 179 588 179 770 -182 99,9%

Fyzické osoby - SIPO poplatníci 1 479 102 1 479 892 -790 99,9%

Celkem 2 084 453 2 083 300 1 153 100,1%

Výnosy z rozhlasových poplatků 2020
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3. Inkaso rozhlasových poplatků  
 
Negativní vývoj v oblasti inkasa rozhlasových poplatků, který byl vykázán v pololetí roku 2020, kdy 
se v meziročním srovnání k 30. 6. 2020 vybralo o 30 482 tis. Kč méně, byl na konci roku 2020 
vyrovnán. Celkový roční objem inkasa v roce 2020 skončil na hodnotě 2 045 368 tis. Kč, což je o 
7 505 tis. Kč méně než v roce 2019 a plně odpovídá meziročnímu poklesu výnosů (9 783 tis. Kč) a 
nižšímu meziročnímu stavu evidovaných rozhlasových přijímačů.  
 
 

4. Akviziční akce  
 

 
 
Akviziční akce roku 2020 byly realizovány v souladu s plánem pouze do vyhlášení nouzového 
stavu v březnu 2020. Následně došlo k pozastavení akviziční činnosti až do 30. 6. 2020.  Na 
počátku druhého pololetí byly akviziční akce spuštěny již dle plánovaného harmonogramu a 
současně došlo k začlenění i části nerealizovaných akcí z období jejich pozastavení.   
 
Podnikatelské subjekty 
 
V kategorii podnikatelských subjektů bylo odesláno téměř 36 tis. akvizičních oznámení. Jednalo se 
převážně o upozornění na oznamovací povinnost směrovanou na právnické a fyzické osoby 
podnikající (téměř 33 tis.), jejichž údaje jsou dostupné z veřejných rejstříků. Výzvy odběrateli 
elektřiny byly odeslány na 3 tis. subjektů. Úspěšnost přihlášek se v této oblasti tradičně pohybuje 
okolo 20 %.  
 
Fyzické osoby - Domácnosti  
 
Akviziční kampaň zaměřená na fyzické osoby – domácnosti byla realizována pouze v druhé 
polovině roku. S ohledem na vytížení kapacit oddělení rozhlasových poplatků, které se prioritně 
zaměřilo na upomínací činnost v důsledku nárůstu pohledávek a výraznému zhoršení platební 
morálky poplatníků, nebylo možné realizovat akviziční akce na podzim ještě ve větším rozsahu.  
 
 

5.  Vymáhání rozhlasových poplatků  
 

a) Mimosoudní vymáhání – upomínkové akce 
 

Kategorie
Oslovené subjekty 

[počet]

  Přihlášky               

[počet]

Přihlášené rozhlasové 

přijímače [počet]

Úspěšnost - přihlášené 

subjekty  [%]

Podnikatelské subjekty 35 594 7 427 14 877 21%

Fyzické osoby - domácnosti 22 589 5 915 5 915 26%

Celkem 58 183 13 342 20 792 23%

Akviziční činnost 2020
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První polovina roku přinesla zastavení plánovaných upomínacích činností na 4 měsíce (březen až 
červen) a meziroční nárůst pohledávek evidovaných za rozhlasovými poplatníky o 17 505 tis. Kč.  
V druhé polovině roku, kdy došlo k uvolnění většiny opatření, byla zesílena upomínací činnost a 
celkový stav pohledávek byl ve srovnání se stavem v pololetí 2020 významně vylepšen. 
 
V oblasti podnikatelských subjektů se po upomenutí téměř 53,6 tis. subjektů v objemu dluhu 94 mil. 
Kč podařilo dosáhnout rekordní 75% úspěšnosti vymožení upomenuté jistiny.  
 
Upomínku k úhradě dluhu od Českého rozhlasu obdrželo v roce 2020 více než 20,3 tis. fyzických 
osob (domácností) – přímých poplatníků.  Úspěšnost vymožení jistiny ve výši 14 mil. Kč byla rovněž 
rekordní a činila 77 %.  
 
Obdobné úspěšnosti jako v předchozích letech bylo dosaženo v upomínání fyzických osob 
(domácností) – SIPO poplatníků. Vystaveno bylo celkem 141,6 tis. mimořádných předpisů SIPO 
v objemu 54 mil. Kč. Z upomenutého objemu dluhu se pak podařilo vymoci 17 %.  
 

 

 
b) Soudní vymáhání – žaloby 

 
Exponovaná situace, která byla způsobena i zesílenou činností v druhé polovině roku nedovolila 
naplnit původní plán odeslání žalob. Jejich odbavení bylo posunuto na leden 2021.  
 
 

6. Plánované činnosti v roce 2021 
 
Situace v zemi je i na počátku roku 2021 nepříznivá, přesto oddělení rozhlasových poplatků zahájilo 
činnosti v souladu s plánovaným harmonogramem, neboť obdobné výkyvy a výpadky, jako v roce 
2020, jsou pro zabezpečení fungování a stability instituce dále nepřijatelné.   
 
Oddělení rozhlasových poplatků se v roce 2021 zaměří především na implementaci prostředků k 
navýšení dlouhodobě nízké úspěšnosti upomínání v oblasti SIPO poplatníků. Současně jsou 
plánovány úpravy, které umožní zintenzivnění činností v oblasti soudního vymáhání.   
 
 
Ing. Martin Vojslavský 
27. 1. 2021 

Kategorie
Odeslané upomínky 

[počet]

Objem upomenutého 

dluhu [tis. Kč]

   Vymožená částka         

[tis. Kč]

Úspěšnost vymožená 

částka [%]

Podnikatelské subjekty 53 559 94 180 70 353 75%

Fyzické osoby - přímí poplatníci 20 310 13 732 10 510 77%

Fyzické osoby - SIPO poplatníci 141 580 53 934 9 025 17%

Celkem 215 449 161 846 89 887 56%

Upomínací akce 2020


